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Samenvatting
Hoogbegaafde leerlingen voeren tijdens reguliere lessen vaak leeractiviteiten uit die
niet nuttig voor hen zijn, wat leidt tot onzinnige tijdbestedingen die erg demotiverend voor
hen kunnen werken. Het doel van dit onderzoek was om uit te zoeken of hoogbegaafde
leerlingen zelf kunnen leren selecteren welke leeractiviteiten nuttig voor hen zijn. Hiervoor is
een module ontwikkeld waarmee ze dit kunnen leren. In de module leren de leerlingen wat
iedere leerling minimaal nodig heeft om een leerdoel te bereiken en breiden ze dit uit naar
wat zij zelf specifiek nodig hebben. Uit interviews met de leerlingen waarmee deze module is
uitgetest en analyse van hun werkbladen blijkt dat in ieder geval een deel van de leerlingen
aan het einde van het proces zelf kon compacten. Deze werkwijze kan in de toekomst dus
verder worden onderzocht en misschien met de tijd ingezet worden om hoogbegaafde
leerlingen zelf efficiënt de lesstof te laten verwerken.
Trefwoorden: hoogbegaafdheid, compacten, zelfregulatie, lesmethode
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1. Inleiding
Hoogbegaafde leerlingen hebben minder instructie en oefening nodig om zich de
standaard lesstof eigen te maken dan de meeste andere leerlingen. Hierdoor worden zij
minder uitgedaagd in de les. Dit kan tot problemen leiden, variërend van simpel gebrek aan
motivatie in de les tot extreme moeite in latere jaren, bijvoorbeeld op de universiteit, als ze
plots wel hard moeten werken voor een goed resultaat. Deze mogelijke valkuilen zijn
beschreven en verwerkt in het Munich Model of Giftedness (Heller, 2004). Een belangrijke
valkuil is het verliezen van de intrinsieke motivatie door het nut niet in te zien van de
opgelegde leeractiviteiten.
Om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen veel opdrachten moeten maken, die
voor hen nutteloos zijn, en om ruimte te maken voor meer uitdagende stof, kan gebruik
worden gemaakt van technieken om de stof te compacten. Compacten houdt in dat
gemakkelijk lerende leerlingen alleen een select deel van de opdrachten die medeleerlingen
krijgen wordt aangeboden, zodat zij niet meer aan standaard stof hoeven te werken dan voor
hen nuttig is (Renzulli, Smith, & Reis, 1982). Het zijn meestal de docenten die deze selectie
maken. Onze vraag met dit onderzoek was echter hoe en of hoogbegaafde leerlingen zelf hun
lesstof kunnen compacten. Hoewel dit waarschijnlijk geen simpele opdracht is, zijn
hoogbegaafde leerlingen over het algemeen veel gemakkelijker in staat om stof diep te
verwerken dan andere leerlingen.
Als leerlingen zelf de stof moeten compacten, zijn ze op meerdere niveaus bezig met
diep leren: ze moeten zelf, aan de hand van de leerdoelen, leren bepalen wat de essentiële
kennis en vaardigheden in de lesstof zijn en ze moeten zelf leren bepalen hoeveel instructie
en oefening ze nodig hebben om zich deze kennis en vaardigheden eigen te maken. Zo zijn ze
dus tegelijkertijd cognitief en metacognitief aan het leren (Boekaerts & Simons, 1995).
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Mocht uit dit onderzoek blijken dat hoogbegaafde leerlingen inderdaad op deze
manier te werk kunnen gaan, dan heeft dat grote voordelen voor zowel henzelf als de docent.
De docent is minder tijd kwijt aan het compacten van de lesstof en kan meer tijd besteden aan
het uitdagen van de leerlingen met extra verdieping. Op deze manier wordt de valkuil van
verlies van intrinsieke motivatie zoals beschreven door Heller (2004) voorkomen. Daarnaast
zijn de metacognitieve vaardigheden die ze in dit proces leren nodig om het leren te reguleren.
Wanneer de lesstof ingewikkelder wordt en de begaafde leerling dit niet meer met alleen
intelligentie aankan, zorgen de gebruikte en ontwikkelde metacognitieve vaardigheden ervoor
dat ze voorbereid zijn om deze moeilijkere lesstof aan te kunnen.
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2. Theoretisch kader
De belangrijkste begrippen in dit onderzoek zijn hoogbegaafdheid, het leerproces,
zelfregulatie van het leerproces en compacten. Ter ondersteuning van deze begrippen worden
de begrippen diep leren, zelfreflectie, zelfkennis en compactvaardigheid gebruikt.

2.1

Hoogbegaafdheid
In het meerfactorenmodel van Mönks (1985) wordt hoogbegaafd zijn gedefinieerd

door drie kenmerken: intrinsieke motivatie, een hoog IQ en creativiteit. Dit model is
weergegeven in Figuur 1. In de praktijk worden deze kenmerken bepaald aan de hand van een
IQ test waar de uitslag boven de 130 ligt en een interview waarbij de intrinsieke motivatie
naar voren moet komen. Dit is de definitie van hoogbegaafdheid die in dit onderzoek gebruikt
wordt.

Figuur 1. Het Meerfactorenmodel van Mönks (1985). De driehoek omschrijft de positieve
interactie met de sociale omgeving die vereist is voor het uiten van (hoog)begaafdheid. De
cirkels geven de drie kenmerken van hoogbegaafdheid weer.

Naast de kenmerken van hoogbegaafdheid (begaafdheidsfactoren) spelen ook nietcognitieve persoonlijkheiskenmerken en omgevingskenmerken een rol (Heller, 2004). Deze
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zijn in Figuur 2 in het Munich Model of Giftedness (Heller, 2004) weergegeven. Hier is te
zien dat deze kenmerken belangrijke vereisten zijn voor het uiten van talent. De focus van dit
onderzoek ligt vooral op één van deze kenmerken: het ontwikkelen van werk-leerstrategieën
bij hoogbegaafde leerlingen.

Figuur 2. Het Munich Model of Giftedness (Heller, 2004). De bovenste regel geeft nietcognitieve persoonlijke eigenschappen weer die bijdragen aan het uiten van talent. De
onderste regel beschrijft enkele omgevingsfactoren die bijdragen aan het uiten van talent.

2.2

Het leerproces
Het leerproces is het complete proces waarin een individu door het uitvoeren van

leeractiviteiten leerdoelen behaalt. Het omvat de uitgevoerde leeractiviteiten, de volgorde
waarin de leeractiviteiten uitgevoerd zijn en de groei van de cognitieve vaardigheden van het
individu die hierdoor ontstaat.
In dit onderzoek ligt de focus vooral op leren kiezen welke leeractiviteiten het best in
welke volgorde uitgevoerd kunnen worden om specifieke leerdoelen te behalen. Hiervoor
moeten de leerlingen inzicht krijgen in wat ze van een gekozen leeractiviteit leren en hoeveel
moeite deze ze kost, waardoor ze kunnen inschatten hoe efficiënt deze leeractiviteit voor hen
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is. Ze moeten erachter komen hoeveel ze geleerd moeten hebben, om een leerdoel als behaald
te kunnen beschouwen. En ze moeten leren in welke volgorde ze leerdoelen het meest
efficiënt kunnen aanpakken, bijvoorbeeld als het behalen van het ene leerdoel het andere
ondersteunt.
Het doel van het leerproces is dus cognitieve ontwikkeling, maar het doel van dit
onderzoek is om te zorgen dat hoogbegaafde leerlingen in staat zijn deze cognitieve
ontwikkelingen zelf te reguleren.

2.3

Zelfregulatie van het leerproces
Zelfregulatie door leerlingen van hun eigen leerproces omvat de metacognitieve

vaardigheden van het bewust aangaan van cognitieve procedures (zelftoetsing) om hun
vooruitgang tot de doelen te monitoren, het zich bewust zijn van en evalueren van die
vooruitgang en het reflecteren op de uitkomst met als doel het verbeteren van hun
leertechnieken. De metacognitieve kennis hiervoor nodig omvat kennis over het eigen
leerproces en de technieken die daarin worden ingezet om begrip te vergroten en kennis over
welke omgevingsvoorwaarden effect hebben hierop, waaronder sociale interacties en relaties
(Thomas, 2012).
Er is een belangrijk onderscheid te maken in de vorm van leren en in dit onderzoek is
het specifiek de bedoeling dat de leerlingen diep leren. Bij diep leren worden nieuwe kennis
en vaardigheden bewust geïntegreerd in bestaande kennis en vaardigheden (Novak, 2002).
Het integreren van nieuwe kennis gebeurt bij hoogbegaafde leerlingen vaak vanzelf, vooral
als de lesstof te makkelijk is, wat het voor hen vaak zo is, waardoor dit bewustzijn minder
wordt ontwikkeld (Pines, 1980). Dit leidt echter wel tot problemen, als ze later in hun leven
uitdagender lesstof tegen komen en ze niet geleerd hebben hoe ze hiermee om moeten gaan.
Tijdens dit onderzoek bouwen de leerlingen bewust meer inzicht op over hoe hun leerproces
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werkt, zodat ze in de toekomst, als de lesstof wel uitdagend is, zelf weten hoe ze hun
leerproces kunnen reguleren.
Om tot diep leren te komen, wordt in dit onderzoek de focus bij zelfregulatie vooral
op zelfreflectie en zelfkennis gelegd. Zelfreflectie wordt gezien als het nadenken over de
eigen gevoelens, gedachten of herinneringen (Costall, 2006). Bij leerlingen van de
middelbare school is dit nog volop in ontwikkeling, maar om te groeien in metacognitieve
vaardigheden is zelfreflectie essentieel. Door zelf te reflecteren op de acties die je
onderneemt en het effect dat deze acties hebben, kun je namelijk ontdekken hoe je leerproces
werkt, of het zo goed werkt en wat er aan veranderd zou kunnen worden. Sterker nog, als
leerlingen dit zelf leren te doen, kunnen ze hun metacognitieve vaardigheden individueel
verder blijven ontwikkelen. Deze zelfreflectie leidt dus tot zelfkennis, specifiek over wat de
leerling wel en niet kan en over hoe diens leerproces werkt. Wanneer die zelfkennis aanwezig
is, zullen de leerlingen ook zelfstandig kunnen werken.

2.4

Compacten
Bij compacten wordt datgene van het reguliere lesprogramma overgeslagen, dat voor

de hoogbegaafde leerling overbodig is. Oefeningen gebaseerd op reproductie en alle
herhalingen worden weggelaten. Inzichtvragen blijven veelal behouden. Eerder onderzoek
over dit onderwerp verwijst vooral naar het effect en de doelen van compacten. Compacten
wordt voor het eerst vermeld als strategie voor hoogbegaafde leerlingen door Renzulli (1977).
De drie doelen voor het compacten zijn volgens Reis & Westberg (1993):
a) Een meer uitdagende leeromgeving creëren
b) Bekwaamheid garanderen van het verplichte curriculum
c) Tijd vrijmaken voor verdiepende/verrijkende activiteiten
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Sinds 2009 werkt ook het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) aan
handleidingen voor docenten, specifiek om basisschoolstof te compacten (SteenbergenPenterman, 2009). Dit doen zij op basis van de definitie van compacten zoals aangedragen
door Janson en Noteboom (2004): “Het indikken van de reguliere lesstof waarbij de stof
beperkt wordt tot de essenties”. Compacten heeft volgens hen twee doelen: als eerste
voorkomen dat een leerling gedemotiveerd raakt en zich gaat vervelen, en als tweede het
vullen van de vrijgekomen tijd met leerstof die een groter beroep doet op de intellectuele
capaciteiten van deze leerlingen. Dit leidt tot “leren te leren” volgens Bronkhorst en Drent
(2001).
De doelen gesteld door Reis & Westberg en door Janson en Notenboom tonen
duidelijke overlap. Beiden stellen dat door het weglaten van leeractiviteiten die niet
uitdagend en niet nuttig zijn voor de leerlingen en de meer uitdagende leeractiviteiten te
behouden, leerlingen meer uitdaging in hun werk ervaren. Janson en Notenboom voegden
hier nog aan toe dat de leerling zo ook niet verveeld raakt, specifiek door repetitie die hen
niets oplevert. Ook stellen beiden dat door het weglaten van leeractiviteiten er tijd vrij komt,
waarin de leerlingen aan de slag kunnen met extra leerstof.
Voor dit onderzoek is de interpretatie van compacten van het SLO, “Het indikken van
de reguliere lesstof waarbij de stof beperkt wordt tot de essenties”, aangehouden. Het kiezen
van wat weg te laten en wat te behouden vereist inzicht van degene die een selectie moet
maken. Niet alleen is het belangrijk in te zien welke leeractiviteiten nutteloos of onuitdagend
zijn, maar zoals terug te vinden in de doelen van Reis & Westberg is het ook belangrijk dat de
leeractiviteiten die overblijven de gehele lesstof beslaan, zodat ze nog steeds de
bekwaamheid van het verplichte curriculum garanderen. Hierbij is het belangrijk dat er gelet
wordt op welke leeractiviteiten essentieel zijn om een leerdoel te behalen. Het inzicht hierin
wordt ook wel compactvaardigheid genoemd.
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Er is dus eerder onderzoek gedaan naar compacten, zoals ook een onderzoek door
Stamps (2004) dat gericht was op 6-7 jarige basisschoolleerlingen. Hoewel de onderzochte
leerlingen wel hoogbegaafd waren, is er niet uitgeweid over het zelf laten compacten van de
stof door de leerlingen. Dit lijkt in het meeste voorgaande onderzoek het geval te zijn. Er is in
ieder geval geen eerdere studie gevonden waarin leerlingen zelf de stof compact hebben
gemaakt.
Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat de structuur van de school open moet staan
voor compacten (Renzulli & Reis, 2000). Daarom is voor dit onderzoek specifiek een school
uitgekozen, die al aan compacten deed, ook al gebeurde dit daar nog wel door de docenten en
niet door de leerlingen zelf.
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3. Onderzoeksvragen
De centrale onderzoeksvraag die dit onderzoek trachtte te beantwoorden luidt als
volgt: In hoeverre kunnen hoogbegaafde leerlingen hun eigen leerproces leren reguleren
door zelf de lesstof te compacten?
Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in twee deelvragen:
1. Waar moet een techniek waar leerlingen zelf mee kunnen compacten aan voldoen?
2. In hoeverre passen leerlingen zelfregulatie toe bij het compacten en welke inzichten
doen ze hierbij op over hun eigen leerproces?

Vooraf was de verwachting dat hoogbegaafde leerlingen inderdaad zelf kunnen leren
de lesstof te compacten. Hier is in eerste instantie misschien begeleiding voor nodig, maar na
goede uitleg zouden ze zich deze vaardigheid eigen moeten kunnen maken, ook bij lesstof die
ze nog niet beheersen, door onderscheid te maken tussen soorten leeractiviteiten die voor
henzelf nuttig zijn en zo te kunnen bepalen welke delen van de aangeboden lesstof ze over
kunnen slaan, zonder dat dit het bereiken van hun leerdoelen schaadt.
Het was mogelijk om de leerlingen een techniek om zelf mee te compacten aan te
leren, door ze regels te geven waar ze leeractiviteiten aan konden toetsen, onafhankelijk van
hun eigen voorkeuren. De verwachting was echter dat een techniek die zich focust op het
maken van persoonlijke keuzes door de leerlingen en op het zelf ontdekken van welke
leeractiviteiten effectief voor hen zijn en welke niet, zou resulteren in selecties die beter bij
de leerlingen aansluiten. Tot slot was de verwachting dat de leerlingen door op deze manier
keuzes te maken over hun eigen leerproces en te reflecteren op deze keuzes, ook meer over
hun eigen leerproces zouden leren.
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4. Methode
4.1

Kwalitatief onderzoek
Dit onderzoek is een erg exploratief onderzoek naar de implementatie van een

nieuwe lespraktijk. In het literatuuronderzoek zijn er geen voorbeelden gevonden waarin
leerlingen eerder zelf lesstof compact hebben gemaakt en als zodanig is één van de vragen of
dit eigenlijk wel mogelijk is. Hierdoor was het moeilijk om vooraf vast te stellen wat
belangrijk ging zijn voor de leerlingen, als ze zelf moesten gaan compacten. Daarom is
ervoor gekozen om een uitgebreider en genuanceerder beeld van de leerlingen tijdens het
onderzoek te schetsen. Kwalitatief onderzoek is hier uitermate voor geschikt. Kwalitatief
onderzoek is namelijk onder andere toepasselijk als je gedetailleerde informatie over de
implementatie van lespraktijken wenst of de nuances van subjectief begrip dat verschillende
deelnemers motiveert wil identificeren (Erickson, 2012). Hiervoor is het ook belangrijk om
per leerling tijd te hebben om diep op hun ervaringen in te gaan en is er dus gekozen voor een
kleinschalig onderzoek met een kleine groep leerlingen.
De voornaamste manieren van data collectie in kwalitatief onderzoek zijn
observeren en vragen stellen. Dit is een recursief proces, waarin informatie die wordt
opgedaan door te observeren wordt gecheckt bij leerlingen door hen ernaar te vragen en
antwoorden van leerlingen op vragen weer gecontroleerd worden aan de hand van observaties.
Het is hierbij belangrijk om verschillende databronnen op te zetten, zoals interviews,
observatie notities van de onderzoekers, video opnames en de antwoorden van leerlingen op
lesopgaven. Door verschillende databronnen met elkaar te vergelijken kan sterker bewijs
worden geleverd, dan als de resultaten uit een enkele databron worden gehaald (Erickson,
2012). Daarom zijn in dit onderzoek ook 3 verschillende soorten databronnen gebruikt, die te vinden
zijn onder Instrumenten in paragraaf 4.4.
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Participanten
De deelnemers aan dit onderzoek waren leerlingen van het Eckart College te

Eindhoven die in de onderbouw hebben deelgenomen aan het Masterclass programma. Zij
zijn hiertoe toegelaten op basis van hun IQ en intrinsieke motivatie, volgens de definitie van
hoogbegaafdheid zoals door het Eckart College gehanteerd. De doelgroep van het onderzoek
waren leerlingen van het Eckart College, die scheikunde hebben gekozen in hun profiel, en
net na de Masterclass in het reguliere onderwijs zaten, dus 4 vwo. Gedurende de masterclass
zijn deze leerlingen in aanraking gekomen met stof die voor hen gecompact is, maar in de
overgang naar 4 vwo zijn ze deel gaan nemen aan de reguliere lessen.
Participatie was op vrijwillige basis, maar kon alleen met toestemming van de docent,
die bepaalde welke leerlingen hun reguliere lessen mochten missen. Dit resulteerde in drie
leerlingen die mee mochten doen en dit alle drie ook wilden. Alle drie de leerlingen waren
jongens, en zaten alle drie in dezelfde scheikunde klas. Hoewel dit een vrij kleine groep
leerlingen was, bleek het niet mogelijk om te zorgen dat meer leerlingen tegelijk aan dit
onderzoek mee konden doen op dezelfde school. Het heeft er echter wel toe geleid dat er veel
ruimte was om uitgebreid op de ervaringen van elke leerling in te gaan en hen tijdens de
lessen goed te observeren.
Eén van deze drie leerlingen heeft tijdens het onderzoek niet de gehele module, die
getest werd tijdens dit onderzoek, doorgewerkt. Er heeft een extra interviewmoment met hem
plaatsgevonden, om te kunnen bepalen waar dit aan lag en in hoeverre dit betrekking had op
de module zelf. Uiteindelijk is deze leerling niet verder gekomen dan hoofdstuk 3 (zie Bijlage
C) van de module. Hierdoor kunnen er uit zijn ervaring geen conclusies worden getrokken
over hoofdstuk 4 van de module en is zijn vooruitgang in zelfkennis gebaseerd op minder
oefening dan bij de andere twee leerlingen. Dit is meegenomen in de beschrijving van de
resultaten en conclusie.
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Procedure
De leerlingen die deelnamen aan dit onderzoek werkten met de onderzoekers in een

aparte ruimte, terwijl de reguliere klas ingeroosterde les had. Gedurende meerdere weken,
terwijl de rest van de klas een hoofdstuk scheikunde uit het reguliere lesboek doorwerkte,
werkten de leerlingen datzelfde hoofdstuk door, maar dan met een speciale module die voor
dit onderzoek gecreëerd was (zie Bijlage C). Al het werk dat ze niet tijdens deze lesuren
afkregen, moesten ze thuis afmaken. De sfeer tijdens de lesuren was erg positief. Af en toe
werd er even ingegaan op een losse opmerking van één van de leerlingen of onderzoekers en
wat gelachen, maar het merendeel van de tijd werd er gewerkt.
De rol van de onderzoekers was om te observeren en om sturing te geven wanneer
nodig. De observaties werden opgeschreven en zijn als data gebruikt. De sturing gaven de
onderzoekers ten eerste als inhoudelijk experts, voor vragen over de module of de lesstof, en
ten tweede als externe motivatie om de leerlingen aan het werk te houden.
Tijdens het onderzoek hebben niet alle leerlingen alle delen van de module die ze
moesten maken daadwerkelijk helemaal ingevuld. Bij één van de leerlingen bleek aan het
einde van het onderzoek dat deze een deel van de module in zijn hoofd had doorgewerkt,
zonder zijn uitgedachte antwoorden op te schrijven. Bij hem konden er dus minder conclusies
worden getrokken uit de analyse van de antwoordbladen en kwam de data vooral uit zijn
antwoorden in het interview. Een andere leerling heeft de module niet afgekregen. Er is
hierover een gesprek met hem gepland tijdens de les om erachter te komen waar dit door
kwam. Tijdens dit gesprek is hij met één van de onderzoekers diep ingegaan op zijn
persoonlijke motivatie en drempels om aan het werk te gaan. Dit had echter als conclusie dat
het probleem niet bij het onderzoek lag en niet echt binnen dat kader opgelost kon worden.
De data werd verzameld uit vier verschillende bronnen, die uitgewerkt zijn onder
Instrumenten in paragraaf 4.4. Voordat er werd begonnen met de module, werd er met de
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leerlingen een begininterview gehouden, om vast te stellen in hoeverre ze al bekend waren
met diep leren, zelfreflectie, compacten en zelfstandig werken. Tijdens het werken aan de
module zijn aantekeningen gemaakt van de observaties. Na afloop van de module zijn de
ingevulde werkbladen verzameld en is er een eindinterview gehouden.

4.4

Instrumenten
De kern van het onderzoek lag rondom het ontwerp van een module (zie Bijlage C),

waarmee de leerlingen zelf konden leren compacten. Deze module is niet alleen hiervoor
gebruikt, maar diende zelf ook als meetinstrument. De antwoorden die de leerlingen op de
opdrachten en vragen in de module hebben gegeven zijn dan ook meegenomen in de analyse
van het onderzoek.
Naast de module is gebruik gemaakt van twee interviews (zie Bijlage B1) en een
aantal observatiecriteria (zie Bijlage B2), die gebruikt werden tijdens de lesactiviteiten met de
leerlingen, terwijl zij aan de module werkten.
Tijdens dit onderzoek zijn dus in totaal drie verschillende soorten meetinstrumenten
gebruikt. Deze instrumenten zijn met een kwalitatieve insteek opgezet.

4.4.1

De module

Doelen van de module
In de module (zie Bijlage C) krijgen leerlingen een techniek uitgelegd waarmee ze
zelf hun lesstof kunnen compacten, door uit de in de lesstof aangeboden leeractiviteiten te
selecteren welke ze gaan uitvoeren. De bedoeling is dat ze hiermee leren om leeractiviteiten
te kiezen die het best bij henzelf aansluiten en waarmee ze efficiënt de leerdoelen kunnen
behalen.
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De module is specifiek gericht op leerlingen die de stof erg gemakkelijk verwerken en
daarom veel minder werk nodig hebben om de leerdoelen te behalen dan hun lesmethode
aanbiedt.
Aangezien de module gericht is op leerlingen die nog nooit eerder een compactproces
hebben doorgemaakt, zal de module ze een eerste keer door het proces leiden. Het doel is dat
ze de metacognitieve vaardigheden opdoen, die nodig zijn om hun vooruitgang tot de doelen
te monitoren en hun compacttechniek te verbeteren. Zoals al gesteld is kennis over het eigen
leerproces en de technieken die daarin worden ingezet hiervoor nodig (Thomas, 2012). Ze
worden dan ook aangemoedigd zelf te experimenteren met welke leeractiviteiten ze kiezen en
in welke volgorde ze activiteiten en leerdoelen aanpakken en hierop vervolgens te reflecteren,
zodat hun zelfkennis over hun eigen leerproces vergroot wordt en ze zelf kunnen leren
bepalen welke leeractiviteiten ze moeten doen om een specifiek leerdoel te behalen. Ook is
het belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in welke leerdoelen ze in de lesstof horen te
behalen.
Omdat de leerlingen door het gebruik van de module in eerste instantie extra moeite
moeten steken in het compacten van de lesstof, een activiteit die ze normaal niet doen, zijn
enkele delen van de module er specifiek op gericht ze hiertoe te motiveren. Tot slot zijn
enkele vragen in de module ook specifiek deel van de meetinstrumenten van dit onderzoek.
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Algemene design principes module
De module en de techniek erin die leerlingen gebruiken om te leren compacten is
ontworpen aan de hand van de volgende principes:
1. Werken met de bestaande lesmethode
2. Leerdoel gericht werken
3. Uitbreiden vanuit minimale activiteit
4. Aanpassing via bewuste zelfreflectie

Werken met de bestaande lesmethode: De module is gericht op het compact leren
maken van bestaande lesstof. Het zelf moeten zoeken of creëren van leeractiviteiten om een
specifiek leerdoel te behalen is een aparte vaardigheid, die in deze module niet wordt
aangestipt. Daarom wordt met de bestaande leeractiviteiten en lesstof gewerkt die de
leerlingen aangeboden krijgen.
Leerdoel gericht werken: De leerlingen weten van te voren welke leerdoelen ze met
de lesstof moeten behalen en gaan vanuit deze gedachte kiezen welk werk ze moeten
verzetten om dit gedaan te krijgen. Door leerdoel gericht te werken, kunnen ze duidelijker
onderbouwen welk doel een leeractiviteit behaalt en of dit ze helpt de leerdoelen te bereiken.
Door te werken vanuit de leerdoelen, weten ze ook welke delen van de bestaande
lesmethode ze niet nodig gaan hebben en dus weg kunnen laten.
Uitbreiden vanuit minimale activiteit: Het is veel gemakkelijker om te ontdekken dat
je te weinig werk hebt gedaan, dan dat je te veel werk hebt gedaan. Als je te weinig werk hebt
gedaan en de leerdoelen dus niet behaald hebt, uit zich dit in lagere cijfers en verminderd
begrip, terwijl je op een gegeven moment de stof niet meer veel beter gaat begrijpen door er
verder aan te werken.
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Daarom richt de module zich erop om, zo lang de leerlingen nog niet weten hoeveel
inspanning ze precies moeten leveren om een leerdoel te behalen, altijd eerst het minimum te
doen dat nodig zou kunnen zijn. Vanaf dit punt kunnen ze controleren of ze reeds genoeg
gedaan hebben om het leerdoel te behalen en, zo niet, wat extra werk doen. Elke keer als ze
wat extra leeractiviteiten hebben uitgevoerd, controleren ze weer of ze de leerdoelen nu wel
behaald hebben, totdat ze precies op de hoeveelheid werk uitkomen die nodig is voor ze om
iets te leren.
Aanpassing via bewuste zelfreflectie: Om gecompacte lesstof goed aan te laten sluiten
bij de leerling, is het erg belangrijk om te weten welke leeractiviteiten voor die leerling
effectief bijdragen aan de leerdoelen en hoeveel werk ze nodig hebben om de leerdoelen te
behalen. Door alleen uit te breiden vanuit minimale activiteit kan het namelijk nog steeds dat
een leerling leeractiviteiten uitvoert die niet effectief aan het leerdoel bijdragen. Aangezien de
leerlingen zelf gaan compacten, moeten ze dus zelf leren inschatten wat wel en niet efficiënt
voor hen werkt. Daarom volgt na het behalen van een leerdoel altijd bewuste zelfreflectie van
de leerling op hoe deze hieraan gewerkt heeft, hoe efficiënt dit proces was en waardoor dit
volgens de leerling zo was. Op deze manier kunnen leerlingen hun compactproces en ook hun
leerproces steeds efficiënter bij zichzelf laten aansluiten.

De module als meetinstrument
Er zijn antwoordvellen bij de module gemaakt, waarin de leerlingen hun antwoorden
op de opdrachten kunnen opschrijven. Aan de hand van deze antwoordvellen, kunnen een
aantal dingen bepaald worden. Ten eerste of de opdrachten en uitleg in de module duidelijk
genoeg waren, aan de hand van hoe de leerlingen deze hebben uitgevoerd. Verkeerd of
onvolledig beantwoorde vragen zijn een indicator dat er sprake was van onduidelijkheid.
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Verder geven de antwoorden van de leerlingen op de zelfreflectievragen een direct
beeld van hun zelfkennis over hun leerproces en kan aan de hand van hun beschrijvingen van
hoe ze de lesstof compact gemaakt hebben worden ingeschat hoe goed ze hebben leren
compacten.

4.4.2

De Interviews

Er werden per leerling twee interviews gehouden: één voorafgaand aan het werken
met de module en één erna (zie bijlage B1). Deze interviews zijn gebruikt als twee
meetmomenten, om het verschil in zelfkennis van de leerlingen te meten door gebruik van de
module.
De interviews zijn kwalitatief gericht. Aan de hand van leidende vragen is een
duidelijk overzicht gemaakt van wat de onderzoekers van de leerlingen willen weten en
tijdens de interviews is hier dieper op ingegaan en zijn er, afhankelijk van wat de leerlingen
zeiden, vervolgvragen gesteld.
De interviews zijn ontworpen aan de hand van de onderzoeksvragen en de definities
die zijn gehanteerd over wat onderdeel is van zelfkennis over het leerproces in dit specifieke
onderzoek. Het is belangrijk om hierbij nog op te merken, dat achteraf bleek dat tijdens de
interviews soms niet genoeg was doorgevraagd. Sommige deelvragen in de leidraad voor de
interviews bleken uiteindelijk soms per ongeluk te zijn overgeslagen. Bijvoorbeeld dat er
tijdens het begininterview bij een leerling bij de vraag “welke leeractiviteiten ervaart de
leerling als nuttig” de deelvraag “verschilt dit per vak” overgeslagen wordt. De hoofdvragen
in de interviews zijn echter elke keer behandeld. Als er ergens benodigde data bleek te missen,
is dit weggelaten bij de resultaten en zijn hier geen conclusies uit getrokken.
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Begininterview
In het begininterview werd de beginsituatie van de leerlingen met betrekking tot hun
zelfkennis over hun leerproces in kaart gebracht, door hen te vragen naar hoe zij momenteel
leren, in hoeverre ze hier al (bewust of onbewust) op gereflecteerd hebben en te toetsen wat
voor meningen ze al over hun eigen leerproces hebben gevormd. Als basislijn voor het
gebruik van de module, werd verder gevraagd hoeveel ervaring zij al hadden met compacten.
Ook werd er wat extra informatie gevraagd, die niet direct de onderzoeksvragen
ondersteunt. Met het doel om de leerlingen te motiveren en het belang van dit onderzoek te
onderschrijven, werd er ingegaan op hun normale manier van werken in de les en op hoe zij
dit ervaren. Tot slot werd er gecontroleerd wat de leerlingen over het onderzoek denken, om
te zorgen dat de onderzoekers met de leerlingen op één lijn zaten over wat er van de
leerlingen verwacht werd en wat zij van de onderzoekers verwachtten. Deze vragen waren
direct gebaseerd op de verwachtingen van de onderzoekers, zodat deze vergeleken konden
worden met wat de leerlingen verwachtten.

Eindinterview
In het eindinterview werden grotendeels de vragen van het begininterview opnieuw
gesteld om opnieuw het niveau van hun zelfkennis te kunnen meten, zodat dit vergeleken kon
worden met het niveau in het begininterview. De vragen waren alleen meer toegespitst op het
werk dat ze daadwerkelijk in de module gedaan hebben en hun eigen mening hierover, zodat
het effect van de module bekeken kon worden.
Een hele set vragen is ook gebaseerd op de opbouw van de module zelf, zodat de
leerlingen hun mening over de verschillende onderdelen van de module konden geven. Aan
de hand van deze extra opmerkingen en wat tijdens het werken met de module door de
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leerlingen is opgeschreven en door de onderzoekers is geobserveerd, kan de module later
eventueel verbeterd worden.

4.4.3

Observatie

De onderzoekers hebben tijdens alle lessen waarin er met de module gewerkt werd de
leerlingen geobserveerd (zie bijlage B2). Uit deze observaties kon vooral veel informatie
gehaald worden over de module. Het was gemakkelijk tijdens de lessen te observeren en te
vragen aan de leerlingen met hoeveel motivatie ze aan de module doorwerkten en waarom en
op welke punten er onduidelijkheden waren of extra hulp nodig was.
Tijdens het observeren werd de focus gelegd op een paar specifieke onderdelen, die
nieuw waren voor de leerlingen en waar ze nog niet vaak mee gewerkt hadden, zijnde
zelfreflectie en het tussentijds toetsen van welke leerdoelen ze behaald hadden.
De voortgang van zelfkennis werd vooral uit de interviews en de antwoorden op de
zelfreflectie vragen in de module gehaald, maar als er tijdens de les iets over naar voren
kwam, werd dat zeker genoteerd.
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Analyse
4.5.1

Opzet analyse

De begin- en eindinterviews zijn eerst allemaal getranscribeerd. Daarna hebben de
onderzoekers, om zich de inhoud van de interviews eigen te maken, de interviews
doorgelezen en relevante opmerkingen van de leerlingen gemarkeerd op onderwerp. Zo werd
bijvoorbeeld de opmerking “Soms in de les denk ik van ja eigenlijk heb ik niks aan deze
uitleg,” aangemerkt als zelfkennis van de leerling over de leeractiviteit ‘naar uitleg luisteren’.
Dit voorwerk is door de onderzoekers gebruikt om een goed beeld te krijgen van de
informatie die in de interviews, observaties en antwoordvellen te vinden was.
Met ondersteuning van de eerder gemarkeerde quotes, hebben de onderzoekers een
resultatenmatrix ingevuld (zie Bijlage A). In deze matrix zijn rijen gemaakt voor de
onderdelen van de module zelf, opgedeeld per hoofdstuk, en voor de verandering (het
verschil in begin- en eindniveau) op verschillende gebieden van zelfkennis en
compactvaardigheid van de leerlingen. Bij zelfkennis wordt er onderscheid gemaakt tussen
algemene zelfkennis over de manier van leren van de leerling, zelfkennis met betrekking tot
leeractiviteiten, over de soorten leeractiviteiten die nuttig zijn voor de leerling, zelkennis met
betrekking tot leerdoelen, over de soorten leerdoelen die voor de leerling moeilijk, makkelijk
of op een andere manier bijzonder zijn, zelkennis met betrekking tot het proces, over de
manier waarop leeractiviteiten en leerdoelen zich tot elkaar verhouden, en zelfkennis met
betrekking tot overige veranderingen in zelfkennis die niet onder één van de andere drie
categorieën vallen. Bij compactvaardigheid wordt er onderscheid gemaakt tussen de manier
waarop leerlingen selecteren tijdens het compacten, hun ervaring met zelfreflectie en hun
zelfvertrouwen als het gaat over compacten. De kolommen in de matrix representeren de
verschillende leerlingen. In elk van de cellen in de matrix is een samenvatting van de
resultaten met eventuele illustrerende quotes uit één van de metingen geplaatst.
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Het invullen van de matrix

In eerste instantie hebben de interviewers de matrix beide onafhankelijk voor dezelfde
leerling ingevuld (leerling 3). In dit proces keken zij per kader in de matrix of zij uit het
voorwerk hier al een helder beeld over hadden opgebouwd. Hiervoor deden zij een greep uit
de eerder gemarkeerde data die informatie over dit kader aanboden. Hoewel niet per kader
alle ter zake doende markeringen op een rijtje zijn gezet, hebben zij wel de interviews
opnieuw doorgelezen, voordat zij de kaders hebben ingevuld, en specifieke opmerkingen
nagezocht die de resultaten in de kaders ondersteunen.
Ter illustratie een beschrijving van hoe bij leerling 3 het resultaat in het kader
“Verandering in proces” is ingevuld. Het resultaat in dit kader geeft aan hoe de leerling de
algemene aanpak van diens leerproces heeft veranderd. Tijdens de lessen en aan de hand van
de werkbladen konden de onderzoekers zien dat hij in het proces bewust is gaan selecteren
welke opdrachten hij wel en niet wilde maken en het leek alsof hij door het proces heen
steeds doelgerichter te werk wist te gaan met de aangeleerde compacttechniek. Om dit
algemene beeld verder te ondersteunen, werden de volgende uitspraken uit het eindinterview
erbij gehaald:
Uitspraak 1: “Ik had nou wel echt het idee van: “Ik ga nou vragen maken totdat ik dit hoofdstuk snap
en zo,” en vroeger was het zo van: “Ik let in de les op en dan snap ik wel ongeveer en dan maak ik geen
huiswerk meer en dan dacht ik voor de toets van: “O ja, ik moet er eigenlijk nog wel iets aan doen,” en
nou denk ik wel van ik ga het hele hoofdstuk afmaken en gewoon er aan blijven werken.” En ik heb
zelf ook, na de eerste paragraaf, nou snapte ik dat, en dat gaf mij ook een goed gevoel van voor de toets
hoef ik eigenlijk niks meer te doen hiervoor.”

Uitspraak 2: “Ik vind het best wel goed om van te voren te bedenken van: “Ik ga de tekst lezen of ik ga
nou deze en deze opdrachten maken,” om dat van te voren vast te bedenken, dat vond ik eigenlijk wel
goed. En dan zeg maar na die loop kijken van: “Snap ik het nou? Moet ik nog meer doen of nog
minder?” Dat is eigenlijk wel handig en van te voren kijken vind ik eigenlijk niet zo veel tijd kosten,
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want dat kost misschien 1 of 2 minuten om te kijken van: “Ik ga nou dat en dat doen, dus dat vind ik
eigenlijk niet zo’n probleem.” En dat was niet zo heel veel werk.”

Deze uitspraken ondersteunden de verdere eerste indruk en gaven duidelijk aan wat er
voor de leerling veranderd was. Het resultaat dat de onderzoekers hieruit haalden was (zoals
te zien in de matrix): “Ziet voordeel in het vooraf bekijken wat hij gaat doen. Hij werkt meer
doelgericht door goed te kijken wat hij gaat doen om welk leerdoel te bereiken.”

Overeenstemming invulling matrix
Vervolgens hebben de onderzoekers hun ingevulde matrices voor leerling 3 met elkaar
vergeleken. Hoewel zij wat andere quotes hadden uitgekozen, kwamen de resultaten in alle
kaders van de matrix grotendeels met elkaar overeen. De onderzoekers hebben voor elk punt
van onenigheid samen extra voorbeelden uit de interviews, observaties of werkbladen
opgezocht, totdat zij overeenstemming konden bereiken over het resultaat.
Vaak betekende dit dat de één wat meer informatie in een kader had staan dan de
ander en werd de informatie samengevoegd. In het kader “Verandering in leeractiviteiten”
bijvoorbeeld, had één van de onderzoekers deze informatie extra: “Een aantal keer heeft hij
leeractiviteiten gedaan, die hij achteraf als minder nuttig aan kon merken en hij kon uitleggen
waarom.” In de discussie werd dit ondersteund met de volgende zin die de leerling had
ingevuld op de werkbladen, in zelfreflectie over opdrachten die achteraf niet nuttig bleken:
“Soms zijn de opgaven te makkelijk of lijken ze te veel op elkaar waardoor ze niet effectief zijn”.

Er bleek ook enige onduidelijkheid over in welk kader bepaalde informatie hoorde.
Over de kaders “Verandering in leeractiviteiten” en “Verandering in hoe ze selecteren” was er
bijvoorbeeld een discussie in hoeverre zelfkennis over welke opdrachten wel en niet nuttig
waren ook in het kader “Verandering in hoe ze selecteren” hoort. Uiteindelijk zijn de
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onderzoekers overeen gekomen om bij “Verandering in leeractiviteiten” te zetten wat de
leerling zelf weet over welke leeractiviteiten wel en niet nuttig zijn en waarom deze ze wel of
niet moet doen en bij “Verandering in selecteren” te zetten wat de onderzoekers weten over
hoe de leerling selecteert en hoe vaardig deze daarin is geworden. Hier zit enige overlap in,
maar het onderscheid was de onderzoekers hierna duidelijk.
In deze discussie kwamen de onderzoekers dus ook overeen hoe zij de
resultatenmatrix voor de andere twee leerlingen in moesten vullen of, in andere woorden, wat
voor informatie er in elke rij van de matrix moest komen. Met deze overeenstemming hebben
de onderzoekers elk voor één van de andere twee leerlingen de matrix ingevuld.

Controle invulling matrix
Na het invullen van de overige twee kolommen van de matrix hebben de
onderzoekers de invulling van de ander gecontroleerd en zijn ze opnieuw samengekomen om
enige onenigheden hierin te bespreken. Deze onenigheden zijn opnieuw opgelost door
voorbeelden uit de metingen aan te dragen tot er overeenstemming was bereikt.
Bijvoorbeeld had de ene onderzoeker bij leerling 1 in het kader “Module algemeen”
al ingevuld dat deze erg veel moeite had met aan het werk gaan. De andere onderzoeker kon
in de bespreking echter aanvullen dat de leerling had aangegeven dat dit waarschijnlijk niet
aan de module lag, aangezien het bij andere vakken voor de leerling precies hetzelfde was.
Om dit te bewijzen, hebben ze de lesobservaties erbij gepakt, waarin inderdaad stond dat
leerling 1 dit gezegd had.
Het voornaamste verschil was echter vaak dat de ene onderzoeker een aantal
voorbeelden een lading had gegeven, waarvan de andere onderzoeker niet zeker wist of die
erin lag. Soms kon de opmerking van een leerling namelijk open staan voor interpretatie. Zo
had de ene onderzoeker bij leerling 2 in het kader “Verandering in zelfvertrouwen in
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compacten” aangegeven dat de leerling meer zelfvertrouwen leek te hebben na werken met
de module dat diens werkwijze correct was. Dit was gebaseerd op dat de leerling had
aangegeven dat de techniek die de leerling in de module had aangeleerd precies was wat hij al
deed en dat de onderzoeker dacht te merken dat deze daar zelfvertrouwen aan leek te
ontlenen. De andere onderzoeker merkte echter op dat deze dacht dat het zelfvertrouwen van
leerling 2 voor werken met de module al erg sterk was en wist niet zeker of dit echt was
veranderd.
Bij het doorkijken van de interviews bleek inderdaad dat leerling 2 nooit gezegd heeft
dat deze hier meer zelfvertrouwen uit kreeg. De oorspronkelijke conclusie was vooral
gebaseerd op het gevoel dat de eerste onderzoeker had, dat de leerling er erg zelfverzekerd
mee leek. Door terug te kijken naar het begininterview, bleek uiteindelijk dat leerling 2 toen
al veel zelfvertrouwen toonde. Op de vraag “Of heb je gewoon het idee van: ik heb
ondertussen best een goed gevoel ontwikkeld voor wat docenten vragen, als je dan zo’n
hoofdstuk leest?” knikte hij namelijk zelfverzekerd. Uiteindelijk zijn de onderzoekers
overeen gekomen dat er geen data is waarop ze konden baseren dat leerling 2 zelfverzekerder
was geworden en dat er wel uit verschillende data bleek dat deze al erg zelfverzekerd was.
Het resultaat in de matrix is dan ook: “Zijn zelfvertrouwen is erg sterk in hoe hij dit doet en
dit is niet veranderd.”

4.5.3

Trends zoeken

Na het invullen van de cellen van de matrix heeft één van de onderzoekers aan de
hand van de verschillende rijen en kolommen trends voorgesteld. Hiervoor heeft deze de
kolommen en rijen doorgekeken, om te zien waar overeenkomsten te vinden waren tussen de
leerlingen of hoe de resultaten van elke individuele leerling een duidelijkere schets konden
vormen over wat deze leerling aan het proces gehad heeft en waarom.
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In de kolom van leerling 2 was bijvoorbeeld te zien dat deze leerling tijdens het
doorwerken van de module niets heeft bijgeleerd (alle resultaten over verandering bij de
leerling geven dit aan: “Verandering in zelfkennis”, “Verandering in leeractiviteiten”,
“Verandering in leerdoelen”, “Verandering in proces”, “Verandering in hoe ze selecteren”,
“Verandering in zelfreflectie” en “Verandering in zelfvertrouwen in compacten”). De
resultaten tonen echter ook dat leerling 2 de compacttechniek uitgelegd in de module al
gebruikte (zoals onder andere te zien in het kader “Verandering in proces”) en dat hij het
enige wat hij zelf nog niet deed, bewuste zelfreflectie op zijn leerproces, heeft overgeslagen
(zoals te zien in de kaders “Module hoofdstuk 4” en “Module algemeen”). Uit deze twee
losse duidelijke conclusies kon de onderzoeker concluderen dat leerling 2 niets nieuws heeft
gedaan in de module en dat dit waarschijnlijk de reden is dat hij niets heeft bijgeleerd.
Aan de andere kant waren er horizontaal in de matrix bijvoorbeeld veel
overeenstemmende resultaten te zien die gingen over de zelfreflecties. Geen van de leerlingen
vond het leuk om uitgebreid dingen op te schrijven in de module. Zowel leerling 1 als
leerling 2 hebben de zelfreflectie opdrachten niet gemaakt (zie de rij “Module hoofdstuk 4”).
Leerling 3 had ze wel gemaakt en zelfs hij heeft in die rij aangegeven dat hij de zelfreflectie
minder leuk vond. In het kader “Module algemeen” heeft leerling 3 daaraan toegevoegd dat
hij denkt dat de zelfreflectie efficiënter kan. Hieruit trok de onderzoeker de conclusie dat de
manier waarop bewuste zelfreflectie wordt aangepakt in de module beter kan. Op zijn minst
motiveert de module de leerlingen nog niet echt goed om aan de slag te gaan met bewuste
zelfreflectie, aangezien de enige leerling die dit heeft gedaan, dit met tegenzin deed. Hieruit
volgden ook de suggesties voor hoe dit eventueel veranderd kon worden: de leerlingen
zouden alle drie graag minder opschrijven en, aangezien twee van de drie er het nut ook niet
van inzagen, moet het nut op een andere manier duidelijk worden gemaakt.
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Overeenstemming over de trends
Nadat de andere onderzoeker deze trends had geanalyseerd zijn de onderzoekers weer
samen gekomen om enige onenigheid te bespreken. Na de eerdere uitgebreide besprekingen
van de oorspronkelijke resultaten bleek hier geen onenigheid meer over te zijn. Het enige
punt van discussie was dat, hoewel er duidelijke trends te herkennen waren per leerling
(verticaal in de matrix), er horizontaal in de matrix redelijk wat punten waren waarop de
leerlingen compleet verschilden.
Een voorbeeld hiervan is de rij “Verandering in zelfvertrouwen in compacten”. Bij
leerling 1 en leerling 2 is er niets veranderd. Hun zelfvertrouwen is laag respectievelijk hoog
gebleven. Leerling 3 heeft echter wel meer zelfvertrouwen uit de module gehaald. Dit is
vergeleken met het verschillende proces van de leerlingen. Leerling 1 heeft niet de hele
module doorgewerkt. Leerling 2 heeft dit wel gedaan, maar heeft hierin niets gedaan dat hij
daarvoor niet al deed. En leerling 3 heeft het ook gedaan en heeft een hoop nieuwe dingen in
de module gedaan. Dit betekent dat de enige leerling die iets nieuws in de module heeft
gedaan en de module heeft afgemaakt hier zelfvertrouwen van heeft gekregen. Maar hoewel
dit zou kunnen betekenen dat het doorwerken van de module een positieve invloed heeft op
het zelfvertrouwen, is dit gebaseerd op maar één leerling die dit ervaren heeft en dus niet echt
een trend te noemen. De onderzoekers hebben dus besloten om hier geen conclusie over de
module zelf uit te trekken en het te houden bij de beschrijving van het proces van leerling 3.
Het enige wat namelijk duidelijk is, is dat de module dit effect kan hebben, niet of de module
dit effect vaker heeft.
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Betrouwbaarheid analyse

Doordat de onderzoekers elkaars werk over en weer gecontroleerd hebben en de
resultaten direct onderbouwd hebben met voorbeelden uit de data en uitspraken van de
leerlingen, is de betrouwbaarheid redelijk goed bewaakt. Vooral de uitspraken van de
leerlingen zelf in de eindinterviews tonen dat de resultaten in de matrix goed aansluiten bij de
ervaring van de leerlingen. Dit wordt geïllustreerd door de uitspraken uit de eindinterviews
die in de relevante kaders in de matrix zijn toegevoegd. Gezien de aard van dit kwalitatieve
onderzoek, zou het moeilijk zijn geweest om betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.
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5. Resultaten
De resultaten van de interviews en de observaties zijn verwerkt in een matrix, die te
vinden is in Bijlage A. Wegens de onderlinge verschillen zullen de drie leerlingen eerst
afzonderlijk behandeld worden, om een beeld van hun verschillen en gelijkenissen te
schetsen. Daarna worden hun ervaring met en de effecten van de module besproken.

5.1

De Leerlingen
5.5.1

Leerling 1

De werkhouding van deze leerling was heel terughouden en afwachtend. Hij gaf in het
eindinterview aan dat zelfstandig werken hem niet altijd lukt. Hij heeft niet de hele module
doorgewerkt en is in hoofdstuk 3 blijven hangen. Hij heeft zo dus ook niet alle lesstof
doorgewerkt. In eerste instantie wist hij niet hoe dit kwam en wist hij slechts te melden dat er
een drempel was om aan de slag te gaan.
Over de opdrachten die hij moest maken, zei hij: “Uiteindelijk viel het denk ik wel mee, maar, ja, dat
was wel iets waar ik steeds tegen op zag.”

Er is hierover een extra interview met hem gehouden, waaruit naar voren kwam dat hij bij
alle vakken ditzelfde probleem heeft en dat het dus een probleem is dat buiten de module om
opgelost moet worden. Uit dit interview bleek dus al met al dat dit probleem niet aan de
module lag. Het interview zelf heeft wel voor de leerling tot een nieuw inzicht in diens eigen
problemen geleid, maar dit is dus niet iets dat hij direct uit de module heeft geleerd.
Tijdens het doorwerken van de module zelf heeft leerling 1 niets nieuws bijgeleerd
over hoe hij moet selecteren.
Zoals hij zelf zegt: “Ik weet niet meer waarop ik toen heb geselecteerd.”

Hij heeft ook niet gemerkt of compacten hem tijd kan besparen, omdat hij niet wist hoe hij
tussen opgaven moet kiezen.
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Zelf zei hij hierover: “Tenzij dat ik beter wordt in die opdrachten herkennen, weet ik niet of het echt
veel tijd bespaart.”

Leerling 1 kon zelf niet aangeven waar het aan lag, dat hij niet wist hoe hij moest selecteren.

5.2.2

Leerling 2

Deze leerling had voor aanvang van dit onderzoek al een uitgestippelde manier van
werken, die veel overeen kwam met de ontwikkelde compacttechniek in de module.
Zoals hij zelf zegt in het eindinterview: “Ik heb het idee dat wat in de methode staat ik al deed, alleen
dan zonder het opschrijven.”

Voor deze leerling was de compacttechniek dus niet echt nieuw en de stof had hij zich ook op
zijn eigen manier eigen kunnen maken. Er waren twee onderdelen van de module die nieuw
hadden kunnen zijn voor leerling 2: het uitkiezen van extra leeractiviteiten en bewuste
zelfreflectie op het leerproces.
In de module werd het uitkiezen van extra leeractiviteiten behandeld in de situatie dat
de leerdoelen nog niet behaald waren. De lesstof zelf was echter van zodanig laag niveau, dat
hij nooit meer dan het vooropgezette minimum nodig had om extra opdrachten van een
leerdoel te maken. Niet alleen dat, alles ging direct goed. Hierover vond in het interview, ter
illustratie van zijn zelfvertrouwen, de volgende uitwisseling plaats:
Leerling 2: “Want vaak is het van ging het goed? En 9 van de 10 keer is het antwoord ja, en dan is dat
alles.“
Onderzoeker: “En die 10e van de 10 keer?”
Leerling 2: “Ja oke had ik beter kunnen zeggen 99 van de 100.”

Het tweede onderdeel dat leerling 2 vooraf nog niet in zijn eigen proces toepaste was
bewuste zelfreflectie op zijn leerproces. In zijn beleving was een handeling, waar hij het nut
niet van in zag, echter een handeling die het snelst weggestreept zou worden. Hiermee doelde
hij met name op de zelfreflecties.

ZELFREGULATIE DOOR ZELF COMPACTEN

34

Over de zelfreflecties zei hij: “Ik vind het voor mezelf niet echt nuttig maar ik kan me nog steeds
voorstellen dat een leerling die bijvoorbeeld niet erg zeker is of hij de stof helemaal begrijpt dat die dat
wel een fijn puntje vindt om te doen.”

Als gevolg hiervan heeft hij ook veel van de zelfreflecties overgeslagen.
Compacten werd door leerling 2 dus al toegepast, maar het zelf reguleren hiervan is
niet veranderd door deze module. Leerling 2 kon voor het onderzoek al keuzes maken tussen
leeractiviteiten, maar weet achteraf nog steeds niet uit te leggen waarop hij deze keuzes
baseert. De inzichten in het eigen leerproces zijn voor deze leerling niet veranderd, behalve
het krijgen van enige extra bevestiging dat zijn manier van werken een goede manier is.

5.3.3

Leerling 3

Leerling 3 heeft veel aan deze module gehad, en liet dat ook enthousiast blijken.
Op de vraag hoe gemotiveerd hij aan de module gewerkt heeft, antwoordde hij: “best wel super
gemotiveerd.”

Hij heeft de hele module doorgewerkt, tot zover als we deze in het onderzoek behandeld
hebben. Voor hem was dit een goede stap om gerichter te werk te gaan met het zich eigen
maken van de leerstof. Hoewel ook hij aangaf het evalueren als te veel moeite te beschouwen,
zou hij in de toekomst de techniek om te compacten die hij in de module heeft aangeleerd wel
toepassen. Al met al, vond hij het een fijne manier van werken.
Zoals geïllustreerd door het volgende antwoord in het eindinterview: “Ik vind het best wel goed om van
te voren te bedenken van ik ga de tekst lezen of ik ga nou deze en deze opdrachten maken, om dat van
tevoren vast te bedenken, dat vond ik eigenlijk wel goed.”

Deze leerling heeft dankzij de module veel geleerd over zijn eigen leerproces.
Hij zegt hierover zelf: “Ik heb meer inzicht gekregen over hoeveel ik nu eigenlijk doe, als ik er over
terugdenk is dat best wel handig”.
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Het uitvoeren van de compacttechniek lukte hem steeds efficiënter, wat aangeeft dat het
zelfregulerend vermogen bij deze leerling is toegenomen. Voor dit interview maakte hij niet
echt zelf selecties in de lesstof en door het proces heen is hij anders gaan selecteren. Hij heeft
bijvoorbeeld geleerd dat hij bepaalde opdrachten kan overslaan en waarom.
Zoals geïllustreerd doordat hij hierover zei: “Soms zijn de opgaves te makkelijk of lijken ze te veel op
elkaar waardoor ze niet effectief zijn.”

Hier is hij achter gekomen door een aantal keer minder efficiënt te selecteren, waarna hij
zichzelf in de zelfreflectie gecorrigeerd heeft. Door de module heen is hij zo steeds beter gaan
selecteren en heeft hij geleerd zelfstandig de lesstof compact te maken.

5.2

De module
Zoals al duidelijk werd in de resultaten per leerling, konden 2 van de 3 leerlingen

goed met de techniek om zelf te compacten die in de module werd aangeleerd overweg.
Alleen Leerling 3 heeft echter deze techniek compleet kunnen toepassen zoals bedoeld,
omdat hij af en toe extra leeractiviteiten heeft moeten uitkiezen om een leerdoel te behalen en
zijn leerproces aan de hand hiervan heeft kunnen bijschaven. Hij verwoordt de intentie van de
compacttechniek zelf goed in het eindinterview:
“Ik had nou wel echt het idee van: ik ga nou vragen maken totdat ik dit hoofdstuk snap.”

Zoals ook uit de resultaten per leerling blijkt, heeft uiteindelijk alleen leerling 3 echt
meer over zijn eigen leerproces geleerd door met de module te werken. Hoewel de module
dus heel goed bij leerling 3 aansloot, is hieruit niet duidelijk in hoeverre deze module
geschikt is voor hoogbegaafde leerlingen in het algemeen. Bij beide andere leerlingen zijn er
andere redenen mogelijk dan de inhoud van de module zelf, waardoor de module wellicht
niet voor hen werkte. Leerling 1 had andere problemen, waardoor het hem niet lukte de
module goed door te werken en voor leerling 2 was de stof al te simpel.
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Er zijn twee duidelijke punten te vinden waarop alle drie de leerlingen overeen komen.
Ten eerste had geen van de leerlingen ooit op deze manier met leerdoelen gewerkt. In
Hoofdstuk 2 zochten ze in de eindexamen syllabus van scheikunde op wat de leerdoelen
waren die ze in dit hoofdstuk leerden. Dit vonden alle drie de leerlingen praktisch om te doen
en ook interessant.
Leerling 2 zei hierover: “Dat was in zekere zin ook wel enigzins uitdagend, toch omdat het was een
soort van puzzel van welke leerdoelen zitten wel in het hoofdstuk en welke niet.”
En, als stap in het proces: “Ik zou het niet weglaten.”

Ook bij Leerling 1, die vastgelopen is tijdens het proces, was dit het hoofdstuk waar hij het
gemakkelijkst mee overweg kon.
Ten tweede blijkt dat, zoals de zelfreflecties nu worden gepresenteerd, de leerlingen
niet echt gemotiveerd worden om hiermee aan de slag te gaan. Twee van de drie leerlingen
hebben de zelfreflecties overgeslagen.
Op de vraag “Zijn er delen die je minder interessant vond?” antwoordde Leerling 3, die de
zelfreflecties wel had gedaan: “Ik vond de evaluatie aan het einde soms misschien iets te lang, dan krijg
je de hele tijd die vragen enzo, en ik snap wel dat het belangrijk is, maar ja.”
Leerling 2 noemt als reden dat hij de zelfreflecties niet had gedaan: “Ik vind het voor mezelf niet echt
nuttig maar ik kan me nog steeds voorstellen dat een leerling die bijvoorbeeld niet erg zeker is of hij de
stof helemaal begrijpt dat die dat wel een fijn puntje vindt om te doen.”

Alle drie de leerlingen noemden hieraan gerelateerd ook dat het vele opschrijfwerk, wat
vooral lag bij de zelfreflecties, hen tegen stond.
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6. Conclusie en discussie
6.1

Conclusies
6.1.1

De Module

Het eerste dat uit de resultaten blijkt, is dat de drie leerlingen die mee hebben gedaan
elk op een compleet andere manier met de module om zijn gegaan en dus ook met een ander
effect. Zowel de verschillen als de overeenkomsten leiden tot interessante interpretaties.
Leerling 3 heeft de module, zoals behandeld tijdens het onderzoek, compleet doorgewerkt.
Hij heeft hier ook zoals verwacht van geleerd om zijn eigen lesstof compact te maken en
meer inzicht door opgedaan over zijn leerproces. Hieruit valt te concluderen dat de module
zoals deze is in ieder geval voor sommige leerlingen kan werken.
Zowel leerling 1 als leerling 2 hebben daarentegen de module niet compleet gemaakt,
maar om verschillende redenen. Aan leerling 1 kunnen weinig conclusies over de module
verbonden worden, aangezien hij last had van interne problemen met motivatie om te werken,
die bij al zijn schoolvakken van toepassing waren. Dit is ook niet direct uit de module
gebleken, maar uit de observaties van de onderzoekers en het extra interview dat met leerling
1 is gehouden.
De redenen dat leerling 2 delen van de module heeft overgeslagen zijn interessanter.
De technieken die in de module zelf aangeleerd werden sloten zodanig aan bij wat hij al deed,
dat hij niet ervoer er iets nieuws uit te kunnen leren. Hij vond daarom geen uitdaging in de
module zelf, die erg nauw aansloot bij wat hij al gewend was, behalve enigszins in hoofdstuk
2, aangezien dit een “soort van puzzel van welke leerdoelen zitten wel in het hoofdstuk en
welke niet” was die hij niet eerder had uitgevoerd. Daarnaast was hij van het begin af aan al
erg tevreden over zijn eigen manier van werken en zag hij geen reden om hieraan te twijfelen.
Uit de interviews blijkt dat hij geen enkele moeite met de lesstof gehad heeft en dit in
het verleden ook niet had. Het gebrek aan uitdaging in de behandelde lesstof, zorgde er samen
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met het gebrek aan uitdaging in de module zelf voor dat werken met de module voor hem
totaal geen uitdaging bevatte. Dit kan de reden zijn voor zijn gebrek aan motivatie om alle
opdrachten te maken en verder op het eigen leerproces te reflecteren. Hij heeft zelf ook
gezegd dat hij met name de zelfreflectie voor zichzelf niet nuttig vond. Het ervaren van
gemak in de lesstof en daarom niet dieper leren hoe je moet leren is niet ongewoon voor
hoogbegaafde leerlingen en leidt regelmatig tot problemen later in hun studentenloopbaan.
Dit kan voorkomen worden door ze al eerder meer uitdagende stof aan te bieden (Kieboom,
2007).
Dit specifieke resultaat geeft aan dat het belangrijk is voor een module waarin
leerlingen zelf leren compacten, dat deze uitdagend is. Vergelijk dit weer met leerling 3, die
wel uitgedaagd werd, zowel doordat de techniek die hij in de module aanleerde meer nieuw
voor hem was en doordat hij net wat meer moeite moest steken in de lesstof dan leerling 2.
Leerling 3 kwam tijdens het werken met de module vaker situaties tegen, waarin hij erachter
kwam dat hij teveel of nog te weinig had gedaan en het was voor hem dus ook nuttig zichzelf
bij te sturen. Ook heeft leerling 3 meer van de module geleerd. Dit is deels een gevolg van dat
het beginniveau van leerling 2 hoger lag dan dat van leerling 3. Leerling 2 heeft echter ook
nog meer te leren over zijn eigen leerproces. Hoewel hij met de huidige lesstof kan
compacten, kan hij niet aangeven op basis waarvan hij kiest en noemt hij het vooral intuïtie.
Dit is een indicatie dat hij, als hij ooit meer onbekende of uitdagende leerstof tegenkomt, hier
misschien niet direct even gemakkelijk mee om kan gaan. Bij deze lesstof wordt de vraag of
je efficiënt werkt pas belangrijk en komt het vaker voor dat je fouten in je selectie maakt. Het
is gemakkelijker bij zelfreflectie om van je fouten te leren, dan als alles alleen maar goed gaat.
Het is dus goed mogelijk dat het gebrek aan uitdaging in de lesstof waar mee gewerkt is er bij
leerling 2 toe heeft geleid dat hij over de dingen die hij nog kon leren op gebied van
zelfreflectie en over hoe hij zijn eigen leerproces eventueel nog verder kon stroomlijnen of in
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de toekomst, bij meer onbekende of uitdagendere lesstof, kon blijven stroomlijnen in deze
module niets geleerd heeft.
Uit de overeenkomsten tussen de drie leerlingen met betrekking tot de module kunnen
ook een paar dingen worden opgemerkt. De algemene afkeer van het vele schrijfwerk, vooral
met betrekking tot zelfreflectie, geeft aan dat er wellicht te veel tijd hieraan besteed is in
verhouding tot de tijd die er besteed werd aan het aanleren van compacten en werken aan de
lesstof. De vragen in de module waren uitgebreider gesteld, zodat deze gebruikt konden
worden als meetinstrument voor het onderzoek, en dit kan ertoe geleid hebben dat er te veel
extra inspanning van de leerlingen werd gevraagd, die voor henzelf geen extra nut opleverde.
Gezien alle leerlingen aangeven dat ze wel inzien waarom zelfreflectie in deze module nuttig
is (al geeft leerling 2 hier als kanttekening bij dat hij het meer nuttig acht voor anderen dan
voor zichzelf), maar dat ze het liever meer in hun hoofd willen doen, kan het nuttiger zijn om
een module te schrijven waarin leerlingen alleen gevraagd wordt hun conclusies op te
schrijven, eventueel met leidende vragen, die ze kunnen gebruiken om te bepalen waar ze bij
deze conclusies aan moeten denken. Leerlingen een nieuwe vaardigheid minder stap voor
stap aanleren en ze zelf meer laten ontdekken en uitzoeken, sluit ook aan bij ander onderzoek
naar hoe hoogbegaafde leerlingen effectief en gemotiveerd leren (Kieboom, 2007).

6.1.2

De Compacttechniek

De techniek in de module waarmee de leerlingen hebben leren compacten zelf, vond
goede aansluiting bij zowel leerling 2, als leerling 3. Beiden hebben op deze manier de stof
compact kunnen maken, terwijl ze nog steeds de leerdoelen behaalden. Dit duidt er op dat het
in ieder geval mogelijk is voor leerlingen om zelf te leren de stof te compacten. Leerling 1
had meer moeite met deze specifieke techniek en had wellicht meer begeleiding nodig,
aangezien hij niet echt een duidelijk beeld had van hoe hij moest selecteren, ook los van dat
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hij minder aan de module gewerkt heeft. Het is moeilijk te zien waar dit precies aan ligt, maar
het kan dat hij handvatten miste om zijn keuzes op te baseren.
Al met al is de techniek die de leerlingen in de module aanleren in ieder geval voor
sommige leerlingen werkbaar. Of anderen dezelfde techniek kunnen gebruiken, maar dan met
meer uitleg en/of begeleiding, of dat de techniek zelf voor hen moet worden aangepast is
onduidelijk. De verwachting was dat het genoeg zou zijn voor leerlingen om in vrijheid te
gaan onderzoeken en uitproberen welke leeractiviteiten ze over kunnen slaan en zo te leren
selecteren, maar wellicht dat voor sommige leerlingen een stel basisregels die hun keuzes
kunnen ondersteunen (zoals het schrappen van herhalingsvragen en behouden van
inzichtsvragen) erg behulpzaam is.

6.2

Antwoorden op de onderzoeksvragen
6.2.1

Deelvraag 1

Al met al kan op deelvraag 1, “Waar moet een techniek waar leerlingen zelf mee
kunnen compacten aan voldoen?”, het volgende antwoord worden gegeven. Ten eerste
moeten de leerlingen uitgedaagd worden, terwijl ze een techniek om zelf te compacten
aangeleerd krijgen. Dit kan ofwel doordat de techniek zelf uitdagend voor hen is, maar er zijn
indicaties dat het toepassen van deze techniek op lesstof die zelf al uitdagend voor de
leerlingen is, erg helpt bij zowel hun motivatie om dit te leren, als bij hoe goed ze de techniek
aan kunnen leren.
Ten tweede is de compacttechniek in de module voor in ieder geval twee leerlingen
goed genoeg om zelf mee te kunnen compacten. Het is onmogelijk te zeggen wat aan deze
techniek wel of niet nodig was, aangezien er maar één techniek gebruikt is, dus hieruit kan
alleen gehaald worden dat deze techniek in ieder geval voor sommige leerlingen volstaat. Het
kan nuttig zijn om te proberen leerlingen meer handvatten te geven, waarop ze hun keuzes in
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het compacten kunnen baseren, behalve hun eigen ervaring en hun eigen analyse wat het
resultaat van hun keuzes is.

6.2.2

Deelvraag 2

Als het over deelvraag 2 gaat, “In hoeverre passen leerlingen zelfregulatie toe bij het
compacten en welke inzichten doen ze hierbij op over hun eigen leerproces?”, is bij alle 3 de
leerlingen een ander resultaat te zien. Leerling 1, die zoals gezegd niet de hele module
doorgewerkt heeft en ook het meeste moeite had met selecties maken, heeft op het gebied van
zelfkennis over hoe hij efficiënt leert en compactvaardigheid eigenlijk niets tijdens het
onderzoek geleerd. Uiteindelijk is hij gestopt zelfregulatie toe te passen, omdat het werken
met de compacttechniek niet goed ging. Het enige dat hij over zijn leerproces geleerd heeft, is
dat hij hogere drempels heeft dan hij dacht om aan het werk te gaan en dat hij daar iets aan
moet doen. Dit kwam echter niet direct naar voren uit zijn werk aan de module, maar uit de
interventie met deze leerling. Dit heeft hij dus niet van het compacten geleerd.
Leerling 2 paste vooraf al een hoge mate van zelfregulatie toe bij het compacten. Hij
maakte eigenlijk de lesstof al op deze manier compact, aan de hand van intuïtieve keuzes in
wat wel en niet nuttig voor hem was. Hij heeft echter, zoals eerder besproken, geen nieuwe
inzichten opgedaan over zijn leerproces tijdens dit onderzoek, terwijl hij nog wel dingen bij
te leren heeft. Dit zou kunnen komen doordat hij tijdens het doorlopen van de module niets
heeft gedaan dat hij nog niet eerder gedaan had.
Leerling 3 heeft daadwerkelijk een verandering ondergaan in zijn leerproces. Voor dit
onderzoek paste hij niet echt zelfregulatie toe in wat hij wel en niet maakte en hij dacht ook
anders te gaan kiezen dan hij gedaan heeft, zoals blijkt uit zijn verschillende opmerkingen
over wat hij anders is gaan doen tijdens het doorlopen van de module. Hij heeft geleerd hoe
hij leeractiviteiten kan kiezen, zodat hij alle leerdoelen behaald heeft. Het inzicht over zijn
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eigen leerproces dat hij heeft opgedaan, gaat vooral over wanneer een leeractiviteit voor hem
effectief is om uit te voeren binnen zijn leerproces.
Het blijkt dat er op deelvraag 2 uit dit onderzoek geen eenduidig antwoord te geven
valt, aangezien de leerlingen zichzelf allemaal in verschillende mate reguleerden en ook
verschillende dingen door de module hebben geleerd. De enige leerling die vooraf de lesstof
nog niet compact maakte en de hele module heeft doorgewerkt is hierna wel alle stof gaan
compacten en zelfregulatie gaan toepassen. Deze leerling sluit, in tegenstelling tot de andere
twee, aan bij de verwachting dat leerlingen door op deze manier te compacten ook wat meer
zouden leren over hun leerproces. Leerling 3 heeft dan wel vooral hieruit geleerd te
beoordelen of een specifieke leeractiviteit in het kader van diens leerproces efficiënt voor
hem is, maar aangezien de andere twee leerlingen weinig van de module hebben geleerd, kan
hieruit niet per se geconcludeerd worden dat inzichten over de effectiviteit van
leeractiviteiten het meest waarschijnlijke zijn voor leerlingen om uit deze module te leren.
Hiervoor moet het onderzoek waarschijnlijk met een grotere groep nogmaals worden
uitgevoerd en moet wellicht ook de module worden aangepast om beter bij leerlingen zoals
leerling 1 of leerling 2 aan te sluiten (zie ook paragraaf 6.5: Suggesties voor
vervolgonderzoek).

6.2.3

De Hoofdvraag

Op de hoofdvraag, “In hoeverre kunnen hoogbegaafde leerlingen hun eigen leerproces
leren reguleren door zelf de lesstof te compacten?”, is het antwoord uit dit onderzoek dat het
mogelijk is voor in ieder geval sommige hoogbegaafde leerlingen om zelf de lesstof te leren
compacten en zo hun eigen leerproces te reguleren. Leerling 3 heeft dit immers uit de module
geleerd en leerling 2 deed dit vooraf al. Beide hadden na de module geen begeleiding meer
nodig bij hun selecties uit de lesstof. Aan de hand van leerling 1 is het mogelijk dat er
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hoogbegaafde leerlingen zijn die dit niet (zomaar) zelf kunnen leren of dat er hiervoor een
andere techniek om mee te compacten of extra begeleiding nodig is, maar dat is moeilijk te
zeggen, vooral aangezien deze leerling niet de hele module heeft doorgewerkt. Deze
conclusie sluit aan bij de verwachting. De leerlingen, die de stof gecompact hebben, hebben
immers, ondanks dat ze een deel van de leeractiviteiten hebben overgeslagen, wel alle
leerdoelen gehaald.

6.3

Beperkingen
De grootste beperking van deze studie is het kleine aantal deelnemende leerlingen. Dit

maakt het moeilijk om algemeen geldige conclusies te trekken over hoe de module aangepast
zou kunnen worden.
Verder hadden de onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek nog geen beeld van de
leerlingen, behalve dat zij als hoogbegaafd werden aangemerkt en dat hun docent dacht dat
zij de reguliere lessen konden missen. Als ze meer over hen hadden geweten, was het
mogelijk geweest om in te zien dat Leerling 2 de compacttechniek die hen aangeleerd zou
worden al kende en dat leerling 1 wellicht niet in staat zou zijn de gehele module op deze
manier te doorlopen. In dat geval hadden ze het onderzoek hierop aan kunnen passen, meer
informatie kunnen verkrijgen en wellicht eenduidigere conclusies kunnen trekken over de
module. Ook hadden ze dan minder hoeven te vertrouwen op wat de leerlingen zelf over hun
beginniveau en wat ze geleerd hebben in de interviews zeiden, omdat ze zelf een basis
hadden om deze verklaringen mee te vergelijken.
Tot slot is het onderzoek uitgevoerd over een periode van twee maanden. In deze tijd
was het niet mogelijk om lange termijnimplicaties van het gebruik van deze techniek om zelf
te leren compacten te bekijken. Ook was het niet mogelijk om de toetsresultaten van de
leerlingen mee te nemen in de resultaten, aangezien de toets buiten dit tijdsbestek viel.
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Aanbevelingen
Wij zouden docenten en onderzoekers zeker willen aanraden de techniek om zelf te

leren compacten die in de module staat met hoogbegaafde leerlingen uit te proberen (zie ook
paragraaf 6.5: Suggesties voor vervolgonderzoek). Uit het onderzoek is immers gebleken dat
het mogelijk is om in ieder geval sommige leerlingen zelf te leren compacten. De potentiële
voordelen hiervan zijn groot. Ten eerste scheelt het de docent tijd, als deze niet de stof voor
leerlingen compact hoeft te maken. Ten tweede kunnen leerlingen zo een persoonlijke selectie
maken, die waarschijnlijk beter bij hen aansluit dan de algemene selectie van de docent. Elke
leerling heeft immers andere leerbehoeften. Ten derde zorgt het ervoor dat leerlingen in de
toekomst, als ze minder begeleiding krijgen bijvoorbeeld op de universiteit, nog steeds in
staat zijn zelf te selecteren welk deel van de aangeboden lesstof ze moeten maken.
Bij de suggesties voor vervolgonderzoek (paragraaf 6.5) staan ook enkele suggesties
om de module aan te passen, die misschien nuttig kunnen zijn voor docenten die van deze
module gebruik willen maken. Het is hiervoor ook handig om te kijken naar de conclusies
over de module in paragraaf 6.1.1. We raden sowieso aan om leerlingen in eerste instantie
goed te begeleiden als ze hiermee beginnen, totdat duidelijk wordt of ze zelfstandig ermee
verder kunnen.

6.5

Suggesties voor vervolgonderzoek
Al met al zijn de conclusies uit deze studie zeer voorlopige conclusies, die verder

onderzocht moeten worden. In vervolgonderzoek is het zowel handig om met een grotere
groep respondenten te werken, om duidelijkere conclusies te kunnen trekken, als om de
leerlingen over een langere tijd te volgen, zodat hun voortgang en het effect over een langere
periode gemeten kan worden. Ook zou de module kunnen worden aangepast. Aan de hand
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van dit onderzoek zou het waarschijnlijk het beste werken om de leerlingen minder van de
zelfreflectie te laten opschrijven, om ze gemotiveerd te houden, om de leerlingen zich met
uitdagendere lesstof bezig te laten houden, zodat ze vaker ook te weinig doen of onzekere
keuzes maken waarop gereflecteerd kan worden, of om de leerlingen in eerste instantie meer
handvatten of basisregels te geven op basis waarvan ze uit leeractiviteiten kunnen selecteren.
Tot slot is het ook nog mogelijk deze studie uit te breiden, wellicht met meer ondersteuning,
naar leerlingen die niet als hoogbegaafd zijn aangemerkt, om te onderzoeken wie van hen ook
kunnen leren om zelf te compacten.
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Bijlagen
Bijlage A bevat de resulatenmatrix van dit onderzoek. Bijlage B bevat de gebruikte
meetinstrumenten, van de richtlijnen en sturende vragen voor het begin- en eindinterview in
Bijlage B1 tot de richtlijnen voor observatie tijdens de lesuren met de leerlingen in B2. Een
overzicht van de module waar de leerlingen aan gewerkt hebben is te vinden in Bijlage C
gevolgd door de gebruikte module. De transcripties van de interviews, de notaties tijdens het
observeren en de antwoordvellen van de leerlingen staan niet in de bijlagen en kunnen bij de
onderzoekers worden opgevraagd.

Bijlage A: De Resultatenmatrix

Module
hoofdstuk 1

Module
hoofdstuk 2

Leerling 1
Vond het veel
opschrijven, maar
het ging wel. “Het
ging wel, dat hoort
er bij, op zich”
(Eindinterview)
Antwoordmodule is
kort maar volledig
ingevuld.

Vond de opdracht
prima, maar hield
zich veel meer bezig
met praktische
aspecten zoals de
opmaak in
antwoordboekje.
Vond de syllabus
handig en praktisch,
wist niet dat die er
was.

Leerling 2
Niet super gemotiveerd.
Het was wel redelijk snel
gedaan. Voor zichzelf
achtte hij het niet nuttig,
maar voor anderen
misschien wel.
“Oh jee daar gaan we
weer, dan kunnen we
weer gaan evalueren, hoe
we het doen. Meestal is
zoiets net als die RTTI
dingen, dan krijg je één
keer zo’n blaadje en
verder wordt er nooit
meer iets mee gedaan.”
(Eindinterview)
Het was een beetje
uitdagend en een soort
van puzzel om de
leerdoelen uit te pluizen.
Algemene mening:
vanuit lage
verwachtingen, was dit
ten minste een beetje
leuk.

Leerling 3
Niet te veel moeite,
interessant om te zien
hoeveel tijd nou echt
besteed werd aan
scheikunde.
“Meer inzicht in wat ik
doe aan
scheikunde”(Eindintervi
ew)

Soms moeilijk, maar
wel leuk om over na te
denken
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Module
hoofdstuk 3

Module
hoofdstuk 4

Ziet voor hemzelf de
loop niet als nuttig,
omdat hij denkt dat
alles in één loop te
doen zou moeten
zijn. Zou de
compacttechniek niet
toepassen in de
huidige vorm, onder
andere vanwege dat
hij naar eigen zeggen
niet goed genoeg kan
selecteren om er tijd
mee te besparen.
“tenzij dat ik beter
wordt in die
opdrachten
herkennen, weet ik
niet of het echt veel
tijd bespaart.”
(Eindinterview)

Het was ongeveer wat hij
al deed en als zodanig
duidelijk en fijn om mee
te werken.
De
evaluaties/zelfreflecties
heeft hij niet gemaakt
vanwege algemeen
tijdgebrek en andere
prioriteiten en dat hij het
niet heel nuttig achtte.
Het was nooit nodig de
compact-loop nogmaals
te doorlopen, door het
lage niveau van de
leerstof.
Opmerking: De
opdrachten stonden wel
door elkaar en dat was
even verwarrend.

Had het idee dat er
een drempel was om
de opdrachten te
maken, kan dit niet
helemaal beschrijven
maar noemt onder
andere: vergeten,
desinterresse,
Veel moeten
opschrijven, wat
hem tegen stond.
“uiteindelijk viel het
denk ik wel mee,
maar, ja, dat was wel
iets waar ik steeds
tegen op zag.”
(Eindinterview)
Niet gemaakt. Mede Niet gemaakt. Het had
door de hierboven
niet echt een hoge
genoemde drempels. prioriteit, vergeleken met
andere dingen die hij
moest doen. En
zelfreflecties in het
algemeen worden voor
hemzelf niet echt nuttig
gevonden.
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Handig, en makkelijk
om even terug te kijken.
“Heel handig om het
gewoon op één plek te
hebben”(Eindinterview)

De evaluatie wat minder
leuk omdat dat redelijk
veel tijd kost. Uit zijn
antwoorden blijkt dat hij
goed over de vragen
heeft nagedacht.
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Module
algemeen

Werkhouding was
heel voorzichtig en
terughoudend, na
enkele keren begon
hij wat beter zijn
draai te vinden en
werd er ook een
praatje gemaakt met
ons en de andere
leerlingen.
(Observaties)
Hij had echter door
het proces heen erg
veel moeite met aan
het werk gaan. Thuis
was dit nog lastiger.
Dit was echter, naar
eigen zeggen, voor
hem niet anders bij
andere vakken.

Verandering in
zelfkennis

Weinig tot geen
verandering in
zelfkennis over hoe
hij leert.

De uitleg is overal
duidelijk, de opdrachten
sluiten goed erbij aan en
de compacttechniek is
efficiënt en goed te
gebruiken.
De evaluaties zijn voor
hem niet heel nuttig,
maar zouden voor
anderen heel nuttig
kunnen zijn.
Evaluaties worden vooral
niet nuttig geacht, omdat
hij de stof zelf simpel
begrijpt en dus snel
genoeg erdoor heen
komt. Dit hoeft dus wat
hem betreft niet
verbeterd te worden.
“ik vind het voor mezelf
niet echt nuttig maar ik
kan me nog steeds
voorstellen dat een
leerling die bijvoorbeeld
niet erg zeker is of hij de
stof helemaal begrijpt dat
die dat wel een fijn
puntje vindt om te doen.”
(Eindinterview)
Hij is niet bijzonder
enthousiast, maar denkt
ook niet dat het echt
beter kan.
Tot slot was het wel wat
fijner dan in de les
werken, vooral omdat er
meer tijd was om op de
eigen manier bezig te
zijn ipv op te moeten
letten in de les.
Hij werkt en denkt nog
steeds hetzelfde.
Hij heeft een redelijk
gevoel voor hoe hij
efficiënt simpele stof als
deze tot zich kan nemen.
Hij had misschien iets uit
de evaluaties kunnen
leren, maar hij acht die
niet echt nuttig voor
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“best wel super
gemotiveerd. Ik had nou
wel echt het idee van: ik
ga nou vragen maken
totdat ik dit hoofdstuk
snap. Vroeger was het
zo van ik let in de les
op, en dan snap ik het
wel ongeveer, en dan
maak ik geen huiswerk
meer, en dan dacht ik
voor de toets van o ja ik
moet er eigenlijk nog
wel iets aan doen en nou
denk ik wel van ik ga
het hele hoofdstuk
afmaken en gewoon er
aan blijven werken.” Op
enthousiaste wijze
verteld in eindinterview.
Zelfreflectie kan
volgens hem efficiënter.

Inzicht verkregen in de
precieze leeractiviteiten
die hij deed, en inzicht
gekregen in wat
efficiënter kan. “Meer
inzicht in wat ik nu
eigenlijk doe.
Interessant om te weten
wat ik nou eigenlijk doe
aan scheikunde, daar sta
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Verandering in
leeractiviteiten

Verandering in
leerdoelen

zichzelf, en dit is niet
veranderd.
Hij verwerkt de stof zo
gemakkelijk dat hij
diepere evaluaties niet
nodig acht.
“Want vaak is het van
ging het goed? En 9 van
de 10 keer is het
antwoord ja, en dan is dat
alles.“ “en die 10e van de
10 keer?”
“Ja oke had ik beter
kunnen zeggen 99 van de
100.” (Eindinterview)
Heeft moeite met
Nee, hij doet hetzelfde
selecteren van
als hiervoor. Het leren
leeractiviteiten en is met die activiteiten gaat
niet veranderd in zijn goed en hij zag geen
kennis hierover.
reden tot verandering.
“Ik weet niet meer
Het enige mogelijk
waarop ik toen heb
nieuwe dat hij kon
geselecteerd”
bedenken waren van die
(Eindinterview)
leertechnieken voor
leerlingen die moeilijk
leren, die voor hem niet
van toepassing zijn, dus
die heeft hij niet
geprobeerd.
Hij zocht (als speciale
leeractiviteit) hiervoor
ook al wel eens extra
informatie op internet en
dat is niet veranderd.

Weinig tot geen
verandering in
zelfkennis over
welke leerdoelen
lastig zijn.

Nee, dit is niet
veranderd. Hij vindt de
leerdoelen veelal erg
simpel en het leren ervan
gaat erg goed.
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ik normaal niet bij stil”

Vind het fijn dat hij zelf
kan kiezen en verspilt
daardoor minder tijd,
evaluatie per loop
minder leuk omdat het
(te) veel tijd kost
“Ik vind het best wel
goed om van te voren te
bedenken van ik ga de
tekst lezen of ik ga nou
deze en deze opdrachten
maken, om dat van te
voren vast te bedenken,
dat vond ik eigenlijk wel
goed.” (Eindinterview)
Een aantal keer heeft hij
leeractiviteiten gedaan,
die hij achteraf als
minder nuttig aan kon
merken en hij kon
uitleggen waarom.
“Soms zijn de opgaven
te makkelijk of lijken ze
te veel op elkaar
waardoor ze niet
effectief zijn” Module
Hoofdstuk 4.
-
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Verandering in
proces

Overig

Denkt niet echt zijn
proces te gaan
veranderen, want,
doordat hij moeite
heeft met selecteren,
denkt hij dat de
werkwijze in de
module inclusief
opschrijven meer
werk is in plaats van
minder.
Meldt ook dat
zelfstandig werken
niet geweldig gaat
bij hem en dat de les
dan nog wel helpt.
“Het voordeel van de
lessen is, dat, eh,
zelfs als je niks zit te
doen dan, dan is er
nog iemand, die op
de achtergrond uitleg
zit te geven en dan
krijg je soms toch
nog wel wat mee.”
(Eindinterview)
Door het proces heen
werd duidelijk dat
hij veel moeite had
met zelfstandig
werken. Hij dacht
eerst dat hij dit
gewoon moest doen
en dat dit kwam
doordat hij afgeleid
werd, maar in een
gesprek tijdens de
les kwam hij
erachter dat het niet
alleen daar aan lag,
omdat hij ook niet
gelukkig werd van
het werk niet doen
en eigenlijk wel tijd
had. Hij is tot de
kennis over zichzelf
gekomen dat zijn
probleem om aan het
werk te gaan groter
en meer structureel
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De techniek met de
compact-loop was
eigenlijk precies
hetzelfde als zijn normale
werkwijze (hij
selecteerde al veel zelf en
had geen behoefte aan
begeleiding hierbij of
extra uitleg), behalve het
extra evaluerende
opschrijfwerk (dat hij
bijna niet gedaan heeft).
Er is dus niets veranderd.

Ziet voordeel in het
vooraf bekijken wat hij
gaat doen. Hij werkt
meer doelgericht door
goed te kijken wat hij
gaat doen om welk
leerdoel te bereiken.

-

-
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Verandering in
hoe ze
selecteren

Verandering in
zelfreflectie

is dan hij dacht en
misschien niet zo
simpel om op te
lossen als “gewoon
aan het werk gaan”.
Zegt alle opgaven
door te moeten
denken om een
selectie te maken en
dat hij ze dan net zo
goed allemaal kan
maken. Hij heeft niet
echt een heldere of
snelle
selectietechniek
ontwikkeld.
“Ik weet niet meer
waarop ik toen heb
geselecteerd”
(Eindinterview)
Weinig zelfreflectie
gedaan, liever
opdrachten maken
en die controleren
mbv
antwoordenboekje.

Verandering in Zijn zelfvertrouwen
zelfvertrouwen of hij dit kon was
in compacten
van te voren laag en
is laag gebleven.
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Nee. Hij gebruikte deze
techniek eigenlijk al. Hij
baseert wat hij moet
lezen en welke
opdrachten hij moet
maken en wat belangrijk
is op een zekere
opgebouwde intuïtie over
waar hij iets aan heeft.
Hij heeft niet meer
inzicht opgedaan in hoe
dit werkt/waarop hij dit
baseert.

Begonnen als: als ik
denk dat ik de opgave
kan, beschouw ik hem
als niet nuttig. Daarna:
Ik kies ze uit, niet te
minimaal, zodat ze de
hele lesstof beslaan.
Selecteren lijkt beter te
gaan na de module.

Zelfreflectie werd vooraf
als niet nuttig beschouwd
en is tijdens de module
niet uitgebreider gedaan
dan bevinden dat het wel
snel en goed genoeg gaat.
De
zelfreflectieopdrachten
zijn overgeslagen. De
mening hierover is niet
veranderd.
Zijn zelfvertrouwen is
erg sterk in hoe hij dit
doet en dit is niet
veranderd.

Hij vond zelfreflectie
het minst leuke aan deze
module. Hij kan goed
inschatten of
leeractiviteiten nuttig
zijn geweest, waar hij in
het begin die inschatting
niet eens maakte.

In het begin interview
lijkt hij wat
voorzichtiger te zijn,
maar in zowel het begin
en eind interview geeft
hij aan in grote lijnen de
belangrijkste
leeractiviteiten wel te
kunnen selecteren.
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Bijlage B1: De Interviews
Het begininterview
1. Wat weten de leerlingen nu over hun eigen leerproces?
o Zijn er leeractiviteiten die ze als nutteloos ervaren?
 Doen ze deze alsnog wel of doen ze die niet?
 Waarom?
 Waarom ervaren ze deze als nutteloos?
 Wat doen deze leeractiviteiten met hen (emotie en motivatie)?
 Verschilt dit per vak?
o Zijn er leeractiviteiten die ze als nuttig ervaren?
 Doen ze deze ook altijd?
 Waarom?
 Waarom ervaren ze deze als nuttig?
 Wat doen deze leeractiviteiten met hen (emotie en motivatie)?
 Verschilt dit per vak?
o Op welke manier krijgen ze het liefste uitleg/leren ze het liefste iets nieuws?
 Waarom op die manier?
 Hebben ze het idee dat die manier effectiever voor hen werkt?
 Waarom?
 Verschilt dit per vak?
o Hoe leren ze voor de toets?
 Waar leggen ze de focus op? Hoe bepalen ze wat belangrijk is?
 Hoeveel tijd zijn ze daarmee kwijt?
 Waarom op die manier?
 Hebben ze het idee dat ze te veel doen of te weinig doen?
 Waarom?
 Verschilt dit per vak?
o Hoeveel tijd besteden ze wekelijks en tijdens de les aan leeractiviteiten?
 Hoeveel tijdens de les?
 Letten ze op tijdens de uitleg?
o Waarom?
o Wat doen ze anders in die tijd?
 Wat voor leeractiviteiten voeren ze verder uit in de les?
o Is dit meer/minder/evenveel dan ze horen uit te voeren?
o Waarom?
 Hoeveel door de weeks?
 Wat voor huiswerk doen ze?
o Is dit meer/minder/evenveel dan ze horen uit te voeren?
o Waarom?
 Verschilt dit per vak?
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2. Wat is hun huidige ervaring met compacten?
o Hebben ze eerder lesstof voor zich gecompact gehad?
 Wat voor selectie wordt er vaak gemaakt?
 Waarop denken ze dat het op gebaseerd wordt?
o Hebben ze eerder zelf gecompact?
 Gebaseerd waarop?
3. In hoeverre passen ze al zelfregulatie toe?
o Maken ze hun eigen selectie uit de leeractiviteiten die door de docent zijn
opgegeven?
 Waarom?
 Achten ze zichzelf daartoe in staat?
 Waarom?
 Waaraan twijfelen ze? Waaraan niet?
 Waar baseren ze hun selectie op?
o Voeren ze wel eens extra leeractiviteiten uit die de docent ze niet heeft
opgegeven of die facultatief zijn?
 Waarom?
 Waar baseren ze hun keuze op?
o Weten ze wat aan een hoofdstuk belangrijk is?
 Hoe bepalen ze dat/waar zien ze dat aan?
 Wat voor gevolg heeft dit op hun leren?
 Focussen ze zich hier extra op?
o Hoe?
o Testen ze hun eigen kennis?
 Hoe?
 Waarom zo?
 Verschilt dit per vak?
o Hebben ze eerder aan bewuste zelfreflectie gedaan?
 Wanneer (bijvoorbeeld)?
 Op welke manier?
 Zien ze het nut hiervan in of weten ze waarom je dit zou doen?
4. Hoe staan ze tegenover dit onderzoek?
o Waarom hebben ze besloten mee te doen?
o Snappen ze de reden achter en het doel van het onderzoek?
 Staan ze hierachter?
 Zijn ze bereid hier extra moeite in te steken?
o Wat hopen ze hier te leren?
 Waarom hopen ze dit te leren?
 Wanneer denken ze dat dit nuttig gaat zijn?
o Denken ze dat ze zelf kunnen compacten?
 Waarom?
 Wat denken ze dat belangrijk is bij het zelf compacten?
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Het eindinterview


Hoe goed sloot de methode aan bij de leerlingen?
o Zijn er delen van de methode die ze hebben overgeslagen of niet of deels
hebben gemaakt?
 Zo ja, welke en waarom?
o Per hoofdstuk:
 Wat hebben ze van dit hoofdstuk geleerd?
 Specifiek: wat is blijven hangen?
o Kennen ze de begrippen nog?
 Hoe gemotiveerd waren ze in dit hoofdstuk aan het werk?
 Hoe voelde eraan werken? (Wat het leuk of juist niet?)
 Konden ze zich gemakkelijk tot hieraan werken zetten?
 Werkten ze er gemakkelijk aan door?
o Werden ze gemakkelijk afgeleid?
 Wat zouden ze willen verbeteren aan dit hoofdstuk en wat vonden ze
juist goed?
 Was de uitleg duidelijk?
o Te uitgebreid of te summier?
 Waren de opdrachten logisch?
o Waren het er genoeg om de werkwijze duidelijk te
maken?
o Ondersteunden ze het grotere geheel van compacten?
o Waren het er te veel of was het te veel werk?
 Zo ja, waarom?
 Was de volgorde goed?
 Hebben ze suggesties om dit hoofdstuk aan te passen?
 Qua uitleg
 Qua opdrachten
 Qua volgorde/flow
 Andere suggesties
o Werkten de hoofdstukken goed samen?
 Was de volgorde goed?
 Hebben ze suggesties voor aanpassingen?
 Konden er hoofdstukken worden weggelaten?
o Misten ze een bepaald stuk uitleg of een bepaalde oefening in het geheel?
o Hebben ze de bijlagen bekeken/gebruikt?
 Waarom wel/niet?
 Zo ja, wat hebben ze ermee gedaan/aan gehad?
o Hoe beviel werken met de methode?
 Hebben ze er plezier uit gehaald?
 Hebben ze het gevoel dat het nuttig voor ze was?
 Zouden ze deze methode vaker in willen zetten?
 Konden ze er gemotiveerd aan werken?
 Wanneer wel/niet (bijv. thuis/in de les)?
o Waarom?
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In hoeverre hebben ze zelfregulatie toegepast?
o Konden ze zelfstandig met de methode werken?
 Hadden ze het gevoel dat ze veel hulp/begeleiding nodig hadden?
 Waren sommige onderdelen moeilijk om zelf mee overweg te kunnen?
 Zo ja, welke?
o Waarom?
o Denken ze dat ze deze methode in de toekomst zelfstandig kunnen blijven
toepassen?
 Waarom wel/niet?
 Zo niet, wanneer/hoe eventueel dan wel?
o Waarop hebben ze hun selectie van leeractiviteiten gebaseerd?
 Waarop voor begripsleerdoelen?
 Waarop voor toepassingsleerdoelen?
 Hebben ze (vaak) extra loop-rondes doorlopen voor hetzelfde leerdoel?
 Veranderde hun manier van selectie, naarmate ze vaker de loop
hadden doorlopen?
o Zo ja, hoe?
 Zouden ze op dezelfde manier blijven selecteren?
 Waarom?
 Op welke manier hebben ze hun eigen begrip getest?
 Waarop voor begripsleerdoelen?
 Waarop voor toepassingsleerdoelen?
 Hebben ze verschillende methodes uitgeprobeerd?
o Waarom wel/niet?
 Wat denken ze dat het beste werkt?
o Waarom?
 Hebben ze al leeractiviteiten geselecteerd om te leren voor de toets?
 Waarom wel/niet?
 Zo wel, hoe hebben ze deze geselecteerd?
o Hoe goed lukte het ze om zichzelf te toetsen?
 Hebben ze elkaar hierbij geholpen of anderen om hulp gevraagd?
 Waarom?
 Hebben ze suggesties over hoe het anders kan?
o Hebben ze verschillende dingen uitgeprobeerd tijdens het doorlopen van de
methode?
 Hebben ze de loop doorlopen met verschillende aantallen leerdoelen
tegelijk en verschillende combinaties?
 Waarom?
 Wat beviel het beste?
o Waarom?
 Hebben ze verschillende soorten leeractiviteiten uitgeprobeerd of
nieuwe leeractiviteiten die ze nog nooit gedaan hadden.
 Hebben ze dit (ook) gedaan om hun begrip te toetsen?
 Waarom?
 Wat beviel het beste?
o Waarom?
 Hebben ze iets anders gevarieerd om uit te proberen wat het beste voor
ze werkte?
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o Hoe hebben ze bepaald wat belangrijk was om in een hoofdstuk te leren?
 Waarom zo?
 Is hier iets in veranderd tijdens het doorlopen van de methode?
o Hoe ervoeren ze de bewuste zelfreflectie?
 Hoe vonden ze het om dit te doen?
 Waarom?
 Hoe moeilijk vonden ze dit?
 Waarom?
 Hoe uitgebreid hebben ze de zelfreflectievragen beantwoord?
 Waarom?
 Konden ze hier gemakkelijk aan beginnen te werken?
 Werden ze gemakkelijk van het werk afgeleid?
 Hebben ze het idee dat ze er iets aan gehad hebben?
 Wat hebben ze hiervan geleerd?
 Zouden ze vaker bewuste zelfreflectie willen gaan toepassen?
 Waarom wel/niet?
 Hoe ervoeren ze deze manier van bewuste zelfreflectie?
 Zouden ze het liever anders doen/proberen?
o Waarom?
o Zo ja, hoe?


Wat weten de leerlingen nu over hun eigen leerproces?
o Welke (soorten) leeractiviteiten, die ze in de methode hebben uitgevoerd,
achten ze nu nutteloos voor hen
 Hoe zijn ze tot die conclusie gekomen?
 Hebben ze het uitgeprobeerd of uit de theorie geconcludeerd?
 Waren dit leeractiviteiten die ze van te voren al als nutteloos
inschatten? Of hadden ze er niet eerder over nagedacht?
o Welke (soorten) leeractiviteiten, die ze in de methode hebben uitgevoerd,
achten ze nu (bijzonder) nuttig?
 Hoe zijn ze tot die conclusie gekomen?
 Hebben ze het uitgeprobeerd of uit de theorie geconcludeerd?
 Waren dit leeractiviteiten die ze van te voren al als nuttig inschatten?
Of hadden ze er niet eerder over nagedacht?
o Hebben ze zichzelf bij het bepalen van leeractiviteiten vaker overschat,
onderschat of geen van beide?
 Waardoor (denken ze) dat dit komt?
 Waren er specifieke momenten/omstandigheden waarop ze zich over/onderschatten?
o Hebben ze leeractiviteiten opgezocht, die ze tijdens hun reguliere lessen
normaal niet aangeboden kregen of opzochten?
 Zo ja, welke?
 Hoe bevielen deze manieren?
 Welke beviel het beste en waarom?
 Zo nee, waarom niet?
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o Hebben ze verbanden ontdekt tussen leerdoelen waar ze of heel weinig of juist
meer voor moesten doen?
 Zo ja, welke verbanden hebben ze ontdekt?
 Was dit moeilijk?
 Wat denken ze hiermee te kunnen of gaan ze hiermee doen?
o Op welke manier denken ze nu dat ze het liefste uitleg krijgen/iets nieuws
leren?
 Verschilt dit per leerdoel?
 Is dit veranderd?
 Zo ja, waarom?
 Denken ze dat dit alleen voor scheikunde geldt of ook breder
toepasbaar is?
 Waarom?
o Hoe gaan ze nu voor de toets leren?
 Welke leeractiviteiten gaan ze uitvoeren?
 Waarom die?
 Op welke onderwerpen leggen ze de focus?
 Waarom?
 Is dit anders dan gebruikelijk?
 Zo ja, waarom kiezen ze voor een andere manier? Denken ze
dat die beter werkt?
o Hebben ze nieuwe inzichten over zichzelf opgedaan?
 Zo ja, welke? En hoe?


Wat nemen ze mee uit dit onderzoek?
o Was dit wat ze ervan verwachtten (te leren)?
o Denken ze dat ze hier iets aan gaan hebben in de toekomst?
o Denken ze nu dat ze zelf kunnen compacten?
 Wat is voor hen belangrijk om hierbij op te letten?



Hebben ze nog andere vragen of opmerkingen?
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Bijlage B2: Observatiecriteria
Motivatie:
 Hoe gemotiveerd gaan ze in de les aan de slag?
 Hebben ze veel aansporing nodig om door te werken?
 Worden ze vaak/gemakkelijk afgeleid?
o Als ze afgeleid worden, kunnen ze dan uitleggen waarom?
De methode:
 Welke opmerkingen/suggesties hebben ze over de methode?
 Zijn er onderdelen die ze saai/onnodig vinden?
 Begrijpen ze de concepten uitgelegd in de methode?
Zelf redzaamheid:
 Waar stellen ze vragen over?
o Hoe is de vraag beantwoord en was dit afdoende?
 Doen ze langer over/worstelen ze met een bepaald onderdeel? Welk onderdeel?
 Hoe werken ze met de zelfreflectie?
o Wat vinden ze hiervan?
o Zijn ze uitgebreid en helder?
 Hoe goed kunnen ze zichzelf/elkaar testen? Hebben ze hierbij hulp/begeleiding
nodig? Wanneer wel/niet?
 Werken ze thuis er ook aan als het nodig is? Waarom wel/niet? Komen ze dan
problemen tegen?
Zelfkennis:
 Hebben ze het idee dat ze ook meer over zichzelf leren?
 In hoeverre voelen ze zich gemotiveerd om verschillende opties te proberen om zich
de stof aan te leren? Proberen ze verschillende dingen? Waarom wel/niet?
Losse opmerkingen:
 Zeggen/doen ze nog iets opvallends?

ZELFREGULATIE DOOR ZELF COMPACTEN

61

Bijlage C: De Module voor de Leerlingen
De module leidt ze per hoofdstuk door de stappen heen die ze kunnen nemen om zelf
de stof compact te gaan maken en vervolgens te reflecteren op hoe dit gewerkt heeft en welke
leeractiviteiten goed voor hen werken en welke soorten leerdoelen meer of minder focus
behoeven.

Voorpagina
Op de voorpagina wordt de module geïntroduceerd en de leerlingen duidelijk gemaakt
wat de leerdoelen van de module zijn. Dit is een eerste aanraking met het begrip leerdoel in
het kader van de module, waarop later verder wordt gebouwd.

Hoofstuk 1: Zelfkennis
Het eerste hoofdstuk is gericht op het meten van het beginniveau van de zelfkennis
van de leerlingen en het opzetten van motivatie om te leren compacten.

Hoofdstuk 2: Leerdoelen
In het tweede hoofdstuk bekijken de leerlingen de leerdoelen die ze in de stof moeten
behalen en categoriseren ze zelf waar in de lesstof deze behandeld worden. Ze delen de
leerdoelen op in drie categorieën, gebaseerd op het soort leeractiviteiten dat er vaak bij
aansluit.

Hoofdstuk 3: Compacten
In hoofdstuk 3 komt de kern van de techniek die de leerlingen gebruiken om te
compacten naar voren. Binnen dit hoofdstuk wordt aan de hand van de leerdoelen de lesstof
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per paragraaf/onderdeel door de leerlingen verwerkt, tot ze zich alle leerdoelen eigen hebben
gemaakt.

Hoofdstuk 4: Evaluatie Compacten
Dit hoofdstuk bevat geen uitleg, alleen maar een uitgebreide evaluatie van de
leerlingen zelf op hoe ze het compacten hebben aangepakt, wat er beter kan en wat ze hiervan
over hun eigen leerproces hebben geleerd.

Hoofdstuk 5: Leren voor de toets
Dit hoofdstuk is in het onderzoek uiteindelijk niet aan bod gekomen. Het ondersteunt
de leerlingen bij hun toetsvoorbereiding en hoe ze kunnen controleren of ze de leerdoelen nog
steeds kennen.

Hoofdstuk 6: Eindevaluatie leerproces
Dit hoofdstuk is in het onderzoek uiteindelijk niet aan bod gekomen. Het is een
hernieuwde zelfreflectie na hoofdstuk 5, om leerlingen te ondersteunen bij het opdoen van
nieuwe inzichten over hun leerproces, aan de hand van hoeveel extra werk ze nog net voor de
toets moesten uitvoeren om de leerdoelen weer op te halen.

Bijlage A en Bijlage B
Bijlage A en B focussen zich op twee specifieke metaleerdoelen. Deze bijlages zijn
aangeboden ter hulp van de leerling, als ze extra leerdoelen gespecificeerd hebben in
hoofdstuk 1 voor hun eigen vooruitgang, specifiek bij het maken van minder
slordigheidsfouten en werken met hoe ze een ingewikkeld vraagstuk op kunnen lossen.
Deze extra uitleg is verder niet in het onderzoek naar voren gekomen.

Bijlage D: Module Zelf Compacten
In deze module
In deze module leer je om zelf een efficiënte manier vinden om je de leerstof eigen te maken.
Je kunt deze methode toepassen op schoolvakken of andere kennis die je je eigen wilt maken.
Voor nu focussen we ons echter op één hoofdstuk van een vak dat je voor het volgende
proefwerk moet kennen. Je werkt op deze manier aan je vak, in plaats van het volgen van de
reguliere lessen.
Zelf de lesstof compact maken is een vaardigheid die je kunt leren. Het gaat waarschijnlijk niet
in één keer perfect, maar als je eraan blijft werken (en vooral ook blijft evalueren hoe je het
doet), wordt je er steeds beter in, kun je steeds preciezer gaan werken en hoef je steeds minder te
doen. Vraag vooral om hulp aan de begeleiders, als je er zelf niet uit komt.
De reden dat we willen dat jullie voor jezelf leren compacten, in plaats van het over te laten aan
een docent, is tweedelig: aan de ene kant zullen in de toekomst (vooral op het HBO en de
universiteit) docenten dit gewoonweg niet meer voor je doen en ten tweede heeft, als je eraan
werkt, niemand uiteindelijk dieper inzicht in wat jij wel en niet nodig hebt dan jijzelf.
Leerdoelen
De leerdoelen van een vak (of van deze module) zijn de dingen die je in dat vak (of module)
behoort te leren. De eindstreep van al je lessen, als het ware. In deze module ga je, in plaats van
een vooraf opgezet plan van je docent te volgen, zelf een efficiëntere manier zoeken om je die
leerdoelen eigen te maken en zelf evalueren of je dit gelukt is.
Zodat je goed in de gaten kunt houden of je daadwerkelijk leert van deze module wat je ervan
hoort te leren, zijn hier de leerdoelen van de module Zelf Compacten:
 Je leert om te snijden in het oefenmateriaal dat je wordt aangeboden en het terug te
brengen tot wat essentieel is voor jou.
 Je bouwt verder aan je kennis van je eigen leerproces en leert beter begrijpen wat jij
nodig hebt om te leren (en daarbij natuurlijk ook wat je niet nodig hebt).
 Je leert zelf te evalueren wat je hebt geleerd en hoe je je proces kunt verbeteren in de
toekomst.
Voortgang bijhouden
Zoals je nu wel gezien hebt, ga je jezelf in deze module moeten evalueren. Eén van de
belangrijkste onderdelen van evaluatie is om je bevindingen op te schrijven. Niet alleen helpt dat
je zelf met evalueren, maar het zorgt er ook voor dat je begeleiders kunnen zien waar je mee
bezig bent en je gerichte feedback kunnen geven.
Noot
Wij gaan geen van de dingen die je hier opschrijft bij jouw docenten of iemand die je kent
terecht laten komen, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.
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Zelfkennis

Compacten is een vaardigheid die je kunt leren. Het gaat misschien niet in één keer perfect, maar
als je blijft herevalueren, wordt je er steeds beter in en kun je steeds preciezer gaan werken en
hoef je steeds minder te doen.
Om zelf te kunnen bepalen hoe jij zo efficiënt mogelijk kunt leren, moet je leren om je eigen
leerproces te begrijpen.
Het leerproces
Het leerproces is de manier waarop je leert. Hierbij horen alle leeractiviteiten die je uitvoert om
te leren en het effect dat deze leeractiviteiten hebben.
Leeractiviteiten
Leeractiviteiten zijn de activiteiten die je uitvoert om te leren.
Voorbeelden van leeractiviteiten:
 Uitleg lezen
 Naar uitleg luisteren
 Vragen stellen
 Praten over het onderwerp
 Iemand anders de stof uitleggen
 Opgaven maken
 Practica doen
 Evaluatie van een gemaakte toets
 Zelfreflectie
Hoe beter je snapt welke leeractiviteiten voor jou nuttig zijn, hoe beter je je leerproces kunt
stroomlijnen.
Evaluatie en zelfreflectie
Zelfreflectie is een leeractiviteit waarmee je meer leert over jezelf en, in deze module specifiek,
over je eigen leerproces. Zelfreflectie betekent in deze module vooral het onderbouwen van de
keuzes die je maakt en evalueren of je goede keuzes gemaakt hebt. Als je dit, elke keer dat je
deze methode doorloopt, blijft doen, zul je uiteindelijk jezelf op optimale wijze nieuwe stof
kunnen aanleren. Dit is een investering van je tijd nu, om een nieuwe methode te leren en jezelf
te evalueren, die je op de lange termijn veel tijd gaat besparen, met name ook in latere jaren, als
je na de middelbare school nog wilt doorstuderen.

1.1
Opdrachten
Een groot deel van zelf lesstof compacter maken draait om zelfkennis. Hoe leer jij? Wat heb jij
nodig? Je hebt vast al wel een idee over hoe je zelf leert, dus dat is een goed startpunt om te
beginnen.
Wat doe je nu?
Maak een overzicht van hoe je nu leert voor het vak waar we aan gaan werken. Beschrijf wat je
doet tijdens de lessen en als huiswerk en wat je doet voor de toets.
Opdracht 1: Tijdens de les
Beschrijf een paar typische lessen. Probeer hierbij te kijken naar verschillende lesvormen die je
wel eens hebt, dus sla bijvoorbeeld ook practica niet over. Welke leeractiviteiten onderneem je
tijdens de les? Hoeveel van de lestijd besteed je per leeractiviteit aan werken voor dit vak en
hoeveel aan andere dingen? Maak een gemiddelde schatting in vijftallen minuten.
Opdracht 2: Buiten de les
Beschrijf wat je doordeweeks buiten de les voor je vak doet. Extra leren net voor het proefwerk
valt hier niet onder. Welke leeractiviteiten onderneem je buiten de les? Hoeveel tijd besteed je
hieraan per week? Maak een gemiddelde schatting in uren.
Opdracht 3: Voor het proefwerk
Beschrijf wat voor extra voorbereiding je doet net voor het proefwerk. Welke leeractiviteiten
onderneem je? Hoeveel tijd besteed je hier aan? Maak een gemiddelde schatting in uren.
Opdracht 4: Na het proefwerk
Beschrijf wat je doet na het proefwerk om terug te kijken op hoe goed je het hebt gedaan en wat
je nog bij moet leren in de toekomst. Doe je hier iets voor in de les? Doe je hier zelf iets voor?
Hoe nuttig ben je bezig?
Maak een inschatting van hoe nuttig je huidige leermethode is voor jou.
Opdracht 5: Nuttig of niet?
Schrijf bij elke leeractiviteit die je in opdracht 1 hebt neergezet op, waarom je deze activiteit
onderneemt. Doe je het omdat de docent het van je vraagt, omdat je er zelf het nut van inziet of
om een andere reden? Schrijf vervolgens per activiteit op of deze activiteit wel of niet nuttig voor
jou is en ook vooral waarom je dit denkt.
Dit kan soms moeilijk zijn, maar probeer je inschatting en redenering erachter zo duidelijk
mogelijk op te schrijven. Als je echt niet zeker weet of iets nuttig is, dan kun je dat ook
opschrijven. Schrijf dan echter alsnog je overweging erbij op.

Opdracht 6: Tijdsbesparing
Kijk even terug naar de leeractiviteiten die je als niet nuttig hebt bestempeld en hoeveel tijd je
hieraan besteed. Schat of bereken hoeveel tijd je zou besparen, als je al deze activiteiten weg zou
laten.
RTTI
Een andere manier om te kijken naar of er nu iets niet goed zit in je leerproces, is door te kijken
naar hoe je in het verleden toetsen hebt gemaakt. Voornamelijk door te kijken naar waar je
fouten maakt en hoe.
Je docenten analyseren algemener hoe je scoort op toetsen door vragen op te delen in de RTTI
categorieën. Dit zijn:
a) Reproductie: Een opgave waarvoor je alleen maar dingen hoeft te onthouden en niets
hoeft toe te passen.
b) Toepassing1: Simpele toepassing van een begrip of formule, waarbij niet verder hoeft te
worden doorgedacht en niet tot nauwelijks de formule hoeft te worden omgeschreven.
c) Toepassing2: Ingewikkeldere toepassing van een begrip of formule, waarbij bijvoorbeeld
de formule moet worden omgeschreven of verder moet worden nagedacht over het
begrip.
d) Inzicht: Toepassing van meerdere begrippen of formules in samenwerking om met
tussenstappen tot de oplossing van een ingewikkelder probleem te komen.
Neem wat je weet over je RTTI scores erbij voor de volgende opdracht.
Wat voor fouten maak je?
Opdracht 7: Toetsanalyse
Probeer met behulp van je RTTI scores en wat je je herinnert van je fouten bij oude toetsen de
volgende vragen te beantwoorden:
1. Hoe ziet je Reproductie score er meestal uit? Noot: slordigheidsfouten
Maak je vaak reproductiefouten?
Slordigheidsfouten zijn
2. Maak je vaak slordigheidsfouten in toetsen?
rekenfouten of andere kleine
3. Hoe ziet je Inzicht score er meestal uit? Heb je fouten, die niet komen door gebrek
zelf het idee dat je soms moeite hebt om te aan begrip, maar door slordigheid.
bedenken hoe je een vraag op moet lossen?

De vragen in opdracht 7 zijn aanduiders van extra persoonlijk leerdoelen, buiten wat je in het
hoofdstuk nog moet leren. Als je op een vraag overwegend “Ja” hebt geantwoord, betekent dit
per vraag:
1. Als je veel reproductiefouten maakt, betekent dit dat je meer tijd vooraf aan de toets moet
besteden met het uit je hoofd leren van begrippen en formules.
2. Als je veel slordigheidsfouten maakt, moet je jezelf tot leerdoel stellen om
slordigheidsfouten te voorkomen. Extra uitleg hiervoor staat in Bijlage A: Slordigheid.
3. Als je soms moeite hebt met hoe je een vraag op moet lossen, moet je jezelf tot leerdoel
stellen om te leren hoe je vragen oplost. Extra uitleg hiervoor staat in Bijlage B:
Vraagoplossing.
Opdracht 8: Extra leerdoelen
Schrijf op of je aan de hand van opdracht 7 jezelf extra persoonlijke leerdoelen zou moeten
stellen. Leg hierbij uit waarom.
Als je extra persoonlijke leerdoelen hebt, lees dan de bijbehorende bijlage(s) of vraag één van de
begeleiders om hulp.
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Leerdoelen

Alle leeractiviteiten die je doet, horen een doel te hebben: het behalen van de leerdoelen.
Aan de hand van de leerdoelen, kun je dus bepalen wat je moet doen. Hiervoor is het handig om
de leerdoelen eerst op te delen in drie soorten:
a) Begripsleerdoelen
b) Toepassingsleerdoelen
c) Procesleerdoelen
Begripsleerdoelen
Begripsleerdoelen zijn leerdoelen die gaan over het begrijpen/kennen van een specifiek begrip of
een formule. Het kunnen toepassen van dit begrip of deze formule hoort hier specifiek niet bij.
Voorbeelden van begripsleerdoelen:
 Eindterm B1.4: De kandidaat kan het symbool gebruiken van de volgende niet-metalen
als de naam gegeven is en omgekeerd:
o argon, boor, broom, chloor, fluor, fosfor, helium, jood, koolstof, neon, silicium,
stikstof, waterstof, zuurstof, zwavel
 Eindterm B1.15: De kandidaat kan in moleculen van organische verbindingen
functionele/karakteristieke groepen herkennen:
o C=C
o C≡C
o OH groep (hydroxyl)
o C=O groep (aldehyde en keton)
o COOH groep (carboxyl)
o NH2 groep (amino)
o COC groep (ether)
o COOC groep (ester)
o CONHC groep (peptide / amide)
o C-X (X= F, Cl, Br, I)
Toepassingsleerdoelen
Toepassingsleerdoelen zijn leerdoelen die gaan over het kunnen toepassen van formules of
begrippen of het oplossen van opgaven. Als je ergens mee moet kunnen rekenen is het een
toepassingsleerdoel. Ook als je formules of vergelijkingen moet kunnen oplossen of een waarde
moet kunnen bepalen.

Voorbeelden van toepassingsleerdoelen:
 Eindterm B1.3: De kandidaat kan de opbouw van het periodiek systeem gebruiken om de
structuur van de elektronenwolk te beschrijven en kan:
o Aangeven hoe eigenschappen van groepen samenhangen met de structuur van de
elektronenwolk.
o Aangeven hoe de valentie van de atoomsoort samenhangt met de structuur van de
elektronenwolk:
 elektrovalentie
 covalentie
 oktetregel
 valentie-elektronen
Procesleerdoelen
Procesleerdoelen zijn leerdoelen die gaan over alternatieve vaardigheden, zoals verslagen
schrijven en onderzoek doen. Procesleerdoelen gaan vaak over de manier waarop je iets doet.
Procesleerdoelen zijn bijna altijd het beste te behalen door te oefenen met de methode of
vaardigheid die je moet aanleren. Dit wordt in de lessen vaak gedaan door je zelf aan de slag te
zetten met praktische opdrachten. Omdat het moeilijk is om deze opdrachten te compacten,
focussen we ons in deze module op de andere twee soorten leerdoelen.
Voorbeelden van procesleerdoelen:
 De kandidaat kan:
1. een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke kennis een belangrijke rol speelt, dan wel een beargumenteerde keuze
maken tussen alternatieven bij vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard.
2. een onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve
maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.
3. feiten met bronnen verantwoorden.
4. de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen
voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk.
Nadat je de leerdoelen van het hoofdstuk hebt opgedeeld in deze drie soorten, kun je gaan
uitzoeken waar in het hoofdstuk de leerdoelen worden aangeleerd.
Hiervoor zijn twee dingen belangrijk:
1. In welke paragraaf of paragrafen leer je een specifiek leerdoel aan?
2. Welke voorafgaande leerdoelen heb je nodig, voordat je een specifiek leerdoel kunt
leren?
Als je deze twee vragen per leerdoel hebt beantwoord, kun je gaan compacten.

2.1
Opdrachten
Nu je een beeld hebt van hoe je in het verleden geleerd hebt, is het tijd om te gaan werken aan
het nieuwe hoofdstuk. We beginnen met de leerdoelen van het hoofdstuk, dat wat je dit
hoofdstuk moet leren. Bekijk ze eens. Als je dit allemaal weet en kan, ben je klaar met dit
hoofdstuk.
Aan de hand van de leerdoelen, kun je bepalen wat je moet doen. Deel ten eerste de leerdoelen
op in het soort leerdoel dat ze zijn.
Wat voor soort leerdoelen zijn het?
Opdracht 1: Soort leerdoelen
Deel de leerdoelen op in de drie categorieën: begripsleerdoel, toepassingsleerdoel of
procesleerdoel. Leg uit waarom je ze in deze categorie hebt geplaatst.
Als je denkt dat een leerdoel uit twee of meer delen bestaat, bijvoorbeeld een begrips- en een
toepassingsdeel, deel het dan op in de subleerdoelen en schrijf per subleerdoel op wat voor soort
leerdoel het is.
Afhankelijk van het soort leerdoel, ga je ze anders verwerken in je leerplan. De procesleerdoelen
gaan we, zoals vermeld, niet verwerken in deze module.
De andere twee soorten, die het merendeel van de leerdoelen omvatten, kun je je echter zelf met
behulp van het boek eigen maken.
Waar leer je de leerdoelen?
Kijk terug naar de leerdoelen. Zet de procesleerdoelen opzij. Identificeer van de andere
leerdoelen waar in het boek ze worden uitgelegd en getoetst.
Opdracht 2: Opdelen per paragraaf
Vergelijk de begrips- en toepassingsleerdoelen met de paragrafen in het hoofdstuk van je boek.
Schrijf per paragraaf op welke van deze leerdoelen erin worden aangeleerd en geoefend.
Aan de hand van dit lijstje moet je later kunnen terugzien wat je in een specifieke paragraaf
geleerd moet hebben.
Als een leerdoel over meerdere paragrafen wordt aangeleerd, deel het dan op in subleerdoelen
per paragraaf.
Opdracht 3: Volgorde van de leerdoelen
Bekijk de leerdoelen per paragraaf.
Bepaal per paragraaf in welke volgorde je ze gaat behandelen. Let op of er leerdoelen zijn, waar
je pas aan kunt werken, als je andere leerdoelen al hebt geleerd. Probeer verder eerst de
begripsleerdoelen en dan pas de toepassingsleerdoelen aan te pakken.
Nu ben je klaar om te gaan compacten.

3

Compacten

Je gaat nu paragraaf voor paragraaf de stof compacten, je de stof eigen maken en evalueren of je
de leerdoelen van die paragraaf wel of niet behaald hebt.
Hiervoor gebruiken we de compact-loop.
3.1
De Compact-loop
Het is moeilijk om in één keer accuraat te bepalen wat je wel en niet nodig hebt, daarom werken
we met de compact-loop. Deze loop ziet er zo uit:

1. Kies (nieuwe)
leeractiviteiten

3. Evalueer of je
de leerdoelen
gehaald hebt

2. Voer de
leeractiviteiten
uit

Figuur 1: De compact-loop

In deze loop is het de bedoeling dat je in eerste instantie met weinig leeractiviteiten begint en
alleen uitbreid, als deze niet genoeg blijken te zijn om de leerdoelen te halen.
Het is dus behoorlijk waarschijnlijk dat je een paar keer door de compact-loop heen moet,
voordat je een beter beeld krijgt, van hoeveel oefening en uitleg je precies nodig hebt, om een
leerdoel te behalen.
In deze module voer je de compact-loop voor elke paragraaf apart uit. Je mag zelf kiezen of je de
leerdoelen één voor één door de loop wilt halen of dat je alle of een deel van de leerdoelen van
de paragraaf tegelijk wilt behandelen.
De stappen van de compact-loop staan hieronder verder uitgelegd.
Kies (nieuwe) leeractiviteiten
In deze stap kies je leeractiviteiten aan de hand van de leerdoelen die je in deze paragraaf nog
moet behalen. Je hebt eerder in de module al bepaald welke leerdoelen bij deze paragraaf horen
en of het begripsleerdoelen of toepassingleerdoelen zijn. De eerste keer dat je deze stap
doorloopt, neem je alle leerdoelen die bij de paragraaf horen en kies je de minimale
leeractiviteiten uit.

Minimale leeractiviteiten begripsleerdoelen
Voor de begripsleerdoelen moet je uitzoeken waar in de
paragraaf de begrippen en formules worden uitgelegd.
Maak een lijstje van de begripsdefinities en de formules.
Bewaar dit lijstje voor later, als je moet leren voor de
toets. Deze definities en formules moet je dan immers
uit je hoofd kennen. De leeractiviteit is het doorlezen
van de begripsdefinities en daarbij proberen de formules
te onthouden.
Minimale leeractiviteiten toepassingsleerdoelen
Voor de toepassingsleerdoelen moet je opgaven
uitkiezen waarmee je je begrip het beste kan testen.
Zoek hiervoor per leerdoel de moeilijkste 2 opdrachten
uit waarin dit leerdoel wordt getest.
Bij opdrachten met tussenvragen die bedoeld zijn om je
stap voor stap naar het antwoord te leiden, kun je de
tussenvragen weglaten. Dit maakt de opgave moeilijker
en toetst later beter of je de stof echt hebt begrepen.

Noot: eindtoets
Het is belangrijk om net voordat je
de toets gaat maken, nog eens te
kunnen controleren of je alles nog
snapt. Hiervoor kun je oude toetsen
gebruiken, als je docent deze
beschikbaar stelt, of zelftest vragen
maken, als het boek deze aanbiedt.
Als je dit echter allebei niet hebt, is
het handig om bij het kiezen van de
leeractiviteiten één van de
moeilijkste opgaven uit te kiezen
en nog niet als leeractiviteit uit te
voeren. Bewaar deze opgave voor
het leren voor de toets.
Bewaar hoe dan ook je lijstje met
definities en formules voor de
eindtoets!

Als je in dezelfde paragraaf weer terugkomt bij deze stap, neem je de leerdoelen die je nog niet
behaald hebt. Nu moet je uit de aanvullende leeractiviteiten kiezen.
Naarmate je meer ervaring krijgt met het uitkiezen van leeractiviteiten, kun je, ook in een nieuwe
paragraaf, al direct aanvullende leeractiviteiten uitkiezen. Je moet echter altijd het absolute
minimum doen, anders is het onmogelijk om te controleren of je een leerdoel hebt behaald.
Aanvullende leeractiviteiten begripsleerdoelen
Extra leeractiviteiten bij een begripsleerdoel zijn bijvoorbeeld:
 Lees de verdere uitleg in het boek over het begrip of de formule
 Vraag uitleg van een begeleider, je docent of een medeleerling
 Zoek extra uitleg, bijvoorbeeld op het internet
Als je de eerste keer met een leerdoel op deze stap terugkomt, kun je waarschijnlijk voor nu
gewoon de uitleg in het boek een keer uitgebreider lezen. Als je vaker hier terugkomt, is het
handig om extra uitleg van buiten het boek te vragen of te zoeken.
Aanvullende leeractiviteiten toepassingsleerdoelen
Extra leeractiviteiten bij een toepassingsleerdoel zijn bijvoorbeeld:
 Vraag hulp bij opgaven die je eerder niet gelukt zijn van een begeleider, je docent of een
medeleerling.
 Oefen met extra opgaven.

Het boek zelf heeft voor de toepassingsleerdoelen een hoop extra opgaven. Kies een paar van de
simpelere opgaven voor dit leerdoel uit om te maken. Eindig wel altijd nog met een moeilijke
opgave, om je begrip te testen. Als je een opgave al met hulp doorlopen hebt, kun je hem niet
nog eens gebruiken om jezelf later te testen.
Als je niet genoeg aan de opgaven in het boek hebt, kun je extra oefening vragen aan de
begeleider of je docent.
Voer de leeractiviteiten uit
Probeer de gekozen leeractiviteiten uit te voeren. Als je al direct merkt dat het je met deze
leeractiviteiten niet lukt om gekozen opgaven te maken of dat je de uitleg niet begrijpt, schrijf
dan vast op dat je het leerdoel in deze ronde van de loop nog niet behaald hebt.
Evalueer of je de leerdoelen behaald hebt
Tot slot moet je controleren of je nu genoeg hebt gedaan om de leerdoelen te behalen. Het is vrij
waarschijnlijk dat de eerste keer dat je de loop doorloopt het antwoord hierop, in ieder geval bij
een paar van de leerdoelen, “Nee” is.
Begripsleerdoelen
Je kunt je begrip het beste toetsen, door een begrip aan iemand anders in je eigen woorden uit te
leggen. Wend je tot één van je medeleerlingen of tot één van de begeleiders en leg hem/haar de
begrippen die je hebt geleerd in eigen woorden uit. Als je een begrip goed uit kunt leggen, heb je
dit begripsleerdoel behaald.
Controleer zo per begripsleerdoel of je deze wel of niet behaald hebt.
Formules hoef je nu nog niet uit je hoofd te kennen. Je moet echter wel kunnen uitleggen uit
welke delen een formule bestaat en wat de formule betekent.
Toepassingsleerdoelen
Kijk de opgaven die je gemaakt hebt zelf na met een Noot: slordigheidsfouten
antwoordenboek of laat het nakijken door een Als je veel slordigheidsfouten hebt
medeleerling of één van de begeleiders.
gemaakt, betekent dat niet dat je je
Als je voor een bepaald leerdoel de opgaven goed leerdoel niet hebt behaald.
gemaakt hebt, zonder dat je de tussenvragen nodig had, Als je merkt dat je vaak
kun je ervan uitgaan dat je het hebt behaald.
slordigheidsfouten maakt, kun je
Als een opgave je niet gelukt is of je fouten hebt daar ook iets aan doen. Zie
gemaakt in je toepassing, schrijf dan op dat je dit hiervoor Bijlage A: Slordigheid.
leerdoel nog niet hebt behaald.
Controleer zo per toepassingsleerdoel of je deze al wel of niet behaald hebt.
Doorloop de loop totdat je alle leerdoelen behaald hebt.

3.2
Opdrachten
Voer deze opdrachten voor elk van de paragrafen uit.
Hoe wil je de compact-loop doorlopen?
Je mag zelf kiezen met hoeveel leerdoelen uit deze paragraaf je tegelijk deze compact-loop wilt
doorlopen.
Opdracht 1: Leerdoelen samen of apart?
Bepaal voordat je aan de compact-loop begint hoeveel
leerdoelen je tegelijk in deze paragraaf wilt behandelen,
terwijl je de compact-loop doorloopt. Je kunt 1 leerdoel
tegelijk nemen, alle leerdoelen tegelijk nemen of ze
anders groeperen.
Leg uit waarom je deze keuze hebt gemaakt.

Noot: afwisselen
Het is slim om een paar keer een
andere keuze te maken dan in
vorige paragrafen. Als je
verschillende dingen uitprobeert,
kun je beter bepalen wat voor jou
het fijnste is.

Doorloop de compact-loop
Doorloop de compact-loop voor alle leerdoelen (tegelijk of één voor één, zoals je in de vorige
opdracht hebt gekozen). Herhaal hiervoor opdracht 2, 3 en 4 totdat je alle leerdoelen hebt
behaald. Denk eraan om bij je keuzes op te schrijven waarom je die keuze hebt gemaakt. Dit heb
je zo nodig in opdracht 5.
Opdracht 2: Kies leeractiviteiten
Kies zoals in de uitleg beschreven de leeractiviteiten,
die je voor dit leerdoel of deze leerdoelen gaat
uitvoeren.
Kies de eerste keer dat je deze opdracht doet, alleen de
minimale leeractiviteiten.
Als je aanvullende leeractiviteiten kiest, legt dan uit
waarom je deze leeractiviteiten hebt gekozen. Vertel
hierbij niet alleen waarom je extra leeractiviteiten kiest,
maar waarom specifiek deze activiteiten.
Als je opgaven uit het boek uitkiest, leg dan uit waarom
je deze opgaven hebt uitgekozen. Leg bijvoorbeeld uit
waarom je denkt dat een opgave één van de moeilijkste
opgaven is.

Noot: doel van een leeractiviteit
Er zijn in de basis 2 doelen die een
leeractiviteit kan hebben:
1.Toewerken naar het leerdoel
(bijvoorbeeld door extra te oefenen
of uitleg te lezen.)
2. Controleren of je het leerdoel
behaald hebt.
Gebruik deze 2 doelen bij je uitleg
waarom je een leeractiviteit hebt
gekozen. Een activiteit kan
natuurlijk ook beide doelen
hebben.

Opdracht 3: Voer de leeractiviteiten uit
Voer de gekozen leeractiviteiten uit, zoals beschreven in de uitleg. Schrijf na elke leeractiviteit
op hoeveel tijd (in minuten) je hier ongeveer aan hebt besteed.
Als het je niet lukt een opgave te maken, noteer dit dan en ga verder.

Opdracht 4: Evalueer aan de hand van de leerdoelen
Evalueer per leerdoel of je deze behaald hebt, zoals beschreven in de uitleg.
Schrijf hierbij meer op dan slechts een ja of nee. Leg ook uit waarom je denkt dat je een leerdoel
hebt behaald of waarom je denkt dat je het leerdoel nog niet hebt behaald.
Als je één of meer leerdoelen nog niet behaald hebt, ga dan terug naar opdracht 2.
Hoe ging het?
Evalueer hoe efficiënt je in deze paragraaf gecompact hebt. Aan de hand hiervan kun je je
methode paragraaf voor paragraaf aanscherpen. Kijk terug naar welke leeractiviteiten je hebt
ondernomen en welk effect deze heeft gehad.
Opdracht 5: Evaluatie van de leeractiviteiten
Beantwoord per leeractiviteit die je hebt doorlopen de volgende vragen:
1. Wat heb je van deze leeractiviteit geleerd?
2. Heeft deze leeractiviteit het doel dat je ermee had behaalt?
3. Kijk terug naar waarom je deze leeractiviteit hebt gekozen. Ben je het nog steeds eens
met deze redenering?
4. Denk je dat deze leeractiviteit nodig was om het leerdoel te behalen? Had je hem
eventueel kunnen overslaan?
5. Had je het gevoel dat deze leeractiviteit effectief was? Waarom wel/niet?
Opdracht 6: Evaluatie van het proces
Evalueer of je de compact-loop goed hebt doorlopen en bepaal wat aan je proces je vast wilt
houden en wat je zou willen veranderen. Beantwoord hiervoor de volgende vragen:
1. Zijn er leerdoelen waar je veel aanvullende leeractiviteiten voor hebt moeten doen?
a. Als het er meer is dan één: kun je een
Noot: toekomstplannen
verband tussen deze leerdoelen (binnen
In een paar van de vragen wordt
de paragraaf) of andere leerdoelen (van
van je gevraagd dat je bedenkt hoe
eerdere paragrafen) waarvoor hetzelfde
je dingen in de toekomst anders
gold vinden? Leg dit verband uit.
zou willen doen. Dit hoeft niet
b. Kun je voor dit soort leerdoelen in de
meteen de perfecte oplossing te
toekomst
al
eerder
aanvullende
zijn! Je gaat immers deze nieuwe
leeractiviteiten in de eerste ronde van de
plannen ook weer opnieuw
loop plannen? Welke leeractiviteiten zou
evalueren en, indien nodig,
je hiervoor willen uitproberen? Waarom?
aanpassen.
c. Als je in een vorige paragraaf al extra
leeractiviteiten in de eerste ronde hebt toegevoegd: Hoe nuttig was dit? Ga je het
in de volgende paragraaf hetzelfde doen of toch anders? En Waarom?

2. Zijn er leerdoelen waar je weinig tot geen aanvullende leeractiviteiten voor hebt moeten
doen?
a. Als het er meer is dan één: kun je een verband tussen deze leerdoelen (binnen de
paragraaf) of andere leerdoelen (van eerdere paragrafen) waarvoor hetzelfde gold
vinden? Leg dit verband uit.
b. Check soorten leerdoelen waar je dit in het verleden voor hebt gezegd. Is het in de
nieuwe paragraaf nog steeds zo of klopt je verband niet meer? Kun je het verband
aanpassen?
3. Is er een specifiek soort leeractiviteit dat vaak niet zijn doel behaald heeft, je voor je
gevoel had kunnen overslaan of niet effectief voor je aanvoelde?
a. Ga je dit soort activiteit in de volgende paragraaf overslaan? Waarom wel/niet?
b. Als je een soort activiteit in de afgelopen paragraaf hebt weggelaten, heb je dan
nu het gevoel dat je deze hebt gemist? Waarom wel/niet?
4. Is er een specifiek soort leeractiviteit die je nog niet hebt geprobeerd, die je nog wel een
keer zou willen uitproberen?
a. Waarom?
b. Als je een nieuwe leeractiviteit hebt uitgeprobeerd, hoe beviel deze dan?

4

Evaluatie Compacten

Je hebt nu, als het goed is, alle leerdoelen behaald. Een goed moment dus om terug te kijken op
hoe het gegaan is.
4.1
Opdrachten
Opdracht 1: Hoe ging het?
Vertel hoe je het gebruik van de compact-loop hebt ervaren. Wat vond je fijn aan de methode?
Wat zou je graag anders zien?
Opdracht 2: Tijd
Vergelijk hoeveel tijd je gewoonlijk doordeweeks besteed aan leeractiviteiten en hoeveel tijd je
er nu aan hebt besteed. Was is het verschil? Waar denk je dat het aan ligt?
Evaluatie van het proces
Kijk terug naar alle paragrafen die je in deze module doorlopen hebt en probeer een voorlopige
eindconclusie over je proces te maken. Kijk hierbij specifiek ook naar je antwoorden op
opdracht 6 van hoofdstuk 3 Compacten.
Opdracht 3: Evaluatie van het proces
Evalueer hoe je de compact-loops hebt doorlopen en bepaal wat aan je proces je vast wil houden
en wat je zou willen veranderen. Beantwoord hiervoor de volgende vragen:
1. Zet de leerdoelen waar je veel aanvullende leerdoelen voor hebt moeten doen op een
rijtje.
a. Kun je een verband of meerdere verbanden tussen (een deel van) deze leerdoelen
vinden (als je dit nog niet gedaan hebt)? Leg dit verband uit (of herhaal het hier).
b. Ga je voor dit soort leerdoelen in de toekomst al eerder aanvullende
leeractiviteiten in de eerste ronde van de compact-loop (blijven) plannen? Welke
leeractiviteiten? Leg ook uit waarom.
2. Zet de leerdoelen waar je weinig tot geen aanvullende leeractiviteiten voor hebt moeten
doen op een rijtje.
a. Kun je een verband of meerdere verbanden tussen (een deel van) deze leerdoelen
vinden (als je dit nog niet gedaan hebt)? Leg dit verband uit (of herhaal het hier).
3. Zet alle leeractiviteiten die niet hun doel behaald hebben, die je voor je gevoel had
kunnen overslaan en/of die niet effectief voor je aanvoelden op een rijtje.
a. Kun je een verband of meerdere verbanden tussen (een deel van) deze
leeractiviteiten vinden? Leg dit verband uit.
b. Ga je dit soort leeractiviteiten in de toekomst overslaan? Leg uit waarom wel/niet.

4. Wat zou je de volgende keer verder anders aanpakken?
a. Zijn er soorten leeractiviteiten die je nog niet hebt geprobeerd, die je nog wel een
keer zou willen uitproberen? Welke en waarom?
b. Zijn er delen van de compact-loop, die je zou willen toevoegen, veranderen of
weglaten? Welke en waarom?
c. Zijn er soorten leerdoelen waar je in de toekomst extra op gaat letten? Welke en
waarom?
d. Zijn er stappen die je hebt gezet of opdrachten die je in deze module hebt
gemaakt, die voor jou niet nuttig aanvoelden? Welke en waarom?
e. Zijn er stappen die je hebt gezet of opdrachten die je in deze module hebt
gemaakt, die je bijzonder nuttig vond? Welke en waarom?
5. Heb je het idee dat je bij het bepalen van je leeractiviteiten jezelf vaker hebt onderschat
of overschat? Hoe denk je dat dit komt?

5

Leren voor de toets

Je hebt nu alle leerdoelen van het hoofdstuk verwerkt, maar tegen de tijd dat de eindtoets eraan
komt, is er al weer tijd geweest voor al deze stof om weg te zakken.
Het is dus belangrijk om voor de eindtoets alle begrippen nog een keer te herhalen en te
controleren of de stof nog goed in je hoofd zit.
5.1
Opdrachten
Het is nu tijd om voor de toets te leren.
Hoe controleer je of je de leerdoelen nog kent?
Opdracht 1: Begripsleerdoelen
Neem de lijst(en) met definities en formules die je bij de begripsleerdoelen hebt gemaakt in de
compact-loop. Leer deze definities en formules uit je hoofd. Vraag een medeleerling of jullie de
begrippen en formules nog eens aan elkaar uit kunnen leggen, zodat je zeker weet dat je de stof
nog steeds snapt.
Schrijf op hoeveel tijd (in minuten) je hier ongeveer aan hebt besteed.
Opdracht 2: Extra oefening begripsleerdoelen
Zijn er begrippen of formules, die je achteraf niet meer snapt? Ga dan terug naar de compactloop om aanvullende leeractiviteiten uit te kiezen. Doorloop opnieuw de opdrachten in hoofdstuk
3: Compacten en doe daarbij de evaluaties, zodat je hier iets aan hebt, de volgende keer dat je
voor een toets moet leren. Schrijf ook opnieuw op hoeveel tijd je aan elke leeractiviteit hebt
besteed.
Als je alle begripsleerdoelen nog beheerst, hoef je dit niet te doen.
Opdracht 3: Toepassingsleerdoelen
Neem de opgaven die je per toepassingsleerdoel opzij hebt gezet tijdens de compact-loop (zie
“Noot: Eindtoets”) en maak deze. Kijk je opgaven na.
Als je geen opgaven opzij hebt gezet, omdat er andere opties waren, neem dan één van de andere
controle opties:
 Als je boek opgaven heeft (meestal aan het einde van het hoofdstuk) om jezelf mee te
testen, is dit een goed moment om deze te maken en na te kijken, om te zien of je de stof
nog goed hebt zitten.
 Maak één of twee toetsen uit eerdere jaren.
 Zoek zelf nieuwe opgaven in het boek die je nog niet gemaakt hebt, die de leerdoelen
toetsen. Kies moeilijke opgaven uit. Als je alle moeilijke al gedaan hebt, herhaal er dan
een paar.
Leg uit voor welke optie je hebt gekozen en waarom. Als je zelf opgaven uitkiest, leg dan uit
waarom je deze opgaven hebt gekozen.
Schrijf op hoeveel tijd (in minuten) je ongeveer aan het maken van de opgaven hebt besteed.

Opdracht 4: Extra oefening toepassingsleerdoelen
Zijn er nog opgaven waar je niet uitkomt? Ga dan terug naar de compact-loop om aanvullende
leeractiviteiten uit te kiezen. Doorloop opnieuw de opdrachten in hoofdstuk 3: Compacten en
doe daarbij de evaluaties, zodat je hier iets aan hebt, de volgende keer dat je voor een toets moet
leren. Schrijf ook opnieuw op hoeveel tijd je aan elke leeractiviteit hebt besteed.
Als je alle toepassingsleerdoelen nog beheerst, hoef je dit niet te doen.
Voer je hiernaast nog eigen leeractiviteiten uit?
Als je naast de twee opdrachten hiervoor, zelf nog andere leeractiviteiten onderneemt voor de
toets, schrijf deze dan op.
Opdracht 5: Eigen leeractiviteiten
Schrijf op welke andere leeractiviteiten je onderneemt, om te leren voor de toets. Leg uit waarom
je deze leeractiviteiten onderneemt.

6

Eindevaluatie leerproces

Nu je geleerd hebt voor de toets is je leerproces (voor dit onderwerp) afgerond. Je kunt nu je
evaluatie van net na het compacten bijstellen.
6.1

Opdrachten

Was je veel vergeten net voor de toets?
Kijk terug naar de opdrachten van hoofdstuk 5: Leren
voor de toets en of je de leerdoelen nog kende.

Noot: na de toets
Het is slim om na de toets nog een
keer deze opgaven te maken, aan
de hand van de definitievere uitslag
van de docent of je leerdoelen wel
of niet behaald hebt.
Dit is fijn voor jezelf om je
leerproces verder aan te scherpen,
maar behoort niet tot dit
onderzoek.

Opdracht 1: Evaluatie behouden kennis per leerdoel
Beantwoord per leerdoel de volgende vragen:
1. Beheerste je dit leerdoel nog steeds tijdens het
leren voor de toets?
2. Zo niet:
a. Had je veel extra tijd nodig om je het leerdoel weer eigen te maken?
b. Hoeveel tijd had je oorspronkelijk aan dit leerdoel besteed?
c. Hoe denk je dat je de volgende keer ervoor kunt zorgen, dat het leerdoel beter
blijft hangen? Waarom denk je dat?
Hoe verandert dit je evaluatie?
Deze evaluatie is belangrijk, zodat je de volgende keer je leerproces nog verder aan kunt
scherpen. Neem de antwoorden op de opdrachten uit hoofdstuk 4 Evaluatie Compacten erbij.
Opdracht 2: Hernieuwde evaluatie leerproces
Beantwoord deze vragen over het gehele proces:
1. Vergelijk de groepen leerdoelen die je nog wel beheerste en die je nog niet beheerste met
je antwoorden op opdracht 3 uit hoofdstuk 4: Evaluatie Compacten. Kun je een patroon
ontdekken tussen welke leerdoelen je nog wel beheerste en welke niet, aan de hand van
welke leeractiviteiten je voor deze leerdoelen hebt gedaan, wat voor soort leerdoelen het
zijn en/of welke patronen je eerder tussen leerdoelen hebt ontdekt? Leg deze patronen uit.
2. Aan de hand van wat je nu nog weet en hebt moeten herhalen: wat zou je de volgende
keer anders doen in je leerproces? Waarom? Schrijf dit op als aanvulling of aanpassing
op je antwoord op opdracht 3 uit hoofdstuk 4: Evaluatie Compacten.

Opdracht 3: Tijd
Vergelijk hoeveel tijd je gewoonlijk besteed aan leren voor een toets en hoeveel tijd je er nu aan
hebt besteed. Was is het verschil? Waar denk je dat het aan ligt?
Opdracht 4: Hoe ging het?
Vertel hoe je het gebruik van deze manier van leren voor de toets hebt ervaren. Wat vond je fijn
aan de methode? Wat zou je graag anders zien? Is er iets veranderd in je mening over de
compact-loop (opdracht 1 uit hoofdstuk 4: Evaluatie Compacten),

Bijlage A

Slordigheid

Als je veel slordigheidfouten maakt, zijn er twee manieren om dit op te lossen:
1. Werk zorgvuldiger
2. Controleer je antwoord
Zorgvuldiger werken
Schrijf netjes regel voor regel en zorg dat je alle denkstappen één voor één zet bij het opschrijven
van je antwoord. Let specifiek op bij berekeningen dat je ze juist hebt ingevoerd in je
rekenmachine.
Netter en rustiger werken en nadenken over de stappen die je zet, terwijl je bezig bent, kan
helpen om slordigheid te voorkomen.
Controleer je antwoord
Kijk nadat je een opgave af hebt of klaar bent met de toets je antwoord(en) nog een keer na. Let
er hierbij op of het antwoord reëel is (moleculen wegen bijvoorbeeld normaal niet 10 kg). Kijk
ook even na welke stappen je gezet hebt en of deze kloppen.
Vooral als zorgvuldig werken je niet ligt en als je vaak op tijd klaar bent, is dit een goede optie
om slordigheidfouten op tijd te ontdekken en verbeteren. Je antwoorden een keertje nalezen kan,
als je veel slordigheidfouten maakt, je punt drastisch verbeteren.
Als je meer vragen hebt over wat je met slordigheidfouten kunt doen, vraag dan één van de
begeleiders of je docent om hulp.

Bijlage B

Oplosmethode

De moeilijkere opgaven zijn vaak de opgaven waarbij je meerdere tussenstappen moet zetten om
bij je eindantwoord te komen. Het kan soms moeilijk zijn om te bedenken wat deze
tussenstappen zijn.
Om hierbij te helpen, kun je het volgende stappenplan volgen:
1. Oriënteren
2. Overzicht maken
3. Stappen bepalen
4. Oplossen
5. Controleren
Oriënteren
Kijk naar de opgave en bedenk aan de hand van je eerste indrukken waar het over gaat. Staat er
een plaatje bij? Heeft de opgave een titel? Zijn er grafieken of formules?
Welke leerstof heb je gehad die hiermee te maken zou kunnen hebben?
Overzicht maken
Lees de opgave door. Maak een overzicht van de gegevens die je hebt en wat je moet weten. Wat
zijn de grootheden die genoemd zijn in de tekst en wat zijn hun waardes? Wat weet je over die
grootheden? Hoe hangen ze met elkaar samen? Wat moet je weten om de vraag te
beantwoorden? Welke formules ken je die met die grootheden te maken hebben of met het
onderwerp van de vraag?
Schrijf de antwoorden hierop overzichtelijk op. Zorg dat je duidelijk hebt wat er in de vraag
gebeurd. Als het je helpt, maak dan een schets van de situatie.
Stappen bepalen
Bepaal welke stappen je moet zetten om vanaf wat je weet (de begingegevens) tot een oplossing
voor de vraag te komen. Kijk hoe je van de begingegevens tot het antwoord kunt komen, door
gebruik te maken van de formules en van wat je weet over hoe de grootheden met elkaar samen
hangen.
Als je er zo niet uitkomt, probeer dan tot een antwoord te komen door:
1. Vooruit te redeneren vanaf je begingegevens. Wat weet je of kun je ook bepalen, met
deze begingegevens? Zijn er bijvoorbeeld formules waarmee je vanuit deze
begingegevens waarden van andere grootheden kunt berekenen?
2. Terug te redeneren vanuit wat je moet weten. Wat moet je weten om dit te kunnen
bepalen? Zijn er bijvoorbeeld formules waaruit je dit antwoord kunt halen?
Probeer door vooruit en terug te redeneren het begin en einde van je antwoord aan elkaar vast te
maken.

Oplossen
Voer de stappen die je hebt bepaald uit en bereken het antwoord.
Controleren
Controleer of je antwoord klopt. Kijk even terug of je geen slordigheidfouten hebt gemaakt.
Controleer ook of je antwoord reëel is, moleculen wegen bijvoorbeeld normaal niet 10 kg.
Waar gaat het mis?
Soms helpt het ook om te achterhalen waar je precies de mist in gaat bij het oplossen van een
vraag. Om hierachter te komen, kun je de volgende opdracht doen.
Opdracht B1: Hardop denken
Neem een opgave waar je moeite mee hebt en waarvoor je meerdere tussenstappen moet zetten.
Vraag iemand om bij je te komen zitten, bijvoorbeeld een medeleerling.
Maak de opgave en vertel ondertussen de hele tijd hardop wat je aan het denken bent. Vraag
degene die bij je zit om je aan te moedigen te blijven praten en op te letten hoe je het oplossen
van de vraag aanpakt. Zorg dat je echt alles zegt, dus ook je eerste indrukken van de vraag en
ook in welke richting je zoekt naar antwoorden.
Als een medeleerling het moeilijk vind je hierbij te helpen, kun je ook een docent of begeleider
om hulp vragen.

