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Voorwoord 

Omdat ik vind dat rapportages op onderwijskundig terrein voorbeeldig 

moeten zijn wat betreft begrijpelijkheid en overzichtelijkheid, is 

getracht dit door middel van taalgebruik, inhoudelijke structurering 

en grafische structurering (lay-out en typografie) te bereiken. 

Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt deze 

geacht te zijn vooraf gegaan door de vrouwelijke. 

Prof.dr.D.W.Vaags bedank ik voor de geboden mogelijkheid op de 

onderwerpen uit deze scriptie af te studeren. 

Ik bedank hem tevens, en daarnaast drs. O.S.C.Zeeuwen en drs. C.M. 

van den Bergh en dr. A.J.M. de Jong voor het becommentariëren van 

concept-versies van deze scriptie en ik bedank 

M.M.G.Ferguson-Hessler fil.lic. voor het becommentariëren van delen 

daarvan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik uiteindelijk zelf 

verantwoordelijk ben voor de inhoud. 

Anniek van Bemmelen bedank ik voor het uittypen en het d.m.v. een 

doordachte lay-out en typografie ondersteunen van de door mij 

zorgvuldig gecreëerde structuur. 

Juni 1988 Jeroen Stuyvenberg 
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HOOFDSTUK 1. STUDIEVAARDIGHEDEN VOOR BEGINNENDE STUDENTEN IN HET 

HOGER TECHNISCH EN NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

1.1. Wat zijn studievaardigheden? 

Een ruime de fini tie van studievaardigheden zou als volgt kunnen 

luiden: "Studievaardigheden zijn al die vaardigheden die een student 

kan bezitten die bevorderlijk zijn voor een vlot en succesvol studie

verloop". 

Onder deze ruime definitie vallen ook vaardigheden zoals sociale en 

motorische (bijv. van toepassing bij praktika) vaardigheden, etc. In 

deze scriptie wordt de definitie echter beperkt tot cognitieve 

vaardigheden: college volgen, tentamen voorbereiden, studieplannen, 

het bestuderen van boeken en dictaten, het oplossen van vraagstukken. 

1.2. Waarom werken aan studievaardigheden? 

Uitgaande van de gegeven definitie van studievaardigheden zouden we 

kunnen stellen: "Het doel van een cursus studievaardigheden is: 

studenten cognitieve vaardigheden bij te brengen die bevorderlijk 

zijn voor een vlot en succesvol studieverloop". 

Wat gespecificeerder: cursussen studievaardigheden worden in het 

algemeen gegeven om een (combinatie) van de volgende doelstellingen 

te bereiken: 

1. Curatie: het verhelpen van slechte studieresultaten (traag studie

verloop en/of lage cijfers). 

2. Preventie: het voorkomen van slechte studieresultaten. 

3. Educatie: vaardig kunnen studeren als doel op zichzelf. 

Door snelle ontwikkelingen in de wetenschap veroudert kennis 

snel. Dit vereist een permanente vaardigheid in het snel en goed 

verwerken van (grote hoeveelheden) informatie en dit kan dan ook 

(expliciet) als doelstelling van het (hoger) onderwijs worden 

genomen. Ook individuele studenten (waarbij geen problemen (te 

verwachten) zijn) kunnen dit doel nastreven om hoge(re) cijfers 

te halen en/of deze met minder inspanning te behalen. 
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Natuurlijk zijn er vele factoren die het studiesucces bepalen: 

intelligentie, inzet, interesse in het vakgebied, psychosociaal 

welbevinden, de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, etc. 

Studievaardigheid is slechts één van deze factoren en een cursus 

studievaardigheden is dan ook slechts een van de vele mogelijkheden 

om een vlot en succesvol studieverloop van studenten te bevorderen. 

(Voor een meer uitgebreide bespreking van studievaardigheids

cursussen en het effect daarvan verwijs ik naar mijn afstudeer

verslag bij de studierichting Scheikunde.) 

1. 3. Waarom studievaardigheden voor beginnende studenten in het 

hoger onderwijs? 

Studeren in het hoger onderwijs is wat anders dan studeren aan de 

middelbare school. De aanpassing, o.a. in studiemethode, aan de 

nieuwe situatie verloopt bij veel studenten niet erg soepel. Zowel 

vanuit preventief, curatief en educatief oogpunt is dit dan ook een 

goede gelegenheid om een studievaardigheidscursus aan te bieden. 

1.4. Waarom studievaardigheden voor technische en natuurwetenschappe

lijke studenten? 

De wijze waarop bijv. een tekst bestudeerd of een probleem opgelost 

moet worden is in zekere mate afhankelijk van het vakgebied; 

filosofen, theologen, musicologen, medici, technici, taalkundigen, 

etc. zullen dit op een ten dele eigen wijze moeten doen. Bv. het 

bestuderen van fysische formules verschilt aanmerkelijk van het 

bestuderen van historische verhandelingen. 

Aangezien er nog maar weinig bruikbaar studievaardigheidsmateriaal 

bestond voor technische en natuurwetenschappelijke studenten en 

omdat ik afstudeer aan een technische universiteit heb ik mij 

gericht op studievaardigheden voor deze doelgroep. 

De scriptie is niet gericht op één specifieke studierichting binnen 

deze doelgroep. Daarom kan waar in de tekst "fysisch" staat ook 

"chemisch", "electrotechnisch", "werktuigbouwkundig", etc. gelezen 

worden. Waar in de tekst "exacte leerstof" staat wordt bedoeld: leer

stof uit het technisch en natuurwetenschappelijk domein. Weliswaar 

-3-



is deze scriptie specifiek gericht op eerstejaars TIJ studenten, maar 

het is in meer of mindere mate ook van toepassing op andere groepen 

studenten bijv.: 

- eerstejaars HTS studenten 

- ouderejaars TIJ of HTS studenten 

- studenten uit niet-technische of niet-natuurwetenschappelijke 

studierichtingen (m.n. wanneer in het studieprogramma één (bijv. 

statistiek) of enkele exacte vakken zijn opgenomen). Deze scriptie 

zal meer op zo'n andere doelgroep van toepassing zijn naarmate 

zo'n doelgroep sterker overeenkomt met de in deze scriptie gekozen 

doelgroep. 

1.5. Doel van de scriptie en plaats in het vakgebied 

De auteur van deze scriptie is zowel student bij de Faculteit 

Scheikundige Technologie als bij de Afdeling Techniek en Maatschap

pij. Als afstudeeropdracht werd gekozen "Het ontwerpen en evalueren 

van een studievaardigheidscursus voor eerstejaars scheikunde

studenten". De totale ontwikkelde methode is de SESTANS methode 

genoemd. Hierbij staat SESTANS voor Stuyvenberg's Elaborated 

Studysystem for Technical and Natural Sciences. De naamgeving van 

onderdelen van de SESTANS methode is als volgt: SESTANS-i is de 

SESTANS methode voor studievaardigheid i. Bv. SESTANS-READ is de 

SESTANS methode voor het bestuderen (Engels: to read) van teksten, 

SESTANS-SOLVE is de methode voor het oplossen (Engels: to solve) van 

problemen. Aangezien het zo'n omvangrijke opdracht was telde deze 

als afstudeerwerk voor beide studierichtingen. Het werk werd als 

volgt over de afstudeeropdrachten verdeeld: 

De afstudeeropdracht voor de Afdeling Techniek en Maatschappij was: 

"Het ontwerpen van heuristieken voor het bestuderen van teksten en 

het oplossen van vraagstukken voor eerstejaars TIJ studenten". 

De afstudeeropdracht voor de Faculteit Scheikundige Technologie was: 

"Het ontwikkelen van heuristieken voor de overige studievaardigheden 

uit de cursus, een didactiek ontwikkelen voor het aanleren van die 

heuristieken en het evalueren van de ontwikkelde cursus". 

Deze scriptie is het verslag van de afstudeeropdracht bij de 

Afdeling Techniek en Maatschappij. 
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De afstudeeropdracht voor de Afdeling Techniek en Maatschappij werd 

uitgevoerd bij de vakgroep Onderwijsresearch. In de onderwijs

research houdt men zich onder meer bezig met de vraag hoe de studie

prestaties van studenten verbeterd kunnen worden. Hiertoe houdt men 

zich enerzijds bezig met descriptieve theorieën ( "ZÓ is het") en 

anderzijds met het opstellen (en toetsen) van prescriptieve 

theorieën ("ZÓ moet het"). 

Deze afstudeeropdracht probeert een bijdrage te leveren aan de 

prescriptieve theorie: "Het ontwikkelen van heuristieken (prescrip

ties!) voor het bestuderen van teksten en het oplossen van problemen 

voor eerstejaars TIJ studenten". 

De waarde van de prescriptieve theorie ligt in: 

1. Belang voor de praktijk. 

2. Bron van hypothesen voor de descriptieve wetenschap. 

Ad.1 

Het doel van de totale opdracht was pragmatisch: "Het ontwikkelen 

van een studievaardigheidscursus"; ik heb niet getracht een bijdrage 

te leveren aan de descriptieve theorie. 

Ad. 2 

De beide afstudeerscripties (samen) leveren twee soorten hypothesen: 

1. Hypothesen m.b.t. de effectiviteit van de verschillende heuris

tieken en van de cursus als totaal. Gegeven de beschikbare tijd 

voor de afstudeeropdrachten was het niet mogelijk de effectivi

teit van de ontwikkelde afzonderlijke heuristieken na te gaan. 

Dit was dan ook geen doel van de afstudeeropdrachten. Wel is als 

onderdeel van de scheikunde-afstudeeropdracht getoetst of de 

totale, ontwikkelde cursus leidde tot verhoogde studieprestaties. 

2. Hypothesen m.b.t. de theorievorming. Aangezien het praktische 

belang (het ontwikkelen van een cursus) voorop stond was het soms 

noodzakelijk bepaalde aannames te doen die niet volledig weten

schappelijk verantwoord konden worden, maar die ik toch zinvol 

vond om te vermelden omdat deze (evenals de bovenstaande geval

len) voor anderen kunnen dienen als basis voor hypothesevorming. 

Aan het taalgebruik in de scriptie is eenvoudig te zien wanneer 
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er sprake is van feiten en wanneer van persoonlijke aannames, 

ideëen, meningen. 

Natuurlijk wordt de prescriptieve theorie zoveel mogelijk ontwikkeld 

op basis van de descriptieve theorie (zonodig aangevuld met bestaan

de praktische oplossingen en creativiteit van de ontwerper). In deze 

scriptie wordt uitgegaan van de cognitieve psychologie. In deze 

theorie wordt de mens (in analogie met de computer) opgevat als een 

informatieverwerkend systeem. Voor deze theorie wordt gekozen omdat 

studeergedrag voornamelijk berust op cognitieve activiteiten. Studie

technieken worden dan ook omschreven als: een studietechniek is een 

bewust en doelgericht toegepaste ( systematische combinatie van) 

cognitieve activiteit(en). 

De keuze voor de studievaardigheden probleemoplossen en tekst

bestuderen in deze scriptie werd bepaald door het cruciale belang 

van deze vaardigheden voor eerstejaars TIJ studenten en door persoon

lijke belangstelling. Het doel van de totale opdracht (het ontwikke

len van een cursus) en de doelgroep bepalen hoe de studievaardig

heden besproken zullen worden. Zo zal er niet worden ingegaan op het 

lezen van kranten, e.d. (ook een vorm van tekstbestuderen), het 

oplossen van puzzels e.d. (ook een vorm van probleemoplossen), het 

lezen van onderzoekverslagen e.d., omdat deze of niet bijdragen aan 

vaardig studeren, of (nog) niet relevant zijn voor de doelgroep. 
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HOOFDSTUK 2. PRESENTATIE VAN EEN NIEUWE METHODE VOOR HET BESTUDEREN 

VAN BOEKEN EN DIKTATEN: DE SESTANS-READ METHODE 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de SESTANS-READ methode, d.w.z. de SESTANS 

methode voor het bestuderen van teksten, worden gepresenteerd. (Dit 

is dus de tekstbestuderingsmethode ontworpen door de auteur van deze 

scriptie.) 

In dit hoofdstuk zal overwegend worden ingegaan op de praktische 

aspecten (immers, het doel van de afstudeeropdrachten was: het 

ontwerpen van een studievaardigheidscursus) van het bestuderen van 

teksten. 

Diegenen die geïn~eresseerd zijn in een meer theoretische behande

ling van tekstbestuderen, verwijs ik naar de literatuur, o.a. de 

proefschriften van Van Hout-Wolters (1986), Boonman en Kok (1986), 

Gerritsen van der Hoop (1986) en het boek onder redactie van Boonman 

en Zwarts (1980). 

Indeling van het hoofdstuk 

In de paragrafen 2 .1 t/m 2. 5 heb ik de vraag proberen te beant

woorden: "kan ik annemelijk maken dat de door mij ontworpen 

heuristiek voor tekstbestudering, de SESTANS-READ heuristiek, een 

goede heuristiek is?" Wat anders dan aannemelijk maken gaat niet, 

want het was geen doel van de afstudeeropdrachten om te toetsen of 

de afzonderlijke heuristieken effectief zijn. 

Deze vraag heb ik proberen te beantwoorden op de wijze zoals in de 

onderstaande vier punten besproken wordt. 

1. Aannemelijk maken dat mijn heuristiek consistent is met een 

geaccepteerd theoretisch model: het strategisch tekstverwerkings

model van van Dijk en Kintsch (1978, 1983). Voor dit model is 

gekozen omdat in dit model zo sterk de nadruk wordt gelegd op 

"structurering" (van de informatie uit de tekst, door de student) 

en "begrip" ( van de informatie uit de tekst) en dat vind ik nu 

juist de belangrijkste punten bij tekstbestudering. Met behulp 

van dit model probeer ik duidelijk te maken waarom de SESTANS-
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READ heuristiek bestaat uit de stappen: verken, verwerk, 

integreer, zeg op, herhaal, en waarop de stappen in die volgorde 

uitgevoerd moeten worden. Dit wordt besproken in paragraaf 2.2. 

2. Leren komt overwegend tot stand door het ontplooien van cogni

tieve activiteiten. Studietechnieken zijn bewust en doelgericht 

toegepaste (systematische combinaties van) cognitieve activi

teiten. 

Door in paragraaf 2.3 uitvoerig te beschrijven welke cognitieve 

activiteiten/studietechnieken in mijn heuristiek ontplooid 

moeten/kunnen worden, probeer ik duidelijk te maken: dáárom, door 

die cognitieve activiteiten/studietechnieken leren studenten 

wanneer ze mijn heuristiek uitvoeren. 

3. "Waarom mijn heuristiek en niet een van de reeds bestaande?" Om 

dat aan te geven heb ik mijn heuristiek, de SESTANS-READ heuris

tiek vergeleken (overeenkomsten/verschillen) met reeds bestaande 

heuristieken. Dit maakt duidelijk wat mijn heuristiek toevoegt. 

Dit gebeurt in paragraaf 2.4. 

4. "Is er, afgezien van de theoretische overwegingen bij punt 1 t/m 

3, een empirische basis om aannemelijk te maken dat mijn heuris

tiek, de SESTANS-READ heuristiek, effectief is?" Deze vraag wordt 

beantwoord in paragraaf 2.5. 

Nadat aannemelijk is gemaakt dat mijn heuristiek effectief kan zijn 

wordt de heuristiek in paragraaf 2.6 tot in detail gepresenteerd. 

D.w.z. niet alleen de stappen en de studietechnieken worden weer

gegeven, maar ook de specificatie van de studietechnieken (d.w.z. 

welke handelingen bij een bepaalde studietechniek moeten/kunnen 

worden uitgevoerd). 

(Voor de didactische procedure, volgens welke het gebruik van deze 

heuristiek aan de studenten wordt geleerd, wordt verwezen naar mijn 

scheikunde-afstudeerverslag.) 

Terzijde: In deze scriptie wordt net als door Boonman en Kok (1986) 

de tekstbestuderingsheuristiek ontwikkeld op basis van het strate-
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gisch tekstverwerkingsmodel van van Dijk en Kintsch ( 1978, 1983) 

(zie ook: Boonman en Kok, p.55-64). (Echter op deze zelfde basis kom 

ik toch tot een essentieel andere heuristiek dan Boonman en Kok, 

zoals in het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken.) 

Omdat in dit hoofdstuk vaak zal worden verwezen naar Boonman en Kok 

wordt afgesproken dat de verwijzing: p.(k-1) betekent pagina k t/m 1 

uit Boonman en Kok (1986). Wordt naar andere auteurs verwezen, dan 

gebeurt dat op de gebruikelijke wijze. 

De zin van tekstbestuderingsheuristieken 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de zin van het werken aan 

studievaardigheden in het algemeen. Meer specifiek is de zin van een 

tekstbestuderingsheuristiek: 

- het stimuleren van cognitieve activiteiten bij de student (p.124). 

Dat wil zeggen stimuleren dat deze de tekst cognitief actief 

(i.p.v. passief) bestudeert. 

- het verbeteren van de kennis van alternatieve (opm.: en betere!) 

tekstbestuderingstechnieken, met name op detailniveau (Dansereau 

et al, 1979, 4), zodat meer en betere studietechnieken ontplooid 

worden en deze beter uitgevoerd worden. 

- het aangeven welke studietechniek op welk moment het meest 

geschikt is (Jongepier (1980), 15). 

doordat de verschillende fasen uit een heuristiek in een vaste 

volgorde doorlopen worden, kan het hanteren van de heuristiek, in 

zekere mate, als procedurele vaardigheid (p.38) worden aangeleerd, 

waardoor de keuze van een geschikte st·1dietechniek, in zekere 

mate, automatisch kan (gaan) verlopen. 

Het doel van het tekstbestuderingsproces bij de SESTANS-READ .ethode 

Volgens het model van Van Dijk en Kintsch is één van de factoren die 

van invloed is op het tekstbestuderingsproces het doel waarmee de 

student de tekst bestudeert. Voor een student uit de doelgroep in 

deze scriptie, eerstejaars TU studenten, ligt het doel van het 

bestuderen van de (studie)tekst vast: hij moet er tentamen over 

afleggen. Dit dicteert dat hij de tekst grondig zal moeten door-
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nemen. Hierbij wordt als subdoel genomen: het begrijpen van de tekst 

en het onthouden van (dat deel van) de informatie uit de tekst (die 

de student wil/moet onthouden). Dit doel wordt in de heuristiek 

expliciet duidelijk gemaakt aan de studenten. 

(Terzijde: de student kan zijn doelstellingen afstemmen op de doel

stellingen van de docent. Dit is een belangrijke activiteit, maar 

hij is niet alleen van toepassing op tekstbestuderen. Daarom wordt 

deze activiteit als apart onderwerp in de scheikunde-afstudeer

scriptie besproken en wordt hij hier verder buiten beschouwing 

gelaten.) 

2.2. Globaal overzicht van de SESTANS-READ methode 

Een element uit het model van Van Dijk en Kintsch is macrostructure

ring. Hierover wordt o.a. gezegd: "Reeds op basis van een zeer 

beperkte hoeveelheid informatie, bijvoorbeeld de titel van de tekst, 

vormt de lezer zich een beeld van de globale inhoud. Deze veronder

stelling over het centrale thema van de tekst wordt door verder 

lezen of door informatie uit andere bronnen bevestigd of bijgesteld" 

(pagina 62). 

Dit kan als volgt herformuleerd worden: Bij kennismaking met de 

tekst wordt door de student een initiële representatie (eerste 

voorstelling) van de macrostructuur van de tekst gevormd. Vervolgens 

wordt de tekst gelezen, waarbij enerzijds getracht wordt lokale 

coherentie te construeren en anderzijds de initiële representatie 

van de macrostructuur getoetst en zonodig bijgesteld wordt. 

Om het bovenstaande strategisch (definitie: zie p.56) en expliciet 

te laten verlopen, laten we dit proces in de SESTANS-READ heuristiek 

bewust (serieel: zie p.48) uitvoeren. Hiertoe dient de volgende 

prescriptie (handelingsvoorschrift): 

- Verken: 

Begin bij tekstbestudering met het verkennen van de tekst, waarbij 

op basis van koppen, samenvattingen, etc. getracht wordt te 

bepalen wat de hoofdpunten zijn van de tekst en hoe deze samen

hangen. 
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Het doel van deze fase is: het creeren van een initiële represen

tatie van de macrostructuur, zodat bij het vervolgens lezen van de 

tekst bijzondere aandacht besteed kan worden aan de hoofdpunten. 

Deze stap is "strategisch", o.a. omdat gebruik wordt gemaakt van 

algemene kennis van teksten, nl. dat de hoofdpunten en de samen

hang daartussen in het algemeen vervat zijn in de koppen, samen

vattingen, etc. 

- Verwerk: 

Vervolgens wordt de tekst tot in detail verwerkt. (Deze opmerking 

zegt weinig, maar in deze paragraaf gaat het om de grote lijnen; 

de uitwerking daarvan volgt in de rest van dit hoofdstuk.) 

In deze stap staat de constructie van lokale coherentie, het 

begrijpen van de tekst op lokaal niveau, voorop. Het toetsen en 

het zonodig bijstellen van de macrostructuur gebeurt in deze stap 

niet expliciet. 

- Integreer: 

Nadat de tekst tot in detail (d.w.z. op lokaal niveau) is begrepen 

(d.w.z. lokale coherentie is geconstrueerd) wordt opnieuw, 

expliciet, vastgesteld wat de hoofdpunten zijn en hoe deze samen

hangen, en tevens hoe de details passen binnen de grote lijn van 

de tekst. 

Het doel van deze stap is het verkrijgen van zowel lokale als 

globale coherentie. Het expliciet uitvoeren van de derde stap 

gebeurt om de volgende redenen: 

l. Het opbouwen van een zo correct en volledig mogelijke macro

structuur kan in feite pas nadat de hele tekst is gelezen. 

Daarvóór ontbreekt een (groot) deel van de informatie; met name 

bij de "verkenning". 

2. De "macroregels" (p.61, 62) kunnen pas volledig toegepast 

worden wanneer de tekst volledig is doorgenomen. (Dit punt komt 

in feite neer op punt 1, alleen wordt daar niet voorgeschreven 

op welke wijze de macrostructuur opgebouwd wordt.) 

3. Door deze stap expliciet, bewust uit te voeren wordt de globale 

coherentie zorgvuldiger geconstrueerd dan wanneer dit ( ten 

dele) onbewust gebeurt (bijv. in stap 2). 

Van Dijk en Kintsch gaan wel in op het begrijpen van teksten, maar 



niet op het onthouden ervan. (Geïnteresseerden in theorieën m.b.t. 

het geheugen worden verwezen naar de literatuur, bv. Raaijmakers 

(1984).) Studenten moeten echter te bestuderen teksten niet alleen 

begrijpen, maar (een deel van) de informatie uit deze teksten ook 

onthouden. Daarom worden in de SESTANS-READ heuristiek aan de 

voorgaande drie stappen nog twee stappen toegevoegd: 

- Versterk de opslag (van informatie in het geheugen) en oefen op 

reproductie (van de informatie uit het geheugen). 

Na de voorgaande drie stappen zal (het deel van) de informatie uit 

de teksten (dat de student wil/moet onthouden) al gedeeltelijk in 

het geheugen van de student zijn opgeslagen, maar zal hij deze 

veelal nog niet correct en volledig uit het geheugen kunnen 

reproduceren. 

Daarom wordt in deze stap de opslag in het geheugen versterkt (zie 

evt. "associatieve sterkte", p. 36) en wordt er geoefend op 

reproductie van de informatie uit het geheugen. (Terzijde: in het 

algemeen zal de student niet de hele tekst en ook niet de 

letterlijke tekst (bijv. voor op tentamen) willen/moeten 

onthouden. ) 

Het doel van deze stap is: het kunnen reproduceren van (het deel 

van) de informatie uit de tekst (dat de student wil/moet ont

houden). 

- Herhaal: 

Ik onderscheid twee soorten herhaling: 

1. Onderhoudsherhaling: 

Om de opgedane kennis op langere termijn (vanuit het geheugen) 

reproduceerbaar te houden moet van tijd tot tijd herhaald 

worden. Immers, "Eenmaal verworven kennis verdwijnt niet uit 

het declaratieve geheugen, maar de associatieve sterkte neemt 

af als het niet gebruikt wordt, waardoor de mogelijkheid tot 

ophalen van deze kennis kleiner wordt" (p.36), (zie evt. ook: 

vergroting associatieve sterkte, p.36). 

2. Verrijkingsherhaling: 

Indien de student zijn kennis en begrip wil vergroten, kan hij 

met zijn inmiddels veel grotere voorkennis bij de tekst opnieuw 

de voorgaande fasen van het tekstbestuderingsproces doorlopen. 
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Bij het herhalen worden één of meer (afhankelijk van hoe intensief 

de student de tekst opnieuw moet doornemen om zijn kennis weer op 

te peil te brengen of te verbeteren) van de voorgaand besproken 

stappen uitgevoerd. Wanneer we de voorgaand besproken stappen in 

schema weergeven, dan ontstaat de volgende figuur: 

+ 
1 

1 
VERKEN 

1 
1 
J, 

1 
VERWERK j 

1 
J, 

1 
INTEGREER 

1 
1 
J, 

!VERSTERK DE OPSLAG EN OEFEN DE REPRODUKTIEI 

+ 
1 HERHAAL 

1 1 

l 

Schema 2.1 Basisschema voor de SESTANS-REJW heuristiek 

Van Dijk en Kintsch spreken over lokale coherentie bij een tekstdeel 

met de omvang van een aantal zinnen, over globale coherentie bij 

paragrafen, hoofdstukken, etc. (p.6O, 61). 

In aansluiting hierop wordt het basisschema van de SESTANS-READ 

heuristiek op de onderstaande wijze aangepast voor de bestudering 

van een tekst die de omvang heeft van (een groot deel van) een boek: 

zie schema 2.2 en schema 2.3. 
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VERKEN HET BOEK 

VERKEN HET HOOFDSTUK 

VERKEN DE PARAGRAAF 

VERWERK DE SUBPARAGRAAF 

INTEGREER DE SUBPARAGRAAF 

VERSTERK DE OPSLAG EN OEFEN 
OP REPRODUCTIE VAN DE SUBPARAGRAAF 

INTEGREER DE PARAGRAAF 

INTEGREER HET HOOFDSTUK 

HERHAAL HET HOOFDSTUK 

INTEGREER HET BOEK 

HERHAAL HET BOEK 

Schema 2.2 Schema voor de SESTANS-READ heuristiek bij de bestudering 

van een boek 

-14-



+ 
1 

VERKEN HET BOEK 

i 
1 

BEGIN IN HOOFDSTUK 1 

1 

i 
1 

VERKEN HET HOOFDSTUK 

i 
1 

BEGIN IN PARAGRAAF 1 

1 

! 
1 

VERKEN DE PARAGRAAF 

i 
1 

BEGIN MET SUBPARAGRAAF 1 

1 

i 
1 

VERWERK DE SUBPARAGRAAF 

i 
1 

INTEGREER DE SUB PARAGRAAF 

! 
1 

VERSTERK DE OPSLAG EN OEFEN 
OP REPRODUCTIE VAN DE SUBPARAGRAAF 

GA DOOR NAAR NEE i 
4-- DE VOLGENDE 1 ALLE SUBPARAGRAFEN VAN 

SUBPARAGRAAF ' 

1 
DEZE PARAGRAAF GEHAD? 

+ JA 

1 
INTEGREER DE PARAGRAAF 

i GA DOOR NAAR NEE 
DE VOLGENDE 1 ALLE PARAGRAFEN VAN 
PARAGRAAF 

1 
DIT HOOFDSTUK GEHAD? 

+ 
1 

INTEGREER HET HOOFDSTUK 

i 
1 

HERHAAL HET HOOFDSTUK 

i GA DOOR NAAR NEE 
HET VOLGENDE 1 ALLE HOOFDSTUKKEN 
HOOFDSTUK 

1 
VAN DIT BOEK GEHAD? 

+ JA 

1 
INTEGREER HET BOEK 

i 
1 

HERHAAL HET BOEK 

l 
Schema 2. 3 Stroomschema voor de SESTANS-READ heuristiek bij de 

bestudering van een boek 
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Toelichting bij schema 2.2 en schema 2.3: 

Eerst wordt een initiële representatie van de macrostructuur van het 

gehele boek opgebouwd, vervolgens van een hoofdstuk, daarna van een 

paragraaf. De paragraaf bestaat uit subparagrafen: (door de student 

ingedeelde) logisch afgeronde delen van een paragraaf. Subparagrafen 

worden tot in detail doorgenomen om lokale coherentie te con

strueren. Na bestudering tot in detail (van subparagrafen) volgt het 

opnieuw vaststellen van de macrostructuur resp. op paragraaf-, 

hoofdstuk- en boekniveau. Dit is in schema 2.4 weergegeven. 

GLOBAAL 

LOL 
BOEK 

HOOFDSTUK 

PARAGRAAF 

SUBPARAGRAAF 

GLOBAAL 

LOL 
Schema 2.4 De doelbewuste constructie van coherentie bij de 

SESTANS-READ heuristiek 

Opm.: Het gebruiken van de hoofdstuk- en paragraafindeling van het 

boek gebeurt om de omvangrijke tekst (het boek) ( "strate

gisch") te verdelen in logisch ingedeelde stukken van hanteer

bare omvang. 

Het wil niet zeggen dat de student de structuur van het boek 

(klakkeloos) moet overnemen. Wanneer hij dat nuttig/nodig 

vindt kan hij de tekst ( in de verwerk- of integreer fase) 

herstructureren. 

2.3. Cognitieve activiteiten en studietechnieken bij de SESTANS-READ 

heuristiek 

In deze paragraaf zullen ingedeeld naar de verschillende stappen uit 

de heuristiek (zie schema 2.1) de cognitieve activiteiten en studie

technieken, die in de betreffende stap van toepassing zijn, worden 

besproken. Steeds wordt uitgegaan van het doel van de stap en 

vervolgens wordt besproken volgens welke cognitieve activiteiten/ 

studietechnieken dat doel bereikt kan worden. 
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Verken 

Doel: opbouw van een initiële representatie van de macrostructuur 

van de tekst. 

In deze fase gaat het om selectieve aandacht voor de hoofdpunten van 

de tekst en de relatie daartussen. Hiertoe wordt (selectief! ) de 

aandacht gericht op de koppen, de samenvatting, etc. van de tekst 

( in de vorige paragraaf is aangegeven waarom dit handelen "strate

gisch" is). 

De cognitieve activiteiten in deze fase zijn: 

- Selectie (van tekstdelen om te lezen, en van hoofdpunten uit die 

tekstdelen) 

- Structurering. 

- Activering van voorkennis. 

- Herhaling (zoals omschreven op p. 68) (van de geselecteerde tekst-

delen). 

Aangezien elke cognitieve activiteit tevens herhaling inhoudt, 

wordt "herhaling" in het vervolg van deze paragraaf niet meer 

expliciet vermeld. 

Verwerk 

Doel: de constructie van lokale coherentie (het begrijpen van de 

tekst op lokaal niveau). 

Hierover lezen we in Boonman en Kok: 

1. "Een geoefend lezer begrijpt een niet te moeilijke tekst vrijwel 

automatisch zonder dat hij bewust begrip tot stand moet brengen" 

(p.66). 

2. "Heeft de lezer tot doel om een intensieve studie van de tekst te 

verrichten, dan zal hij een zeer zorgvuldige analyse uitvoeren 

met veel aandacht voor alle hogere procesniveau's, van woord

herkenning tot en met inferenties maken" (p.56). 

Aangezien Boonman en Kok in hun tekstbestuderingsmethode nauwelijks 

aangeven hoe een goed begrip van de tekst verkregen/bevorderd kan 

worden (bijv. de opdracht "intensief lezen" (p.123) geeft niet aan 

welke cognitieve activiteiten daartoe ontplooid kunnen/moeten wor

den), gaan zij blijkbaar uit van de eerste situatie. Aangezien de 

teksten die eerstejaars TIJ studenten moeten bestuderen niet aan de 
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voorwaarde onder punt 1 voldoen, en zij teksten intensief moeten 

bestuderen, ga ik uit van de situatie in punt 2. Het verwerven van 

begrip zal bij de TIJ studenten een voor een belangrijk deel serieel 

(niet automatisch, p.48) proces zijn; de studenten zullen hiertoe 

bewust cognitieve activiteiten moeten ontplooien. 

Ik zal dan ook wèl ingaan op cognitieve activiteiten/studietechnie

ken die de student kan uitvoeren om een goed begrip van de tekst te 

verwerven/bevorderen. 

Voor het verkrijgen van lokale coherentie moet de subparagraaf eerst 

uiteen worden gerafeld: "Wat staat hier precies?". Zonodig wordt de 

subparagraaf ontleed in de samenstellende elementen (zinnen, zins

delen, woorden, woorddelen (of aansluitend bij van Dijk en Kintsch 

in: proposities, atomie proposities, etc.) afhankelijk van wat nodig 

is om een goed begrip te verkrijgen). Deze cognitieve activiteit/ 

studietechniek (wanneer de cognitieve activiteit bewust en doel

gericht wordt uitgevoerd) noem ik "analyseren". (Merk op: analyseren 

kan worden opgevat als tegenpool van en voorafgaand aan "integeren".) 

Een cognitieve activiteit die Boonman en Kok wel noemen (p.68), maar 

die ze niet (expliciet) hebben opgenomen in hun heuristiek is "trans

formatie". Misschien hebben ze die niet opgenomen door de denkfout 

die ze maken op p. 72: "Elaboratie kan ook transformatie van de 

informatie inhouden. Zo is het maken van schema's duidelijk een 

elaboratieve activiteit, waarbij relaties tussen delen van de 

informatie worden geëxpliciteerd of versterkt, maar tevens is een 

schema een transformatie van lineaire tekstuele informatie in een 

twee-dimensioneel-ruimtelijke representatie". 

In plaats hiervan is correct: Elaboratie (bedoeld is comperatieve 

elabortie; structureren) en transformeren {wisseling van modaliteit) 

zijn (totaal) verschillende cognitieve activiteiten. Bij schema

tiseren worden beide cognitieve activiteiten ontplooit. (Vergelijk: 

bij schematiseren worden zowel de cognitieve activiteiten selecteren 

als herhalen ontplooit (zie bijv. p.90), maar daaruit volgt niet dat 

herhalen een vorm van selectie is of omgekeerd.) 
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In de SESTANS-READ heuristiek wordt transformatie (als onderdeel van 

de verwerk stap) wel expliciet opgenomen, en wel om de volgende 

reden: 

Een tekst wordt aangeboden in een bepaalde structuur, een bepaalde 

modaliteit en een bepaald woordgebruik. Dat wil echter niet zeggen 

dat die structuur, die modaliteit en dat woordgebruik voor een 

bepaalde student (met zijn specifieke voorkennis, capaciteiten, 

etc.) de meest begrijpelijke zijn. Het is mogelijk dat hij een beter 

begrip van de tekst verwerft wanneer hij wisselt van modaliteit, de 

structuur verandert (van zinnen of tekstdelen) of (zie p.69) woorden 

uit de tekst vervangt door meer begrijpelijke woorden. Al deze cogni

tieve activiteiten noem ik transformaties (hier wijk ik af van 

Boonman en Kok, die onder transformatie uitsluitend wisseling van 

modaliteit verstaan). 

Studietechnieken waarbij wordt getransformeerd zijn: 

- Wisseling van modaliteit, herstructureren en woordvervanging (ook 

een afzonderlijke cognitieve activiteit is, wanneer deze bewust en 

doelgericht wordt uitgevoerd, een studietechniek!). 

- Parafraseren (is herstructureren en/of woordvervanging). Boonman 

en Kok melden wel de effectiviteit van deze studietechniek, maar 

nemen deze niet op in hun heuristiek. 

- Schematiseren (reeds besproken). 

- Samenvatten ( selecteren en woordvervanging en evt. herstructu-

reren). 

Een cognitieve activiteit die Boonman en Kok ook noemen (p.63, 64) 

maar niet in hun heuristiek opnemen, is "infereren". Met name omdat 

zij zeggen aan te sluiten bij van Dijk en Kintsch en deze aangeven 

hoe belangrijk inferenties zijn voor het verwerven van begrip (p.63, 

64) moet dit als een omissie worden gezien. 

In de SESTANS-READ heuristiek wordt inferentie (als onderdeel van de 

verwerk stap) wèl opgenomen en wel onder de naam "complementeren". 

Immers door het infereren wordt de tekst als het ware compleet, 

volledig gemaakt. 
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Een studietechniek waar Boonman en Kok niet op ingaan, maar die wel 

is opgenomen in de SESTANS-READ heuristiek, is interpreteren. Dit is 

het verlenen van betekenis aan, in eerste instantie abstract 

overkomende, informatie (bijv. fysische formules). 

Belangrijke cognitieve activiteiten bij interpreteren zijn: 

- Wisseling van modaliteit. 

Bijv. het creeren van een afbeelding (in gedachten of op papier) 

van een beschreven fysische situatie. 

- Relateren aan de voorkennis. 

Bijv. bij een tekst over gasdruk zou men o.a. kunnen denken aan 

het leeglopen en oppompen van fietsbanden. 

Integreer 

Doel: het verkrijgen van zowel globale als locale coherentie (het 

vaststellen van de hoofdpunten in de tekst en de samenhang daar

tussen, en de wijze waarop de details binnen de grote lijn passen). 

Studietechnieken die hier van toepassing zijn, zijn die waarbij de 

hoofdpunten en de structuur van de tekst expliciet worden vast

gesteld (en aangegeven) zoals: 

- onderstrepen 

markeren (bv. het plaatsen van een nummering bij een opsomming, 

een asterix bij een belangrijk punt, etc.) 

- samenvatten 

- schematiseren 

De belangrijkste cognitieve activiteiten bij deze studietechnieken 

zijn: selecteren en structureren. 

Het is niet nodig al de vier genoemde studietechnieken toe te 

passen. Het gaat erom het bovenstaande doel van de integreerfase te 

bereiken (en het resultaat daarvan in een extern geheugen (op 

papier) vast te leggen). Hiertoe volstaat één van de drie: onder

strepen plus markeren, samenvatten en schematiseren. 

Door het aanleggen van een extern geheugen (hieronder valt ook wat 

in de verwerk stap bij de tekst is geschreven, bijv. inferenties) 

kan de tekst bij een volgende bestudering (onderhouds- of 

verrijkingsherhaling) sneller worden doorgenomen. 
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Immers: 

- de macrostructuur van de tekst staat al op papier dus hoeft niet 

opnieuw te worden vastgesteld. 

- door een (waar nuttig/nodig) schriftelijke weergave van uitge

voerde transformaties, interpretaties en inferenties is de tekst 

begrijpelijker en dus sneller leesbaar. 

door onderstrepingen en markeringen is aangegeven wat extra 

aandacht moet krijgen of juist kan worden overgeslagen. 

Nadat de "verwerk" en de "integreer" fasen zijn doorlopen zou de 

student de tekst volledig moeten begrijpen. Het is echter mogelijk 

(bijv. door lacunes in de voorkennis) dat de student bepaalde tekst

delen toch nog niet (volledig) begrijpt. 

Wanneer een student tijdens de verwerk of de integreer fase vast

stelt dat hij een tekstdeel niet (volledig) begrijpt (ondanks een 

behoorlijke inspanning daartoe) zet hij een vraagteken bij dit 

tekstdeel om er later nog eens op terug te komen. Om de student te 

helpen bij het alsnog verwerven van begrip worden daartoe enige 

aanwijzingen gegeven zoals: terugkijken in de tekst, vooruitkijken 

in de tekst, raadplegen van andere literatuur of van de docent, etc. 

(Zie: de gedetailleerde uitwerking van de SESTANS-READ heuristiek in 

paragraaf 2.6). Hierbij worden geen andere cognitieve activiteiten 

ontplooit dan in de rest van de heuristiek. 

Versterk de opslag (van de daartoe geselecteerde informatie, in het 

geheugen) en oefen op reproduktie (van die informatie uit het 

geheugen). 

Doel: het kunnen reproduceren van (het deel van) de informatie uit 

de tekst (dat de student wil onthouden). 

De informatie uit de tekst wordt natuurlijk niet letterlijk en 

volledig in het geheugen opgeslagen, immers: 

- in voorgaande fasen is de tekst getransformeerd, aangevuld, etc. 

zodat er in feite een andere tekst is ontstaan, namelijk één die 

beter aansluit bij de specifieke eigenschappen (voorkennis, etc.) 

van de student. 
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- in voorgaande fasen is door onderstreping en markering en even

tueel via schema's en/of samenvattingen aangegeven welke delen van 

de (veranderde) tekst de student wil/moet onthouden. 

Niet de oorspronkelijke tekst maar wel de informatie uit de verander

de en geselecteerde tekst kan (maar dat hoeft natuurlijk niet) 

letterlijk in het geheugen worden opgeslagen. Door de cognitieve 

activiteiten in de voorgaande fasen zal deze opslag al voor een 

belangrijk deel hebben plaatsgevonden en hoeft deze alleen te worden 

versterkt. 

Wegens de twee voorgaande punten kan volstaan worden met letterlijke 

herhaling. (Natuurlijk kan de opslag ook worden versterkt door her

haald schematiseren, samenvatten en andere diepgaande studietechnie

ken, maar deze zijn, nadat selectie en structurering al in de voor

gaande fase hebben plaatsgevonden, louter voor versterking van de 

opslag, niet efficiënt.) Hiertoe wordt in de SESTANS-READ heuristiek 

de studietechniek "opzeggen" uitgevoerd: de student zegt de te 

onthouden informatie in gedachten -of hardop- op, of schrijft deze 

op. Vervolgens controleert hij of deze reproductie correct en 

volledig was en zonodig corrigeert hij zijn kennis en/of vult hij 

deze aan. 

Naast deze versterking van de opslag, oefening op reproductie, 

controle en bijsturing van de kennis krijgt de student nog enige 

aanwijzingen voor het oproepen van de kennis uit het geheugen. 

Immers, dit oproepen kan: 

- automatisch (parallel, zie p.36,37), d.w.z. zeer snel en vanzelf 

gaan. 

- niet automatisch (serieel) gaan. De student kan het oproepen van 

de informatie dan bevorderen door bewust aan zoveel mogelijk 

dingen te denken die met het gezochte in verbinding staan (zie 

evt. p.36, 37). (Een nadere uitwerking hiervan wordt gegeven bij 

de gedetailleerde bespreking van de SESTANS-READ heuristiek.) 

Herhalen 

Aangezien deze stap bestaat uit het opnieuw doorlopen van een of 

meer van de voorgaande fasen worden in deze stap geen activiteiten 

ontplooid die nog niet eerder besproken zijn. 
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2.4. Vergelijking van de SESTANS-READ heuristiek met andere tekst

bestuderingsheuristieken 

In deze paragraaf worden de overeenkomsten en de verschillen 

besproken tussen de SESTANS-READ methode enerzijds en de "SQ3R" 

(Robinson (1946, 1970)), de "lezen om te weten" (Boonman en Kok 

(1986)) en de "murder" (Dansereau et al. (1978, 1979) methoden 

anderzijds (voor een beschrijving van deze methoden zie bijvoorbeeld 

Boonman en Kok, hoofdstuk 4). 

De SESTANS-READ methode onderscheidt zich van alle drie de overige 

methoden op de volgende punten: 

- Er wordt expliciet aangegeven op welke wijze een (groot deel van) 

een boek bestudeerd moet worden (i.p.v. een tekst met een beperkte 

omvang). 

- Er wordt expliciet aangegeven dat van tijd tot tijd herhalen nood

zakelijk is om de kennis op langere termijn (bijv. tot het ten

tamen) op peil te houden. (Bij de andere methoden vindt "herhalen" 

direct na de bestudering plaats; zij richten zich niet expliciet 

op de lange(re) termijn.) 

- Terwijl de grote lijn van de SESTANS-READ heuristiek (zie voor

gaand) geldig is voor beginnende studenten in het ("gehele") hoger 

onderwijs, is de uitwerking van die grote lijn tot in details (zie 

par. 2.6) specifiek gericht op eerstejaars technische en natuur

wetenschappelijke studenten. Hierdoor is (enerzijds overdracht van 

de heuristiek naar andere doelgroepen goed mogelijk: zelfde grote 

lijn, andere detaillering en anderzijds is) de bruikbaarheid voor 

de doelgroep, eerstejaars TIJ studenten (tevens door de twee eerst 

genoemde punten) optimaal. 

- In elke fase van de heuristiek wordt expliciet het doel van die 

fase aangegeven. 

- Er wordt met meer tekstkenmerken expliciet rekening gehouden (zie 

de vergelijking met de "lezen om te weten" methode). 

- Er zijn meer studietechnieken in verwerkt en er wordt gedetail

leerder op schrift beschreven (zie de gedetailleerde uitwerking 

van de SESTANS-READ heuristiek in paragraaf 2.6) welke handelingen 
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bij de verschillende studieactiviteiten moeten worden verricht 

(voor het belang van een dergelijke detaillering zie evt. p.93). 

- Er wordt (in de gedetailleerde uitwerking, par. 2.6) expliciet 

aangegeven dat voorkennis zonodig moet worden opgefrist en/of 

aangevuld en er worden aanwijzingen gegeven hoe dat te doen. 

Naast het voorgaande zijn er kenmerken waarin de SESTANS-READ 

methode verschilt van een (paar) van de drie andere heuristieken, 

maar overeenkomt met de resterende van de drie. Dit is in het 

onderstaande schema weergegeven: 

TEKSTBESTUDERINGSMETHODEN 

SESTANS SQ3R LEZEN OM MURDER 
READ TE WETEN 

EXPLICIETE CONTROLE VAN HET X 
BEGRIP 

K AANWIJZINGEN TER BEVORDERING X X 
E VAN BEGRIP 
N 
M EXPLICIETE CONTROLE VAN DE X X 
E KENNIS 
R 
K AANWIJZINGEN VOOR HET X X X 
E OPSLAAN VAN KENNIS 
N 

AANWIJZINGEN VOOR HET X X 
OPROEPEN VAN KENNIS 

DIDACTISCHE PROCEDURE VOOR HET X X X 
AANLEREN VAN DE HEURISTIEK 

Schema 2.5 Kenmerken waarop de SESTANS-READ methode overeenkomt met 

een (paar) van de andere drie tekstbestuderingsmethoden, 

maar daarin verschilt van de overige van de drie. 

"Controle" betekent: de student wordt gestimuleerd 

zichzelf te controleren. "Aanwijzingen" betekent: de 

student krijgt in de heuristiek aanwijzingen. 

Naast het voorgaande zijn er punten waarop de SESTANS-READ methode 

specifiek overeenkomt of verschilt met één van de andere drie 

methoden. Deze worden onderstaand besproken. Daar wordt tevens waar 

nodig een toelichting gegeven bij het bovenstaande schema. (Op 

didactische procedures wordt niet ingegaan, daartoe wordt verwezen 

naar mijn scheikunde-afstudeerverslag.) 
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Vergelijking van de SESTANS-READ methode met de SQJR methode 

Naast de voorgaand aangegeven overeenkomsten en verschillen, het 

volgende: 

(Overige) verschillen: 

Bij de SQ3R - methode komt na de verkenning ("survey") fase een 

question fase. Hierin wordt op basis van de verkenning een lijst van 

vragen opgesteld die tijdens de "read" fase beantwoord moet worden. 

In de SESTANS-READ heuristiek is een dergelijke fase niet opgenomen 

en wel om de volgende redenen: 

1. Na de "survey" kent de student het hoofdstuk nog maar oppervlak

kig. Het is enerzijds de vraag of hij met zijn vragen alle hoofd

zaken dekt en anderzijds of hij niet te veel tijd besteedt aan 

zaken die bij nadere bestudering bijzaken blijken te zijn. 

Kortweg, het stellen van vragen gebeurt te willekeurig; het is 

onvoldoende gericht op de hoofdzaken. 

2. Naast willekeur zal er sprake zijn van voorkeur. De vragen die 

een student genereert zullen in verband staan met zijn voorkennis 

van het betreffende onderwerp. Deze voorkennis is in het algemeen 

onvolledig en niet geheel correct. De student zal minder vragen 

(kunnen) genereren over onderwerpen die in zijn voorkennis in 

meer of mindere mate ontbreken, zodat deze onderwerpen bij het 

doornemen van de tekst relatief weinig aandacht krijgen. 

Dit zou betekenen dat een selectieve kennis van de leerstof wordt 

versterkt: onderwerpen waarvan de voorkennis relatief groot 

(klein) was worden na bestudering relatief nog beter (slechter) 

gekend. 

3. Naast willekeur en voorkeur is het ook goed mogelijk dat de 

student een aantal vragen stelt die ook na het doornemen van de 

tekst niet beantwoord kunnen worden. 

Aangezien de kennis van eerstejaars studenten niet verder hoeft 

te reiken dan de behandelde stof, lijkt het opstellen van en het 

denken over een antwoord op dergelijke vragen een weinig 

efficiënte studie-activiteit. 
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Uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan dat ik het 

stellen en beantwoorden van vragen geen goede studietechniek vind. 

Integendeel, maar dan wel het volgende in aanmerking genomen. 

4. Het stellen van vragen moet niet beperkt worden tot één fase, 

maar de student moet zichzelf in elke fase van het studieproces 

vragen stellen. 

Bijv. in de "verken het boek" fase: "wat zijn de belangrijkste 

onderwerpen die in dit boek behandeld worden?", "hoe hangen deze 

samen?", etc. 

Zo zijn in elke fase relevante vragen te bedenken ( zie het 

volgende punt). 

5. Het is niet nodig voor de leerstof specifieke vragen te stellen. 

Volstaan kan worden met bij elke leerstof toepasbare vragen. 

Hiertoe wordt aangesloten bij het doel van de verschillende fasen 

uit de heuristiek. Bijv. bij de "verken het boek" fase is het 

doel het verkrijgen van een indruk van de hoofdpunten uit het 

boek en de samenhang daartussen. Om dat doel te bereiken kan bij 

elk boek (ongeacht) zijn inhoud worden volstaan met de vraag: 

"Wat zijn de hoofdpunten uit het boek en wat is de samenhang 

daartussen?" Om deze vraag te beantwoorden worden bij de betref

fende fase een aantal aanwijzingen gegeven. 

Een zelfde procedure kan ook gevolgd worden bij de andere fasen 

van het studieproces. Aangezien het doel van de diverse fasen 

verschilt, zullen ook de vragen per fase verschillen. Je kunt dus 

volstaan met het stellen van algemene vragen (d.w.z. vragen die 

zich niet specifiek op een bepaalde vakinhoud richten), die 

echter wel specifiek zijn voor de betreffende fase van het studie

proces. 

6. Naast het beantwoorden van de hiervoor beschreven vragen moet de 

student zijn kennis en begrip zoveel mogelijk toetsen door het 

beantwoorden van door de docent gestelde vragen. Op de TlJ is het 

zeer gebruikelijk dat studenten bij een vak een groot aantal 

oefenvraagstukken krijgen die in daar speciaal voor bestemde 

lessen ("instructies") worden besproken. 

Het (proberen te) beantwoorden van deze vragen, ter controle van 

de kennis en het begrip, door de student heeft de volgende voor

delen: 
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- De student kan vaststellen wat er op tentamen van hem verwacht 

wordt. Daardoor kan hij doelgericht (c.q. tentamengericht) 

tekst bestuderen en oefenen in het beantwoorden van vragen 

(vragen die de student zelf stelt kunnen ver afwijken van de 

tentamenvragen en leveren dan geen efficiënte tentamen

voorbereiding). 

- De student kan zijn antwoorden op de vragen controleren (omdat 

de docent de vragen bespreekt) en deze zonodig aanvullen en/of 

corrigeren, dus wat bijleren. 

(Dit is niet het geval wanneer de student vragen formuleert 

waarvan het antwoord niet in de tekst te vinden is. Wanneer hij 

geen antwoord vindt leert hij niets bij. Vindt hij wel een 

antwoord, dan levert dat slechts een schijnzekerheid en bij een 

verkeerd antwoord wordt iets verkeerds geleerd.) 

(Overige) overeenkomsten: 

- Bij beide een verkenning (survey). Bij de SESTANS-READ is deze wel 

wat uitvoeriger (zie de vergelijking tussen SESTANS-READ en 

Murder). 

- Bij beide een zeg op (recite) stap. Bij SESTANS-READ wordt deze 

echter voorafgegaan door veel diepgaande cognitieve activiteiten 

(in de verwerk en de integreer fasen). Bij SQ3R slechts door het 

stellen en, na lezen van de tekst, beantwoorden van vragen. 

Vergelijking van de SESTANS-READ methode met de Lezen om te weten 

methode 

Naast de voorgaand aangegeven overeenkomsten en verschillen nog het 

volgende: 

(Overige) verschillen: 

- Bij de Lezen om te weten methode worden op basis van de verkenning 

verwachtingen t.a.v. de tekst geformuleerd. Aangezien dit in 

essentie niet veel verschilt van de question fase uit de SQ3R 

methode, levert dit vergelijkbare bezwaren en is deze activiteit 

dan ook niet opgenomen in de SESTANS-READ methode. 
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Zoals in het tekstdeel over cognitieve activiteiten in de verwerk 

fase van de SESTANS-READ heuristiek gesteld, neem ik aan dat 

Boonman en Kok uitgaan van de eerste daar beschreven situatie. 

Immers, bij de Lezen om te weten methode moet de student de tekst 

na de fase verwerking volledig hebben begrepen. Ik betwijfel 

echter of de bij die fase genoemde studietechnieken (zie bijv. 

p.121) daar bij teksten van enig niveau toe volstaan. 

Ik begrijp niet dat, terwijl zij zeggen van het model van Van Dijk 

en Kintsch uit te gaan, zij: 

1. Bijv. infereren niet als studietechniek in de verwerk fase 

hebben opgenomen, terwijl Van Dijk en Kintsch het belang van 

inferenties voor begrip benadrukken (p.63, 64). 

2. De studietechnieken samenvatten, schematiseren, onderstrepen en 

aantekeningen maken (c.q. markeren) niet in de verwerk fase 

hebben opgenomen. Dit zijn nu juist bij uitstek de studie

technieken om de macrostructuur vast te stellen (en in een 

extern geheugen vast te leggen). Het is dan ook te laat wanneer 

deze studietechnieken pas na de fase verwerking worden ingezet; 

begrip, en dus een macrostructuur, moet dan immers al verkregen 

zijn (p.61-63, 69, 121). 

Bij de methode van Boonman en Kok ligt de nadruk sterk op ont

houden, veel minder op begrijpen. De naam van de methode "Lezen om 

te weten" is dan ook zeer toepasselijk, en het is niet verwonder

lijk dat in hun onderzoek geen verbetering van "begrijpend lezen" 

gevonden werd. 

Bij de SESTANS-READ methode, waar ook is uitgegaan van het model 

van Van Dijk en Kintsch, moet "volledig" begrip verkregen zijn na 

de integreer fase. Dat wil zeggen, nadat de macrostructuur expli

ciet d.m.v. onderstrepen en markeren, samenvatten of schematiseren 

is vastgesteld en vastgelegd. 

Terwijl er in de Lezen om te weten methode vanuit wordt gegaan dat 

deze studietechnieken uitsluitend van belang zijn bij het ont

houden van informatie, wordt er in de SESTANS-READ methode van 

uitgegaan dat deze studietechnieken met name van belang zijn voor 

het opbouwen van een macrostructuur en deze is zowel van belang 

bij het begrijpen als het onthouden van de informatie. 
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In de verwerk fase van de SESTANS-READ methode worden meer en diep

gaandere cognitieve activiteiten ontplooid dan bij de Lezen om te 

weten methode. Daarnaast worden meer tekstaspecten onderscheiden 

die van invloed zijn op de tekstbestudering: (naast koppen, samen

vatting, etc.) structuur, modaliteit, woordgebruik en inferential 

gaps (p.63). 

- In de Lezen om te weten methode is een aparte fase "selectie" 

opgenomen. Dit lijkt overdadig, immers bij de studietechnieken in 

de fase verdieping wordt ook geselecteerd. Ook in de SESTANS-READ 

methode wordt geselecteerd, bijv. selectie van tekstdelen die voor 

een beter begrip nog nader bestudeerd moeten worden, selectie van 

informatie die de student wil/moet onthouden, etc. In plaats van 

selectie op te nemen als aparte fase in de heuristiek kan selectie 

beter gezien worden als een cognitieve activiteit, die in elke 

fase van de heuristiek een rol speelt. 

Overigens is het onderstrepen van tekstdelen ter selectie van 

informatie voor verdere bestudering een toepassing van deze studie

techniek, die ik niet eerder in de literatuur ben tegengekomen en 

die ik ook niet zinvol vind. Normaal gesproken wordt onderstreept 

om het selecteren van hoofdzaken uit de tekst te bevorderen en 

deze te accentueren (wat van pas komt bij herhaalde bestudering). 

In de SESTANS-READ heuristiek wordt onderstrepen dan ook met dat 

doel aangewend, 

- In de Lezen om te weten heuristiek is "opzeggen" niet als studie

techniek opgenomen. In de SESTANS-READ heuristiek wel; voorgaand 

is reeds besproken waarom. 

- In de Lezen om te weten heuristiek is het stellen en beantwoorden 

van vragen wel opgenomen. In de SESTANS-READ heuristiek niet. (Dit 

levert vergelijkbare bezwaren als genoemd bij de question fase van 

de SQ3R methode.) 

(Overige) overeenkomsten: 

- Bij beide een verkenning. Bij de SESTANS-READ is deze echter wel 

wat uitvoeriger (zie de vergelijking tussen de SESTANS-READ en 

Murder). 

- Bij de twee methoden wordt een aantal dezelfde studietechnieken 

ontplooid (samenvatten, etc.). Deze overeenkomst is echter slechts 
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oppervlakkig. Immers de studietechnieken worden met een verschil

lend doel ontplooid: onthouden: bij Lezen om te weten, macrostruc

turering, wat bevorderlijk is voor kennis en begrip: bij SESTANS

READ. 

Vergelijking van de SESTANS-READ methode met de Murder methode 

Naast de voornoemde overeenkomsten en verschillen het volgende: 

(Overige) verschillen: 

- Bij de Murder methode wordt geen verkenning uitgevoerd. 

Misschien vanwege het bezwaar dat uitsluitend de koppen, etc. in 

feite weinig aanknopingspunten leveren om een macrostructuur te 

creëren (p.99,100). Om aan dat bezwaar tegemoet te komen wordt in 

de SESTANS-READ methode een wat uitvoerigere verkenning uitge

voerd. Bijv. bij de "verken de paragraaf" fase wordt ook de eerste 

en de laatste alinea van de paragraaf en de eerste en de laatste 

zin van elke tussenliggende alinea gelezen (zie verder de gedetail

leerde uitwerking van de heuristiek in par. 2.6). 

- Vaststellen wat niet direct begrepen wordt gebeurt bij de Murder 

methode voor (nl. bij understand) een diepgaande verwerking 

(recall) heeft plaatsgevonden. Na die diepgaande verwerking (bij 

digest) wordt getracht alsnog begrip te verkrijgen. 

Bij SESTANS-READ gebeurt het vaststellen en zo mogelijk oplossen 

van onbegrip tijdens en na de diepgaande verwerking. Tijdens de 

fase verwerking wordt een vraagteken gezet bij onbegrepen 

informatie en daar wordt na verwerking van de tekst opnieuw op 

teruggekomen. 

Bij de SESTANS-READ heuristiek vraagt de student zich niet, zoals 

bij de Murder heuristiek, expliciet af of hij de tekst begrijpt. 

Dit biedt namelijk slechts een schijnzekerheid. De student kan 

zijn begrip beter controleren door het proberen te beantwoorden 

van door de docent gestelde vragen ( zie de bespreking van de 

question fase bij de SQ3R methode). Wanneer de student onbegrip 

bemerkt probeert hij dit natuurlijk te verhelpen. 
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- Bij de SESTANS-READ methode wordt (vergelijk met digest bij 

Murder) het onthouden van informatie bevorderd door de student de 

cognitieve activiteiten uit te laten voeren: 

- betekenis verlenen 

- selecteren 

- structureren. 

Het geven van andere mnemonische aanwijzingen (bijv. voor het 

onthouden van betekenisloos materiaal) is niet nodig (voor het 

goed kunnen onthouden van de leerstof van eerstejaars TU 

studenten). 

- Expand is niet in de SESTANS-READ heuristiek opgenomen omdat 

hieraan vergelijkbare bezwaren kleven als aan de question fase bij 

de SQ3R methode. 

- De review zoals bij Murder omschreven is verwerkt in de SESTANS

READ methode voor het leren van (probleemoplos )ervaring: de 

SESTANS-EXPERIENCE methode. (Deze wordt in hoofdstuk 4 van de 

scriptie besproken.) 

- Murder in de second degree is in de SESTANS-READ heuristiek op 

twee manieren verwerkt: 

1. In de SESTANS-READ heuristiek worden aanwijzingen gegeven voor 

het oproepen van informatie uit het geheugen. 

2. In de SESTANS-SOLVE methode voor probleemoplossen (deze wordt 

besproken in hoofdstuk 3 van de scriptie) wordt ingegaan op het 

oproepen van informatie uit het geheugen bij het beantwoorden 

van vragen/het oplossen van vraagstukken. 

- De support strategieën worden in de SESTANS methode als aparte 

onderwerpen besproken omdat deze niet alleen bij tekstbestuderen 

van toepassing zijn, maar ook bij andere studievaardigheden. 

(Hiertoe verwijs ik naar mijn scheikunde-afstudeerscriptie.) 

(Overige) overeenkomsten: 

De belangrijkste overeenkomst is de sterke nadruk die in beide 

methoden gelegd wordt op het zowel begrijpen als onthouden van (de 

informatie uit) de tekst. 
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2.5. De empirische basis van de studietechnieken en heuristieken 

Eerst zal, ter illustratie, worden ingegaan op enige opmerkingen van 

Boonman en Kok. Daarna wordt meer in het algemeen ingegaan op de 

empirische basis van studietechnieken en heuristieken voor tekst

bestudering. 

Illustraties: 

Volgens Boonman en Kok 

- is het stellen en beantwoorden van vragen een studietechniek 

waarvan het effect is aangetoond (p. 88-90). Dat er ook andere 

resultaten worden gevonden blijkt o.a. uit hun eigen onderzoek 

waarin een dergelijk effect niet aantoonbaar was. 

- is schematiseren een goede studietechniek. Echter een belangrijke 

variabele die in het onderzoek naar het effect van deze techniek 

buiten beschouwing wordt gelaten (zie p.85-88), ook in hun eigen 

onderzoek, is "the time on task". Zij melden zelf dat het schema

tiseren van "hele" teksten erg tijdrovend is en dat de langere 

"time on task" het effect van deze techniek voor een belangrijk 

deel (opm.: of helemaal?) kan verklaren, zodat niet is aangetoond 

dat schematiseren een goede (of zelfs betere) studietechniek is 

( dan andere) . 

In de SESTANS-READ methode wordt, om aan het bezwaar van tijd

rovendheid tegemoet te komen, dan ook niet de hele tekst geschema

tiseerd, maar wordt deze techniek slechts gebruikt voor het aan

geven van de hoofdpunten en de samenhang daartussen van een hoofd

stuk of het boek, of voor het overzichtelijk weergeven van 

complexe delen van de tekst. 

- Eerst zeggen zij dat het effect van de SQ3R methode bij studenten 

niet is aangetoond, maar bij leerlingen van de hoogste klassen van 

de basisschool wel. Later geven zij aan dat dit verschil in effect 

ook te wijten kan zijn aan een verschil in didactiek (p.97-102). 
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- Zij zeggen dat onderstrepen geen verdiepende activiteit (dat is in 

hun omschrijving een activiteit die het onthouden bevordert) is 

(p.81). Deze conclusie wordt echter niet onderschreven door van 

Hout-Wolters (1986,43) die op dit onderwerp (onderstrepen) gepromo

veerd is. Volgens haar worden de onderstreepte delen in het 

algemeen beter onthouden (verdieping!) en soms ook de niet onder

streepte. Het eerste effect wordt bij herhaalde bestudering 

versterkt. 

Bij onderstrepen gaat het om twee zaken: 

1. De cognitieve activiteit selecteren tijdens het onderstrepen. 

Natuurlijk wordt er geen effect gevonden wanneer het onder

strepen instrumenteel gebeurt (p.80) (maar dan is er geen 

sprake van een studietechniek; er wordt dan immers niet bewust 

en doelgericht een cognitieve activiteit (c.q. selectie) uit

gevoerd). Dit zegt echter niets over de studietechniek onder

strepen (als deze op de juiste wijze wordt uitgevoerd), maar 

uitsluitend iets over de inadequatie van de gehanteerde 

didactiek. 

2. De aanleg van een extern geheugen. 

Het voordeel hiervan is reeds eerder besproken (zie: cognitieve 

activiteiten/studietechnieken in de integreer fase van de 

SESTANS-READ heuristiek). Dit voordeel komt echter pas tot 

uitdrukking wanneer de beperkingen van het (interne) geheugen 

zich laten gelden. Bijvoorbeeld wanneer er tussen de eerste 

bestudering van een tekst en een herhaling lange tijd (bv. een 

half trimester) verloopt, zodat de tekst inmiddels voor een 

(zeer) groot deel vergeten is. Dit is een voor studenten 

gangbare situatie. Ik ken echter geen onderzoek waarin het 

effect van onderstrepen in zo'n situatie is onderzocht. 

Bovenstaande voorbeelden zijn kenmerkend voor de resultaten van 

effectstudies bij studietechnieken en heuristieken voor tekst

bestudering. Algemener geformuleerd kleven aan dergelijke studies 

(één of meer) bezwaren zoals: 

- De resultaten zijn tegenstrijdig. 

-33-



- De gehanteerde didactiek is inadequaat zodat de proefgroep de 

studietechniek niet (goed) beheerst. Dit is een van de verkla

ringen waarom er vaak "geen effect" wordt gemeten. (Voor een 

bespreking van de didactiek zie mijn scheikunde-afstudeerverslag.) 

- De "time on task" wordt niet als beïnvloedende factor onderkend. 

- De studenten zijn in het algemeen niet op de hoogte van het 

criterium/de criteria waarop getoetst wordt. Kennis van details, 

of juist van de hoofdzaken, of van beide, detailbegrip, of juist 

een goed begrip van de hoofdzaken, of van beide, gaat het met name 

om herkenning (bv. multiple choice, kennisvragen) of om repro

ductie, etc., etc.! 

Dit betekent dat de student niet (op dat) doel - gericht kan 

werken (dus (ook) hier is dan geen sprake van een studietechniek), 

en de vraag is nu juist: kan met deze specifieke studietechniek/ 

heuristiek dit specifieke doel goed (of zelfs beter) bereikt 

worden (dan met een andere studietechniek). Ook het niet (goed) 

duidelijk maken van het criterium/de criteria waarop getoetst 

wordt is één van de verklaringen waarom zo vaak "geen effect" 

wordt gemeten. 

De onderzoekssituatie wijkt in essentiële aspecten af van de 

normale studiesituatie, zodat een oordeel over de effectiviteit 

van de techniek in de normale studiesituatie niet verantwoord is 

(zie bv. het gestelde bij: "het aanleggen van een extern geheugen" 

bij onderstrepen). 

- Geen (goede) controlegroep. 

De voorgaand gegeven voorbeelden zijn slechts enkele van de bezwaren 

bij de evaluatie van effectstudies. (Voor een overzicht van effect

studie m.b.t. tekstbestuderen en de bezwaren daaraan wordt verwezen 

naar van Hout-Wolters (1986)). 

Gegeven het voorgaande zijn mij dan ook geen studietechnieken of 

heuristieken voor tekstbestuderen bekend waarvan de ( in)effecti

viteit overtuigend is aangetoond. 
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Bij het ontwerpen van de SESTANS-READ methode is dan ook niet 

uitgegaan van de empirie, maar van een aantal potentieel effectieve 

studietechnieken en de theorie (zie voorgaand). Of de SESTANS-READ 

methode effectief is zal in empirisch onderzoek getoetst moeten 

worden. 

2.6. De SESTANS-READ methode tot in detail 

Onderstaand wordt de tekst gegeven m.b.t. de SESTANS-READ methode, 

zoals deze in de SESTANS studievaardigheidscursus aan de studenten 

wordt uitgereikt. 

Oorspronkelijk werd in de heuristiek een (met de SQ3R methode 

vergelijkbare) Engelse terminologie gehanteerd (bv. survey i.p.v. 

verkenning, process i.p.v. verwerking, etc.). Deze komt ook nog voor 

in de onderstaande concept-tekst voor studenten. De uiteindelijke 

tekst die aan de studenten zal worden aangeboden, die o.a. afwijkt 

van de concept-tekst omdat de Nederlandse terminologie gehanteerd 

zal worden, was bij het afronden van deze scriptie nog niet gereed. 

(Hiervoor verwijs ik naar mijn afstudeerverslag Scheikunde.) De 

lezer moet zich dus niet laten misleiden: in het voorgaande deel van 

dit hoofdstuk ging het over exact dezelfde heuristiek (de SESTANS

READ heuristiek) als in deze paragraaf, alleen worden hier de fasen 

nog aangeduid met de Engelse termen, die ik in mijn eerste concept 

hanteerde. Ik neem aan dat de vertaalslag: survey = verkenning, 

proèess = verwerking, integrate = integreren, recite = opzeggen, 

review= herhalen, geen enkel probleem is voor de lezer. 

2.6.1. Inleiding 

Veel studenten bestuderen boeken en diktaten door deze op (vrij) 

passieve wijze van de eerste tot en met de laatste bladzijde door te 

lezen. Ze herhalen deze procedure net zo vaak tot ze de indruk 

hebben de stof behoorlijk te beheersen. Op tentamen blijkt dan vaak 

(pas) het tegendeel. 

Deze zeer gangbare passieve, oppervlakkige tekstbestuderings

"methode" kan beter vervangen worden door een diepgaande methode 

waarbij de student op een actieve manier met de leerstof omgaat. 
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De in deze cursus gepresenteerde diepgaande tekstbestuderingsmethode 

verloopt volgens de stappen die in het onderstaande schema zijn 

weergegeven. 

SURVEY 

PROCESS 

INTEGRATE 

RECITE 

REVIEW 

Schema 2.7 De stappen in het tekstbestuderingsproces 

Deze stappen houden globaal het volgende in: In de "survey" fase 

probeer je een globaal beeld van de tekst te krijgen. Hiertoe blader 

je de tekst een keer door en let je op: de titel, koppen, 

afbeeldingen en andere tekstgedeelten die uit de tekst naar voren 

springen. 

Nadat je in de "survey" fase een globaal beeld van de tekst hebt 

verkregen, neem je in de "process" fase de tekst tot in detail door. 

Daarna volgt de "integrate" fase, waarin opnieuw de grote lijn wordt 

vastgesteld en gekeken wordt ~oe de details daar inpassen. 

Als je de survey-, process- en integrate stap hebt uitgevoerd, heb 

je de tekst, als het goed is, al wel goed begrepen, maar zul je hem 

waarschijnlijk nog niet correct en (voorzover als nodig) volledig 

kunnen reproduceren. Daarom wordt daar in de "recite" stap speciaal 

op geoefend. Omdat je kennis die je niet van tijd tot tijd herhaalt 

vergeet, komt na de eerste bestudering van de tekst ("survey" t/m 

"recite") nog (een paar keer) een "herhaal" fase. 

Het voorgaande schema kun je gebruiken als je een tekst met een 

beperkte omvang moet bestuderen. 
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Als je een boek of diktaat moet bestuderen moet je dit opdelen in 

stukjes van hanteerbare omvang. Om te zorgen dat dit logisch 

afgeronde gehelen zijn wordt de hoofdstuk- en paragraafindeling van 

het boek/diktaat gevolgd. Het schema voor het bestuderen van een 

boek is in twee vormen weergegeven in de schema's 2.8 en 2.9. 

SURVEY BOEK 

SURVEY HOOFDSTUK 

SURVEY PARAGRAAF 

PROCESS SUBPARAGRAAF 

INTEGRATE SUBPARAGRAAF 

RECITE SUBPARAGRAAF 

INTEGRATE PARAGRAAF 

INTEGRATE HOOFDSTUK 

REVIEW HOOFDSTUK 

INTEGRATE BOEK 

REVIEW BOEK 

Schema 2.8 Stappen bij het bestuderen van een heel boek volgens de 

SESTANS-READ methode. 
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BEGIN 

+ 
SURVEY BOEK 

J, 

BEGIN IN HOOFDSTUK 1 

1 
J, 

SURVEY HOOFDSTUK 

! 
BEGIN IN PARAGRAAF 1 

1 
J, 

SURVEY PARAGRAAF 

J, 

BEGIN MET SUBPARAGRAAF 1 

1 
! 

PROCESS SUBPARAGRAAF 

! 
INTEGRATE SUBPARAGRAAF 

! 
RECITE SUBPARAGRAAF 

! 
GA DOOR NAAR NEEN HEB JE ALLE SUB-

- DE VOLGENDE PARAGRAFEN VAN DEZE 
SUBPARAGRAAF PARAGRAAF GEHAD? 

l JA 

INTEGRATE PARAGRAAF 

J, 

GA DOOR NAAR NEEN HEB JE ALLE PARA-
DE VOLGENDE 

' 
GRAFEN VAN DIT 

PARAGRAAF HOOFDSTUK GEHAD? 

l JA 

INTEGRATE HOOFDSTUK 

! 
REVIEW HOOFDSTUK 

! 
GA DOOR NAAR NEEN HEB JE ALLE HOOFD-
HET VOLGENDE , STUKKEN VAN DIT 
HOOFDSTUK BOEK GEHAD? 

l JA 

INTEGRATE BOEK 

! 
REVIEW BOEK 

l 
KLAAR 

Schema 2. 9 Stroomschema voor het bestuderen van een heel boek 

volgens de stappen uit schema 2.8 
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In de "survey" stappen wordt de grote lijn vastgesteld op respectie

velijk: boek-, hoofdstuk- en paragraafniveau. Het "processen" en het 

"reciten" gebeurt in afgeronde stukjes van één of enkele alinea's: 

subparagrafen. In de "integrate" stappen wordt opnieuw de grote lijn 

vastgesteld, respectievelijk op subparagraaf-, paragraaf, hoofdstuk

en boekniveau. Het "reviewen" gebeurt in (vrij) grote afgeronde 

eenheden, respectievelijk op hoofdstuk- en op boekniveau. 

We kunnen het boekbestuderingsproces ook weergeven als in het onder

staande schema. Eerst wordt de leerstof in stukken van steeds 

kleiner wordende omvang verkend: detailleren. Deze kleine stukjes 

worden tot in detail doorgenomen en daarna worden stukken van steeds 

groter wordende omvang geïntegreerd: integreren. 

D I 
BOEK E N H I 

T V T E N 
HOOFDSTUK A E E R T 

I R G H E 
PARAGRAAF L K R A G 

L E E A R 
SUBPARAGRAAF E N E L E 

R VERWERK R R 
E E 
N ZEG OP N 

Schema 2 .10 Detailleren en integreren bij het bestuderen van een 

heel boek. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen we de diverse 

stappen uit het boekbestuderingsschema, in de volgorde van dit 

schema, uitwerken. 

2.6.2 Survey boek 

Het doel van deze fase is het verkrijgen van een eerste indruk van 

de inhoud (wat zijn de hoofdpunten en hoe hangen deze samen), de 

vormgeving en de moeilijkheidsgraad van het boek. 

Onderstaand wordt aangegeven welke handelingen je bij de verkenning 

van het boek kunt uitvoeren; een aantal handelingen zijn van enig 

commentaar voorzien. 
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Om een eerste indruk te krijgen van de inhoud lees je achtereen

volgens: 

- de titel 

Dit is de kortste samenvatting van het boek. 

- de subtitel 

Dit is een nadere specificatie van de titel. 

Als er geen subtitel is vervalt deze stap natuurlijk, eenzelfde 

voorbehoud geldt ook voor de hieronder genoemde punten. 

- De hoofdstuktitels in de inhoudsopgave. 

Dit geeft een globaal idee van de onderwerpen die behandeld gaan 

worden en van de structuur van het boek. 

- Het voorwoord. 

Dit geeft in het algemeen aan wat de schrijver wil behandelen, 

voor wie het boek bedoeld is en welk doel hij met het boek wil 

bereiken. 

- De inleiding. 

Deze geeft in het algemeen aan hoe de stof binnen het vakgebied 

past en wat het belang van de stof is. 

- De samenvatting. 

Hierin zijn de hoofdpunten en de relaties daartussen weergegeven. 

- De hoofdstuktitels en de paragraaftitels in de inhoudsopgave. 

Deze geven een nadere indicatie van de inhoud en de opbouw van het 

boek. 

Vervolgens probeer je een indruk te krijgen van de vormgeving van 

het boek. Blader hiertoe het boek een keer door en let op: 

- Het soort tekst. 

Is de tekst m.n. verbaal, of staat er veel wiskunde in? Wat is de 

moeilijkheidsgraad? 

- Bekijk wat illustraties, grafieken, e.d. 

Deze geven een nadere indruk van de te behandelen onderwerpen. 

- Zijn er inleidingen en/of samenvattingen bij elk hoofdstuk? 

- Zijn er vraagstukken; zo ja: worden er antwoorden en/of hints 

en/of uitwerkingen gegeven? 

Zijn er bijlagen, zo ja: welke onderwerpen worden hierin 

behandeld, leveren ze voorkennis voor het boek en/of juist een 

verdieping van de behandelde onderwerpen? 
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Het handelingsvoorschrift voor de verkenning van het boek kan 

compact als volgt worden weergegeven: 

Survey boek: 

Lees van het boek achtereenvolgens: 

- titel 

- subtitel 

hoofdstuktitels in de inhoudsopgave 

- voorwoord 

- inleiding 

- gehele inhoudsopgave. 

Blader het boek vervolgens door en let op: 

- soort tekst: wiskundig/verbaal? Moeilijk? 

- illustraties; bekijk er een paar. 

- de aanwezigheid van: 

- inleidingen en/of samenvattingen bij de hoofdstukken? 

- vraagstukken? Antwoorden/hints/uitwerkingen? 

- bijlagen? Inleidend/uitdiepend? 

2.6.3 Survey hoofdstuk 

Nadat een eerste indruk is verkregen van het boek als geheel, begin 

je met het doornemen van het eerste hoofdstuk. De eerste stap 

hierbij is de verkenning van dat hoofdstuk. Hiertoe kun je volgende 

handelingen uitvoeren: 

Lees van het hoofdstuk achtereenvolgens: 

- De titel 

Dit is de kortste samenvatting van het hoofdstuk 

- De inleiding 

Hierin geeft de auteur in het algemeen aan wat hij gaat behandelen 

en hoe de stof uit dit hoofdstuk samenhangt met de stof uit andere 

hoofdstukken. 

- De samenvatting 

Hierin staan de hoofdpunten van het hoofdstuk en de samenhang 

daartussen. 

-41-



Blader het boek vervolgens een keer door en let op: 

- De paragraaftitels 

- Illustraties, grafieken, etc. Lees de titel, het onderschrift en 

bekijk de afbeelding globaal. 

Deze twee punten leveren een nadere indruk van de onderwerpen die in 

het hoofdstuk aan de orde komen. 

Overigens, ook hier geldt natuurlijk weer het voorbehoud: voorzover 

van toepassing. 

Vervolgens wordt op basis van deze verkenning een (voorlopig, het 

kan later zonodig gewijzigd worden) schema gemaakt van de globale 

structuur (opbouw) van het hoofdstuk. 

Dit schema kun je tijdens het studeren bij de hand houden, zodat je 

op elk moment kunt zien hoe een bepaald tekstgedeelte binnen het 

hoofdstuk past en je dus steeds de grote lijn voor ogen kunt houden. 

Een compacte weergave voor de verkenning van een hoofdstuk is: 

Survey hoofdstuk 

Lees van het hoofdstuk achtereenvolgens: 

- de titel 

- de inleiding 

- de samenvatting. 

Blader het hoofdstuk een keer door en bekijk: 

- de paragraaftitels 

- illustraties, grafieken, e.d.: 

bekijk titel en onderschrift en (globaal) de figuur. 

Geef de globale opbouw van het hoofdstuk in een schema weer. 

Let bij het maken van een schema op: 

- zet begrippen in hokjes en geef de relatie tussen deze begrippen 

met pijlen aan. 

houd schema's eenvoudig door niet te veel pijlen en blokjes in een 

schema te plaatsen. 

- je kunt de aard van de relatie eventueel aangeven door een 

trefwoord bij de pijl te plaatsen. 

- teken schema's uit de hand: tijdsbesparing. 
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2.6.4 Survey paragraaf 

Nadat een indruk is verkregen van het hoofdstuk als geheel, begin je 

met het doornemen van de eerste paragraaf. De eerste stap hierbij is 

de verkenning van die paragraaf. Hiertoe kun je volgende handelingen 

uitvoeren: 

Lees van de paragraaf achtereenvolgens: 

- De titel 

Dit is de kortste samenvatting van de paragraaf 

- De eerste alinea 

Hier in wordt in het algemeen het centrale onderwerp/probleem 

aangesneden. 

- De laatste alinea 

Hierin wordt in het algemeen de paragraaf samengevat en/of er 

worden conclusies getrokken. 

- De eerste en eventueel de laatste zin van alle tussenliggende 

alinea's. 

In de eerste zin van een alinea wordt vaak aangegeven waar de 

alinea over gaat. In de laatste zin kan een conclusie stan, er kan 

een antwoord op een eventueel in de eerste zin gestelde vraag 

staan, etc. Hoewel de eerste zin bij vrijwel elk boek wezenlijke 

informatie bevat, geldt dit voor de laatste zin lang niet altijd. 

In dat geval kan het lezen van de laatste zin van elke paragraaf 

bij de survey worden overgeslagen. 

- Gemarkeerde tekstgedeelten 

D.w.z. tekstgedeelten die omhakt, onderstreept, cursief, vet of 

gekleurd gedrukt zijn, etc. 

Een compacte weergave voor de survey van een paragraaf is. 

Survey paragraaf: 

Lees van de paragraaf achtereenvolgens: 

- de titel 

- de eerste alinea 

- de laatste alinea 

-43-



- de eerste en eventueel de laatste zin van de tussenliggende 

alinea's. 

- gemarkeerde tekstgedeelten. 

Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking over het nut van 

survey' s. Door het uitvoeren van de survey' s op respectieve! ijk 

boek-, hoofdstuk- en paragraafniveau onderscheid je de hoofdpunten 

(op de diverse niveaus) en de relatie daartussen. 

Dit helpt enerzijds bij het opbouwen van kennisnetwerken waarbij 

details worden gekoppeld aan de grote lijn en anderzijds bij het 

onderscheiden van hoofd- en bijzaken bij het grondig doornemen van 

de tekst. 

2.6.5 De proces subparagraaf fase 

Bij de "survey paragraaf" fase heb je al een globaal beeld gekregen 

van de paragraaf. In de proces fase neem je de paragraaf tot in 

detail door; in deze fase staat een goed begrip van de leerstof 

voorop. Om een goed overzicht over de informatie te houden neem je 

niet de hele paragraaf ineens door, maar werk je in afgeronde 

stukjes die uit één of enkele alinea's bestaan: subparagrafen. 

Bij het doornemen van tekst onderscheiden we vier activiteiten: 

analyseren, interpreteren, transformeren en complementeren. Deze 

zullen onderstaand worden besproken. 

2.6.5.1. Analyseren 

Om een tekstdeel te analyseren kun je proberen bij het doornemen 

ervan de volgende vragen te beantwoorden: 

- wat staat hier nu eigenlijk precies? 

- hoe zit dit stukje tekst in elkaar; wat is de logische samenhang? 

2.6.5.2. Transformeren 

Hiermee bedoel ik: dezelfde informatie op een andere, duidelijkere 

manier weergeven. Ik onderscheid drie typen transformaties: para

fraseren, schematiseren en wisseling van modaliteit. Deze worden 

onderstaand besproken. 
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2.6.5.2.1. Wisseling van modaliteit 

Er zijn m.i. vier modaliteiten waarin informatie kan worden weer

gegeven en begrepen: mathematisch, fysisch, verbaal en figureel. 

Mathematisch 

Je kunt informatie in een mathematische vorm weergeven: bv. bij een 

cirkel in R2 via (x-xm) 2 + (y-ym) 2 = r 2 . In zo'n mathematische 

beschrijving hebben de symbolen een mathematische betekenis. R2 : het 

platte vlak, (x,y): de punten in dat vlak, (xm, Ym> en r: resp. het 

middelpunt en de straal van de cirkel. 

Een voorbeeld van mathematisch inzicht is inzien dat(~) = (g-k) 

omdat elke deelverzameling van k elementen uit een verzameling van 

n elementen precies één complementaire verzameling van n-k elementen 

vastligt en (M) geïnterpreteerd kan worden als het aantal deel

verzamelingen van m elementen dat je kunt samenstelling uit een 

verzameling van n elementen. 

Fysisch 

Een voorbeeld van een fysische beschrijving is v = v 0 + at voor het 

verloop van de snelheid v, bij een eenparig versnelde beweging met 

versnelling a en beginsnelheid v 0 , in de tijd t. 

Bij een fysische beschrijving hebben de symbolen een fysische 

betekenis en een dimensie. 

Een voorbeeld van een fysische interpretatie is: v 0 = 0 mis inter

preteren als de beginsnelheid van het voorwerp is nul, ofwel: het 

voorwerp begint te bewegen vanuit stilstand. 

Een voorbeeld van fysisch inzicht is: inzien dat de zwaartekracht 

omlaag staat omdat als je een voorwerp dat je boven de grond houdt 

loslaat, het omlaag valt (en niet omhoog). 

Figureel 

Je kunt informatie in een afbeelding weergeven. Bv. in R2 kun je 

x 2 +y2 = 9 weergeven door een cirkel te tekenen met als middelpunt de 

oorsprong en straal 3. 

Een voorbeeld van figureel inzicht is: in een plaatje zien dat de 

grafiek van x 2 +y 2 = 2 en de grafiek van y=x twee snijpunten hebben 

(en eventueel ook in de grafiek aflezen welke dit zijn). 
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Verbaal 

Het weergeven van informatie in verbale vorm is het meest gangbaar; 

een voorbeeld van een verbale beschrijving is dan ook niet nodig. 

Een voorbeeld van verbaal inzicht is: de lucht wordt snel donkerder 

en het begint hard te waaien, dus het zou wel eens kunnen gaan 

regenen (in feite metereologisch inzicht). Een ander voorbeeld is: 

de patiënt heeft, na zich verstapt te hebben, snel een pijnlijke en 

opgezwollen enkel gekregen, dus hij zal zijn enkel wel verzwikt 

hebben (in feite medisch inzicht). 

Terzijde: we kunnen naar aanleiding van het bovenstaande twee 

opmerkingen m.b.t. inzicht maken: 

- alleen als je op basis van argumenten tot bepaalde uitspraken komt 

is er sprake van inzicht. 

- zonder (domeinspecifieke) kennis geen (domeinspecifiek) inzicht. 

Dit punt hangt natuurlijk samen met het voorgaande: als je geen 

(goede) kennis hebt kun je geen (goede) argumenten bedenken. 

Overigens, domeinspecifiek betekent specifiek voor een bepaald 

domein, d.w.z. voor een (deel van een) vakgebied. Dus bijv. kennis 

van mechanica, kennis van vlakke meetkunde, juridische kennis, 

medische kennis, etc. 

Om terug te komen op het begrip modaliteit: zoals gezien onder

scheiden we vier modaliteiten. Dit betekent niet dat je elke 

informatie in vier modaliteiten kunt weergeven, maar wel dat er 

meestal meer dan één modaliteit mogelijk is. Welke modaliteiten dat 

zijn is afhankelijk van het soort informatie. 

De modaliteit waarin een stukje leerstof in het leerboek is weer

gegeven is lang niet altijd de, voor jou, duidelijkste/makkelijkste 

modaliteit. Het is dan ook vaak verhelderend/vereenvoudigend 

(moeilijke) informatie in een andere modaliteit weer te geven. Bv. 

maak een plaatje bij een stukje tekst, probeer een mathematische 

beschrijving van een fysisch verschijnsel fysisch te intepreteren, 

geef een verbale beschrijving mathematisch weer (bv. de kansen op de 

gebeurtenis A en op de gebeurtenis B zijn onafhankelijk kun je 

weergeven als: P(AllB) = P(A).P(B)), etc. 
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2.6.5.2.2. Parafraseren 

Ook bij dit type transformatie is het doel: moeilijke informatie 

eenvoudiger weer te geven. Het is vaak verhelderend vaktaal, 

moeilijke woorden (bv. woorden die aan het Grieks of Latijn ontleend 

zijn), etc. in gewoon Nederlands weer te geven. Bv.: transleren is 

verschuiven, roteren is draaien, diffusie is vermenging, trans

formatie is omzetting, etc. Overigens, aangezien je natuurlijk wel 

geacht wordt de vaktaal te kennen komen deze vereenvoudigingen niet 

in plaats van, maar als verduidelijking bij de moeilijkere formelere 

taal. 

Je hoeft je bij het vereenvoudigen van de taal niet tot woordniveau 

te beperken, maar je kunt ook zinnen of alinea's door herformulering 

zonodig vereenvoudigen. 

Overigens, bij parafraseren vindt geen wisseling van modaliteit 

plaats; je blijft binnen de verbale modaliteit. 

2.6.5.2.3. Schematiseren 

Indien in een stukje tekst een complexe samenhang tussen een aantal 

begrippen wordt weergegeven, krijg je vaak een beter overzicht als 

je deze begrippen en de samenhang daartussen in een schema(atje) 

weergeeft. 

Als je schematiseert wissel je wel van modaliteit, namelijk 

informatie in de een of andere vorm wordt omgezet in een schema. Een 

schema is geen aparte modaliteit, maar een combinatie van de 

figurele modaliteit met een andere. Bv.: stroomdiagram van een 

computerprogramma (figurele plus mathematische modaliteit), 

stroomdiagram in de procesindustrie ( figureel en fysisch), de 

schema's in deze scriptie (figureel en verbaal), etc. 

Terzijde: als je een gegeven schema in het leerboek interpreteert 

wissel je ook van modaliteit maar dan in omgekeerde richting. 

We kunnen het handelingsvoorschrift voor transformaties als volgt 

compact weergeven: 

-47-



- wissel van modaliteit (mathematisch, fysisch, figureel, verbaal) 

- parafraseer 

- schematiseer. 

2.6.5.3. Interpreteren 

Hiermee bedoel ik: het toekennen van betekenis aan informatie die in 

eerste instantie als abstract overkomt. 

Met name in de technische en natuurwetenschappen wordt veel infor

matie m.b.v. mathematische/fysische symbolen weergegeven. Wil je 

deze informatie goed begrijpen, dan moet je je afvragen hoe je je 

deze abstract weergegeven informatie fysisch/mathematisch kunt 

voorstellen. 

In de voorgaande paragraaf zijn al enige voorbeeldjes van inter

pretatie gegeven. In deze paragraaf wordt het begrip interpretatie 

met nog enkele voorbeelden geïllustreerd. 

Voorbeeld l: het begrip: ampere. 

De formele definitie luidt: beschouw twee oneindig lange rechte 

draden die in vacuum op een afstand van één meter evenwijdig aan 

elkaar zijn opgesteld. Dan is de stroomsterkte door beide draden één 

ampere indien een draadstuk van één meter uit zo'n draad een Lohrenz

kracht van exact 2x 10-7 N ondervindt. Deze definitie levert vrijwel 

geen enkel fysisch inzicht. Je kunt je nog steeds niet goed voor

stellen wat een ampère nu eigenlijk is. 

Afgezien van deze formele definitie weet je ook dat l A = l Cis is, 

dus je hebt een stroomsterkte van l A als er per seconde l Coulomb 

lading ergens doorheen stroomt. In veel gevallen loopt zo'n stroom 

door een metaaldraad. In een metaaldraad bewegen (stromen) de 

electronen. Elk electron heeft een lading van l,6*10- 19 C, dus je 

hebt een stroom van 1 A als er per seconde 6*1018 electronen door 

zo'n metaaldraad stromen. 

-48-



In een plaatje: 

lA {~.) _______ ._,')--4-6*1018 electronen per seconde 

Figuur 2.11 Illustratie 1 bij voorbeeld 1 van interpretatie 

Heb je een stroom van 10 A dan gaan er per seconde 10*6*101 8 elec

tronen door de stroomdraad; per seconde gaan er meer electronen door 

de draad, dus je hebt een sterkere stroom. Het aantal ampères is dus 

een maat voor de stroomsterkte; een eenheid van stroomsterkte. 

We hebben het hier over electrische stroomsterkte, dus over het 

stromen van electrisch geladen deeltjes (niet over het stromen van 

warmte, massa, etc.). Dit hoeven niet altijd electronen te zijn; bv. 

in een gesmolten zout bewegen ionen. We moeten onze interpretatie 

van de ampère dus wat ruimer maken: je hebt een stroom van 1 A als 

er per seconde (6*1018 )/z electrisch geladen deeltjes met lading z 

(maal de elementair lading) ergens doorheen stromen. 

Dat "ergens" moeten we nog wat specificeren. Een stroom loopt in een 

bepaalde richting, dus de electrisch geladen deeltjes stromen in die 

richting (gemiddeld in de tijd en juist in tegengestelde richting 

als de deeltjes negatief zijn). Dus "ergens doorheen stromen" kun je 

vervangen door: "door een vlak loodrecht op de stroomrichting 

stromen". 

In een plaatje zou je het als volgt kunnen weergeven: 

1 A 

o--> 
~ 

(6*1018 )/z geladen deeltjes, met 

lading z, per seconde door het vlak 

loodrecht op de stroomrichting. 

Figuur 2.12 Illustratie 2 bij voorbeeld 1 van interpretatie 

Het zal duidelijk zijn dat je op basis van deze interpretatie tot 

een veel beter begrip en inzicht komt van verschijnselen waarbij het 
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begrip ampere van belang is dan op basis van de voorgaand vermelde 

formele definitie. 

Merk op dat in het voorgaande, en ook in het volgende, voorbeeld een 

aantal keer van modaliteit gewisseld wordt. 

Een en ander leidt tot twee opmerkingen m.b.t. inzicht: 

- Als je tot een goed inzicht ( in technische en natuurweten

schappelijke vakken) wilt komen is het nodig dat je deze 

informatie interpreteert; dat je een mathematische/fysische 

voorstelling creëert. 

- Bij het vormen van een interpretatie is het vaak handig te 

wisselen van modaliteit. 

Voorbeeld 2: het begrip continuïteit. 

De formele definitie van de continuïteit van een function in R2 

luidt: 

Als VxE Of lim f(x) = f(a), dan is f continu (op zijn domein). 
x-+a 

Overstappen op de verbale modaliteit levert: Als voor elke x uit 

het domein van de functie f geldt dat de limiet voor x gaat naar a 

gelijk is aan het f beeld van a, dan is de functie f continu (op 

zijn domein. Immers, buiten het domein is er geen f beeld dus kan de 

limiet nooit gelijk zijn aan het f beeld.). 

Dit zegt ons nog niet zo veel. Overstappen op de figurele modaliteit 

levert meer inzicht op en wel het volgende: 

C 
1 

0 
1 

Q. 

Figuur 2.13 Illustratie 1 bij voorbeeld 2 van interpretatie 
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lim f(x) = b Immers als we vanuit de linkerzijde over de grafiek 
xTa 
lopen tot de x coördinaat a dan gaat de y coördinaat tot b. 

Zo ook: als we vanaf de rechterzijde over de grafiek lopen tot 

x-coördinaat a dan gaat de y-coördinaat tot c dus lim f(x) = c 
x+a 

Lim f(x) bestaat en is gelijk aan d indien lim f(x) = lim f(x) = d. 
x+a xTa x+a 
In een plaatje betekent dat dat het linker- en het rechterstuk van 

de grafiek bij x = a op elkaar aansluiten. In een plaatje: 

Figuur 2.14 Illustratie 2 bij voorbeeld 2 van interpretatie 

Over de waarde van f(a) wordt in de definitie van lim f(x) geen 
x+a 

uitspraak gedaan. Het doet er niet toe of f(a) = d, f(a) id of dat 

f(a) niet eens bestaat. In de definitie van de continuïteit doet de 

waarde van f(a) wel ter zake. Namelijk f(a) moet gelijk zijn aan 

lim f(x). In het plaatje betekent dit dat de linker- en rechtertak 
x+a 
van de grafiek bij x=a op elkaar aansluiten en dat het punt 

(a, f(a)) deze twee stukken met elkaar verbindt zodat er geen gat in 

de grafiek zit bij x=a. VxEDf betekent dat het voorgaande voor elke 

waarde van x uit het domein van f moet gelden, ofwel dat de grafiek 

van f bij geen enkele waarde van x uit zijn domein een gat mag 

hebben. 

Dus een interpretatie van het begrip continuïteit is: een functie is 

continu (op zijn domein) als de grafiek van die functie (op zijn 

domein) geen gaten heeft. 
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2.6.5.4. Complementeren 

Hiermee bedoel ik het plaatsen van uitleg, toelichting, aanvul

lingen, etc. bij de tekst zodat deze makkelijk(er) leesbaar wordt. 

De tekst uit het boek geeft de informatie meestal vrij beknopt weer; 

daarnaast is de tekst niet altijd duidelijk/begrijpelijk. Als je de 

tekst goed wilt begrijpen moet je deze zelf aanvullen, toelichten, 

etc. Door deze aanvulling, toelichting, etc. bij de tekst te 

schrijven wordt de leesbaarheid van het boek aanmerkelijk vergroot 

en kun je bij een opnieuw bestuderen van de tekst deze aanmerkelijk 

sneller doornemen (immers, je hoeft de aanvulling, toelichting, etc. 

dan niet meer opnieuw te bedenken). 

Je kunt o.a. de volgende toevoegingen bij de tekst plaatsen (doe dit 

met potlood, zodat je ze eventueel nog kunt wijzigen): 

- transformaties 

- interpretaties 

- denkstappen die niet in de tekst vermeld zijn, maar die voor een 

goed begrip wel noodzakelijk zijn 

- college-aantekeningen voorzover deze een aanvulling (dus geen 

herhaling) zijn van het boek. Dit voorkomt hinderlijk heen en weer 

kijken tussen boek en schrift en zorgt voor een integratie van het 

boek en de college-aantekeningen. 

verwijzingen vanuit je boek naar je college-aantekeningen indien 

deze (bij een bepaald onderwerp) zoveel aanvullingen bevatten op 

het boek dat er in het boek geen plaats is, of dat het te tijd

rovend is om ze erbij te schrijven. Om makkelijk te kunnen verwij

zen is het handig om de bladzijden van je college-aantekeningen te 

nummeren. 

- correcties, zoals het herstellen van typefouten, inhoudelijke 

fouten, etc. moeten zonodig in het boek worden aangebracht. Fouten 

in het boek worden meestal vermeld op zogenaamde errata-lijsten of 

op college. 

Het handelingsvoorschrift voor complementeren luidt in het kort: 

Mogelijke toevoegingen bij de tekst: 
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- transformaties 

- interpretaties 

- denkstappen (impliciete stappen expliciet maken) 

- college-aantekeningen (die het boek aanvullen) 

- verwijzingen (naar de college-aantekeningen) 

- correcties. 

Ook bij het bestuderen van formules, grafieken, tabellen en voor

beelden worden de activiteiten: analyseren, transformeren, inter

preteren en complementeren uitgevoerd. Deze worden nu echter ge(her)

formuleerd in voor de betreffende tekstgedeelten specifieke aan

wijzingen. 

Onderstaand wordt achtereenvolgens besproken hoe je formules, 

grafieken, tabellen en voorbeelden kunt bestuderen. 

2.6.5.5. Het bestuderen van formules 

Met formules bedoel ik expressies van de vorm: f(x1, ... , xm) = 

g(x1 , ••. , xn>• Een belangrijk deel van het bestuderen van formules 

is het fysisch/mathematisch interpreteren van de expressie en de 

elementen daarin en het vaststellen en interpreteren van de 

voorwaarde(n) waaronder de formule geldig is. 

Onderstaand wordt besproken welke handelingen je kunt uitvoeren bij 

het bestuderen van expressies van de vorm: y = g(x1, ... , Xn) (voor 

de eenvoud wordt f(x1, .•• , Xm) = y genomen; in gecompliceerdere 

gevallen verloopt het echter volstrekt analoog). 

- weet je precies wat y, x 1 , .•. , Xn voorstellen, ken je de formele 

definitie, heb je er een interpretatie van? 

- weet je wat de eenheden van y, x1, .•. , Xn zijn? Voer eventueel 

een dimensie-analyse uit. 

indien er plus- en/of mintekens in de formule staan: begrijp je 

waarom er een plusteken of juist een minteken staat? 

- begrijp je waarom hetgene wat aan de linkerzijde van het "is 

gelijk aan" teken staat gelijk is aan hetgene wat aan de rechter

zijde staat? 
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onder welke voorwaarden is de formule geldig? Begrijp je ook 

waarom? 

- wat gebeurt er met y als x 1 toeneemt (afneemt)? kun je dit fysisch 

verklaren? Zo ook voor de overige Xi's. 

welke waarden mogen x1, 

Begrijp je ook waarom? 

- welke waarden kan y aannemen? 

Xn aannemen; wat is hun domein? 

- kunnen y, x1, Xn gelijk worden aan nul? Wat betekent dat? 

- is er asymptotisch gedrag, d.w.z. gaat IYI + 00 voor een lxl + a of 

lxl t a of lyl + 0 voor lxl + 00? 

Ter verduidelijking worden voor een paar formules enige van de 

bovenstaande punten uitgewerkt (voor de duidelijkheid worden de 

zaken bewust wat simplistisch voorgesteld en worden uitzonderingen 

e.d. buiten beschouwing gelaten): 

Voorbeeld 1: formule voor de Coulomb kracht (electrische kracht) 

tussen twee puntladingen: 
101 . 021 met 01, o2 de grootte van de puntladingen, 

F = 
2 

E:o E:r r 
constante, E:r 

r de afstand tussen de puntladingen, e: 0 een natuur-

een karakteristiek voor het materiaal waarin de 

puntladingen zich bevinden. 

- Verklaring van plus- en mintekens. 

Er staan geen plus- of mintekens, maar wel absoluutstrepen. Dit 

komt omdat F de grootte ("lengte") van vector F aangeeft (F= 1!:1) 

en deze is nooit negatief. De richting van vector F wordt bepaald 

door het teken van 01 en 02: zijn 01 en 02 verschillend van teken 

dat trekken ze elkaar aan; zijn ze gelijk van teken dan stoten ze 

elkaar af. In een plaatje: 

~ 

Figuur 2 .15 Illustratie bij voorbeeld 1 van het bestuderen van 

formules 
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- De eenheden. 

o1 , o2 in Coulomb, er dimensieloos, r in meter, F in Newton. Dus 

dan vinden we de eenheid van e 0 via: 

N 
c.c 

dus E 
c.c 

= 2 = 2 e 
N.m E . m 0 

e 
0 

met N ~ volgt E 
C2s2 

= = 2 e 3 
s 0 kgm 

- Wat gebeurt er met F als o1 , 02, r, er veranderen? 

Als O groter wordt, wordt F groter: sterker geladen bollen oefenen 

een grotere kracht op elkaar uit. Als r groter (kleiner) wordt, 

wordt F kleiner (groter): naarmate de bollen dichter bij elkaar 

komen oefenen ze een grotere kracht op elkaar uit. Als er groter 

wordt, wordt F kleiner: als je een medium tussen de ladingen 

plaatst (i.p.v. in vacuum werkt) wordt de kracht die de bollen op 

elkaar uitoefenen verzwakt. 

- Asymptotisch gedrag. 

Als r~ dan F+0: op oneindige afstand van elkaar merken de 

ladingen elkaars aanwezigheid niet meer. Als r+0 dan F~. Als je 

de ladingen heel dicht bij elkaar brengt oefenen ze een zeer grote 

kracht op elkaar uit. 

Voorbeeld 2: Een kogel vanaf een hoogte ho met een snelheid v 0 

vertikaal wegschieten. Beschrijving van de hoogte boven de grond h 

als functie van de tijd t bij valversnelling g: h =ho+ v 0 t + ½gt 2 . 

- De plus- en mintekens, de waarde nul voor h, ho, vo, g en t, 

domein en bereik. 

Als we het teken van de richting definiëren als: vanaf de aarde 

omhoog is positief, omlaag naar de aarde toe is negatief dan zijn 

ho en h positief (of nul) en is g negatief (of nul). ho=0 betekent 

dat je de kogel vanaf de grond afschiet, ho>0 (ho<0) betekent dat 

je de kogel boven de grond (onder de grond dus niet mogelijk) 

afschiet: dus domein ho is ho~0. 
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h=O betekent dat de kogel zich op de grond bevindt, h>O (h<O) 

betekent dat de kogel zich boven de grond (onder de grond dus niet 

mogelijk) bevindt: dus domein h is h~O. 

gis negatief (of nul), immers de versnelling van de zwaartekracht 

staat omlaag gericht en doet h afnemen. Dit zie je aan de formule 

wat beter als je deze schrijft als: h =ho+ vot - ½lglt 2 • Als g=O 

bevindt de kogel zich in gewichtloze toestand en voert hij een 

eenparige (d.w.z. met constante snelheid) beweging uit en geldt: 

h=ho+v0t. Deze situatie laten we meestal buiten beschouwing (omdat 

als weg beschouwen als maat voor de sterkte van het zwaartekracht 

veld van een bepaalde planeet, g nooit gelijk is aan nul), zodat 

dan het domein vang is: g<O. 

v 0 kan positief, negatief of nul zijn. Gegeven de richtings

afspraak betekent vo>O (vo<O) dat je de kogel omhoog (omlaag) 

schiet. vo=O betekent dat je "de kogel zonder beginsnelheid 

wegschiet", je laat hem vallen. t is positief (of nul). Een 

negatieve tijd bestaat niet dus t>O. t=O is het begintijdstip: het 

moment waarop de kogel weggeschoten wordt. 

Voorbeeld 3: Als een voorwerp onder invloed van de zwaartekracht van 

een hoogte h 1 naar een hoogte h 2 beweegt verandert zijn snelheid van 

v1 tot v2 zodanig dat: v2 2 = v1 2 - 2g(h1-h2). 

- Waarom is hetgene wat aan de linkerzijde van het =teken staat 

gelijk aan hetgene wat aan de rechterzijde staat? 

Volgens de wet van behoud van energie geldt: 

Etotaal in situatie 1 = Etotaal in situatie 2. Stellen we Etotaal 

= Epotentieel en Ekinetisch dan: 

Epot.1 + Ekin.1 = 

mghl + ½rnv12 

Epot.2 + Ekin.2 

= mgh2 + ½rnv22 

gh1 + ½ v12 = gh2 + ½ v22 

2ghl + v12 = 2gh2 + v22 

v22 = v12 - 2g(h1 - h2) 
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- Wat zijn de geldigheidsvoorwaarden voor deze formule? 

Dat uitsluitend de zwaartekracht op het voorwerp werkt. Immers, 

anders moeten er in de energiebalans Epot.l + Ekin.1 = Epot.2 + 

Ekin. 2 ook andere energietermen (bv. de wrijvingsenergie) worden 

opgenomen. 

Voorbeeld 4: Het volume van een cilindermantel met lengte 2,, 

binnenstraal ren dikte d (d<<r) wordt gegeven door: V = 2trr.2-.d. 

- Waarom is hetgeen aan de linkerzijde van het = teken staat gelijk 

aan hetgeen aan de rechterzijde staat? In een plaatje: 

,. 

~ 
, - ~ Jd 

< ➔ 
~'il'(' 

Figuur 2 .16 Illustratie bij voorbeeld 4 van het bestuderen van 

formules 

Als je de cilinder uitrolt krijg je een balk met zijden 2trr,2, en 

d. Deze, en dus ook de cilindermantel, heeft een volume: 

V = 2trr.2-.d. 

Voorbeeld 5: De massa van een cilindermantel met binnenstraal R1 , 

buitenstraal R2 , hoogte hen dichtheid als functie van de straal 

p(r) = alr 2 is: m = 2tr ah ln(R1IR0). 

- Waarom is hetgeen aan de linkerzijde van het = teken staat gelijk 

aan datgene aan de rechterzijde? 

Stel je voor dat de cilindermantel is opgebouwd uit zeer veel, 

precies in elkaar passende, zeer dunne (dikte dr) cilindermantels. 

Dan kun je inzien dat het uitrollen van de cilindermantel een 

trapeziumblok oplevert. In een plaatje: 
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)--
\ 

' 

Figuur 2 .17 Illustratie bij voorbeeld 5 van het bestuderen van 

formules 

De massa van de totale cilindermantel krijg je door de massa van 

alle dunne cilindermanteltjes op te tellen. Een cilindermantel met 

straal r (Ro<r<R1), hoogte h en dikte dr heeft, zoals in het 

vorige voorbeeld gezien, een volume: 2~r.h.dr. De dichtheid van 

die mantel is a/r 2 , dus de massa is 2~rh.dr.a/r 2 = 2~h.a.l/r dr. 

Dus de massa van de hele cilindermantel is: 

R R 
1 1 

m = I 2~r.h.dr.p(r) = I 
R R 

0 0 

R 
1 1 

2~ha f dr = 2~ah ln r 
R r 

0 

2~r.h.dr. 

R 
1 

a 

r 

R 

= I 
2 R 

1 = 2~ah(ln R 

1 

0 

R 1 
0 

2.6.5.6. Het bestuderen van grafieken 

1 
2~h.a. dr 

r 

- ln R) = 
0 

= 

2~ah ln 

R 
1 

R 
0 

In grafieken wordt vaak een grote hoeveelheid informatie compact en 

overzichtelijk gepresenteerd. Je moet ze dan ook niet even als 

illustratie aanschouwen, maar je moet ze grondig bestuderen. Hiertoe 

kun je o.a. de volgende handelingen verrichten (maak eventueel 

aantekeningen bij de grafiek): 
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- wat staat er uitgezet in de grafiek? 

- lees de titel 

- lees het onderschrift 

- welke grootheden staan op de assen? Wat zijn hun eenheden? Wat 

is de orde van grootte van de getallen op de assen? Is de 

schaalverdeling lineair, logaritmisch, etc.? 

- bekijk de grafiek globaal. 

Bekijk de grafiek precies en probeer te interpreteren wat je ziet. 

let op speciale punten: snijpunten met de assen, maxima, minima, 

buigpunten, snijpunten van lijnen, etc. 

- is er asymptotisch gedrag? 

- Kun je het verloop van de grafiek kwalitatief verklaren? 

- Kun je op basis van de grafiek bepaalde conclusies trekken? 

- Probeer de grafiek uit het hoofd na te schetsen. Let hierbij ook 

op de numerieke waarde van wat speciale punten. 

2.6.5.7. Het bestuderen van tabellen 

Bij het bestuderen van tabellen kun je de volgende handelingen 

verrichten: 

- wat staat er uit in de tabel? 

- lees de titel 

- lees het onderschrift 

- welke grootheden staan uit in de kolommen (en/of de rijen)? Wat 

zijn hun eenheden? Welke orde van grootte hebben de getallen? 

- Bekijk de tabel globaal 

- hoe is het verloop binnen elke kolom (en/of rij)? 

- is er verband tussen de kolommen (en/of de rijen)? 

- Bekijk de tabel tot in detail: 

- springen er bepaalde waarden uit omdat ze heel groot, heel 

klein, tegengesteld van teken of onverwacht zijn? 

- kun je de trend binnen een kolom ( en/of rij), de samenhang 

tussen kolommen (en/of rijen) en eventueel uitschietende waarden 

verklaren? 

- kun je op basis van de tabel bepaalde conclusies trekken? 

- zet de hoofdzaken van de tabel (nog) eens op een rijtje. 
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2.6.5.8. Het bestuderen van voorbeelden 

Door het bestuderen van voorbeelden krijgt de leerstof vaak meer 

betekenis voor je. Voorbeelden kunnen duidelijk maken hoe je de 

informatie in vraagstukken en in praktijksituaties kunt toepassen. 

Je moet voorbeelden dus niet even als illustratie bekijken, maar 

goed bestuderen. Hiertoe kun je de volgende handelingen verrichten: 

- Als het voorbeeld gewone of speciale tekst is moet je het 

doornemen zoals voorgaand besproken. 

Als het voorbeeld een opgave is moet je hem als zodanig doornemen 

(zie hoofdstuk 3 en 4). Vervolgens moet je proberen of je, als je 

alleen de opgave leest (dus niet de uitwerking) zelf het vraagstuk 

kunt oplossen. 

- Ga na of je na bestudering van het voorbeeld de bijbehorende 

theorie beter begrijpt. 

Ondanks het bestuderen van het boek op de voorgaand beschreven wijze 

zul je toch wel eens tekstgedeelten tegenkomen die je niet begrijpt. 

Je kunt dan o.a. een of meer van de volgende dingen doen: 

- Neem het tekstgedeelte nog eens opnieuw door: bekijk het eerst 

globaal(wat zijn de hoofdpunten, waar gaat het om) en vervolgens 

tot in detail (analyseer, transformeer, interpreteer, complemen

teer). 

- Bestudeer eventuele voorbeelden. Bestudeer bij formules e.d. enige 

uitgewerkte (oefen)opgaven en/of probeer zelf een eenvoudig 

(getallen)voorbeeld uit te werken. 

- Ken je de formele definitie en heb je een intuïtieve interpretatie 

van alle termen en symbolen in het tekstdeel? 

Schiet je voorkennis misschien tekort? Moet je een deel van de 

stof die eerder in het boek, bij een ander vak of op de middelbare 

school is behandeld opnieuw bekijken? 

- Kijk eens of verderop in het boek op het betreffende punt/onder

werp wordt doorgegaan en of daar eventueel opheldering wordt 

verschaft. 

- Kunnen je college- of instructie-aantekeningen misschien ophelde

ring verschaffen? 

- Probeer zo precies mogelijk te beschrijven wat je niet begrijpt; 

hierdoor wordt het probleem vaak al half opgelost. 
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- Laat het probleem voorlopig rusten en kom er een andere keer nog 

eens op terug. 

- Besteed niet heel veel tijd aan een paar moeilijke punten; vraag 

anderen om opheldering. Vraag het aan medestudenten of vraag het 

aan docenten op college of instructie. 

- Kijk eventueel eens in een ander boek. 

Misschien wordt het onderwerp in een ander boek veel duidelijker 

of vanuit een heel andere invalshoek besproken. Aangezien het erg 

tijdrovend is om voor elke moeilijkheid naar de bibliotheek te 

gaan moet je dit middel in geringe mate toepassen. Het is ook niet 

de bedoeling om met behulp van andere boeken over allerlei onder

werpen te gaan uitwijden. Er wordt niet meer gevraagd dan wat in 

je eigen boek staat en je hebt je handen al vol aan het bestuderen 

daarvan. 

2.6.6 De integrate subparagraaf fase 

2.6.6.1 Inleiding 

Nadat de leerstof tot in detail is doorgenomen volgen een aantal 

integratie-fasen, namelijk op subparagraaf-, op paragraaf-, op 

hoofdstuk- en op boekniveau. In deze fasen worden de structuur- en 

de hoofdpunten van de tekst expliciet aangegeven. 

Door (eventueel opnieuw) de hoofdpunten te bekijken zie je 

(eventueel opnieuw) de grote lijn in de tekst; door (eventueel 

opnieuw) naar de structuur van de tekst te kijken zie je (eventueel 

opnieuw) hoe deze hoofdpunten samenhangen en kun je (eventueel 

opnieuw) zien hoe de details in de tekst passen. De integratiefasen 

dragen dan ook zowel bij tot een beter begrip als tot een beter 

onthouden van de tekst. 

Met betrekking tot structureren nog het volgende: 

In eerste instantie let je op de door de auteur aangegeven structuur 

( inleidingen, samenvattingen, hoofdstuk-, paragraaf- en alinea

indeling, kopjes, vet-, cursief-, gekleurd-, etc. gedrukte woorden 

en zinnen, etc.). 

In veel boeken wordt de structuur echter (zeer) onvolledig aange

geven en soms is er zelfs nauwelijks een structuur te ontdekken. Je 
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zult de structuur dan zelf in de tekst moeten aangeven en zonodig 

aanbrengen ( in sommige gevallen kan het handig zijn de tekst te 

herstructureren, d.w.z. een andere structuur aan te brengen dan de 

auteur). 

Het expliciet aangeven van de hoofdpunten en de relatie daartussen 

kan bij een subparagraaf op twee manieren, nl. door te onderstrepen 

en signaaltekens te plaatsen, of door het maken van een samen

vatting. Dit is nog eens weergegeven in schema 2.18. 

INTEGRATE 
SUBPARAGRAAF 

ONDERSTREPEN EN 
SIGNAALTEKENS PLAATSEN 

SAMENVATTEN 

Schema 2.18 Studieactiviteiten bij de integrate subparagraaf fase 

Deze studieactiviteiten worden onderstaand besproken. 

2.6.6.2. Onderstrepen 

Het doel van onderstrepen is de hoofdzaken uit de tekst te laten 

springen. Dit betekent dat je: 

niet te veel en niet te weinig moet onderstrepen. Als je alles 

onderstreept valt er niets op; als je niets onderstreept valt er 

ook niets op; dus je moet hierin een middenweg vinden. 

- onderstreep geen hele zinnen maar trefwoorden of zinsgedeelten. 

- als je een (deel van een) alinea zo belangrijk vindt dat je hem 

als geheel zou willen onderstrepen, plaats er dan een vertikale 

streep voor in de marge en onderstreep dan eventueel de extra 

belangrijke punten in die alinea (of het gedeelte daarvan). 

- onderstreep niet in een aantal kleuren, ieder met hun eigen code, 

dit werkt eerder verwarrend dan verhelderend. Overigens, onder

streep met potlood zodat je nog wijzigingen kunt aanbrengen. 

Merk op dat het onderstrepen pas gebeurt nadat je de tekst in de 

procesfase tot in detail hebt doorgenomen (en niet bij het voor de 

eerste keer lezen van de tekst). Immers dan kun je pas goed onder

scheiden wat de hoofdzaken en wat de bijzaken zijn. 
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2.6.6.3. Het plaatsen van signaaltekens 

Je kunt o.a. de volgende signaaltekens aan de tekst toevoegen: 

in de marge: 

* 

? 

ST 

VB 

bij een (zeer) belangrijke passage 

bij een opmerkelijk punt 

bij een onduidelijke passage (je kunt dan snel terug

vinden wat je opnieuw moet bekijken of navragen) 

bij een stelling (die je moet kennen 

bij een voorbeeld 

in de tekst: 

1,2,3,etc. bij de punten in een opsomming 

om een term die wordt gedefinieerd 

X door passages die je kunt overslaan 

2.6.6.4. Het maken van een samenvatting 

Doordat je via het onderstrepen en het plaatsen van signaaltekens de 

structuur en de hoofdpunten van de subparagraaf duidelijk hebt 

aangegeven is het in het algemeen niet nodig deze nog eens in een 

schema of een samenvatting weer te geven. Als je toch besluit een 

samenvatting te maken, schrijf dan geen grote stukken uit het boek 

over op aparte vellen papier maar doe het als volgt: 

vat de subparagraaf samen tot één of hooguit twee zinnen en plaats 

deze in de marge. 

Als je dit bij elke subparagraaf doet vormen al deze samenvattings

zinnen tesamen een samenvatting van de tekst. Het voordeel van deze 

manier van samenvatten is, dat het veel minder tijd kost. Immers, je 

hoeft geen hele stukken uit het boek over te schrijven, maar je kunt 

volstaan met het opschrijven van de hoofdpunten; de details kun je, 

indien gewenst, lezen in de ernaast gelegen alinea. 

Beperk je om dezelfde redenen ook tot de hoofdzaken als je besluit 

een schema van de subparagraaf te maken. 
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2.6.7 Recite subparagraaf 

Nadat een subparagraaf is begrepen (proces fase), gestructureerd en 

geaccentueerd (integrate fase) moet hij (voorzover dat nog nodig is) 

worden gememoriseerd. Hiertoe wordt de subparagraaf een keer in 

gedachten of hardop opgezegd of (eventueel gedeeltelijk) opge

schreven. Deze kennisreproductie wordt dan gecontroleerd en zonodig 

vul je je kennis aan en/of corrigeer je hem. 

Houd bij het reproduceren de structuur van de subparagraaf (die je 

in de vorige fase expliciet hebt aangegeven) voor ogen, alsmede 

eventuele schema's of plaatjes (die je in de procesfase (trans

formaties) hebt gemaakt). 

Het handelingsvoorschrift voor de recite fase is: 

- zeg de subparagraaf een keer in gedachten of hardop op, of schrijf 

hem (eventueel gedeeltelijk) een keer op. Houd hierbij de 

structuur van de subparagraaf voor ogen. 

- gebruik eventuele plaatjes, schema's, e.d. 

- wanneer het oproepen van de informatie uit het geheugen niet 

(goed) lukt, denk dan naast het voorgaande aan concrete voor

beelden en meer in het algemeen aan zoveel mogelijk dingen die met 

het gezochte te maken hebben. 

controleer op correctheid en volledigheid en, zonodig, corrigeer 

en/of vul aan. 

- m.b.t. speciale tekstgedeelten: 

voorbeeldopgaven: werk ze zelf nog eens uit of geef aan hoe de 

uitwerking verloopt 

tabellen: 

grafieken: 

formules: 

reproduceer de hoofdpunten en eventuele 

conclusies 

teken de grafiek uit het hoofd na en reproduceer 

eventuele conclusies 

reproduceer de formule en de voorwaarde 

waaronder hij geldig is. 
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2.6.8. De integrate paragraaf fase 

Nadat je een aantal subparagrafen hebt "geprocessed" en "geïnte

greerd" kom je aan het einde van een paragraaf en kun je gaan inte

greren op paragraafniveau. Je gaat opnieuw na (tijdens de survey 

paragraaf fase is dat al wat oppervlakkiger gebeurd) wat de 

hoofdpunten van de paragraaf zijn en hoe deze samenhangen. 

Als dit (door het onderstrepen en het plaatsen van signaaltekens en 

eventueel van samenvattingszinnen op subparagraaf niveau) al vol

doende tot uitdrukking komt, hoef je deze stap alleen mentaal uit te 

voeren. 

Zo niet, maak dan een schema van de hoofdpunten en hun samenhang. 

Als je een eventuele samenvatting van de paragraaf, verkregen door 

elke subparagraaf samen te vatten tot één of twee zinnen, te lang 

vindt, kun je deze samenvattingszinnen ook weer samenvatten tot 

enkele zinnen. 

2.6.9 De integrate hoofdstuk fase 

Nadat je een aantal paragrafen hebt doorgewerkt kom je op het eind 

van een hoofdstuk en kun je gaan integreren op hoofdstukniveau. 

Dit verloopt volstrekt analoog aan de integrate paragraaf fase. Het 

handelingsvoorschrift luidt: 

- bepaal wat de hoofdpunten van het hoofdstuk zijn en hoe deze 

samenhangen (maak hier eventueel een schema van) 

- eventuele samenvattingszinnen op paragraafniveau kun je, indien 

gewenst, samenvatten. 

2.6.10 De review hoofdstuk fase 

Om de opgedane kennis in je geheugen te behouden zul je deze af en 

toe moeten herhalen. Dit kan na elk hoofdstuk of om de paar hoofd

stukken. Je kunt tot in detail herhalen of je kunt uitsluitend de 

hoofdpunten herhalen. 

Aangezien het reproduceren net zo verloopt als bij de recite theorie 

subparagraaf fase, geef ik zonder verder commentaar het handelings-
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voorschrift voor de review hoofdstuk fase: 

zeg het hoofdstuk, globaal of tot in detail, een keer in gedachten 

of hardop op, of schrijf het (eventueel gedeeltelijk) een keer op. 

Houd hierbij de structuur van het hoofdstuk, eventueel vastgelegd 

in een schema, voor ogen. 

- controleer op correctheid en volledigheid en, zonodig, corrigeer 

en/of vul aan. 

- m.b.t. speciale tekstgedeelten: zie recite theorie sub paragraaf 

bij meer begripsmatige leerstof kun je volstaan met minder 

frequent herhalen. 

2.6.11 De integrate boek fase 

Nadat je alle hoofdstukken hebt doorgewerkt kom je op het eind van 

het boek en kun je gaan integreren op boekniveau. 

Dit verloopt volstrekt analoog aan de integrate theorie hoofdstuk 

fase, maar nu op boekniveau: 

- bepaal wat de hoofdpunten van het boek zijn en hoe deze samen

hangen (maak hier eventueel een schema van) 

- eventuele samenvattingszinnen op hoofdstukniveau kun je, indien 

gewenst, samenvatten. 

2.6.12 De review boek fase 

Deze verloopt volstrekt analoog aan de review hoofdstuk fase (maar 

dan op boekniveau), dus voor het handelingsvoorschrift zie aldaar. 
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HOOFDSTUK 3 PRESENTATIE VAN EEN NIEUWE METHODE VOOR HET OPLOSSEN VAN 

PROBLEMEN: DE SESTANS-SOLVE METHODE 

3 .1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een nieuwe methode gepresenteerd voor het 

oplossen van problemen: de SESTANS-SOLVE methode. Dit is dus de 

SESTANS methode, d.w.z. de door de auteur ontworpen methode, voor 

het oplossen (Engels: to solve = oplossen) van problemen. 

Opbouw van het hoofdstuk: 

In paragraaf 3.1 zijn een aantal literatuurgegevens weergegeven die 

van belang zijn voor de praktijk. (Immers: het doel van de afstudeer

opdrachten was het ontwikkelen van een studievaardigheidscursus.) 

van het oplossen van vraagstukken, van het soort dat aan beginnende 

technische en natuurwetenschappelijke studenten wordt voorgelegd. 

Diegenen die geïnteresseerd zijn in een meer theoretische behande

ling van probleemoplossen verwijs ik naar de literatuur: o.a. de 

proefschriften van De Jong (1986), Mettes en Pilot (1980) en Vaags 

(1975), en het boek van Mettes en Gerritsma (1986). 

De gegevens uit paragraaf 3.1 dienen als basis voor paragraaf 3.2, 

waarin de SESTANS-SOLVE methode wordt gepresenteerd. 

3.2. Literatuur over probleemoplossen 

3.2.1 Wat is probleemoplossen? 

Onder een probleem verstaan we een vraagstuk waarvan het antwoord 

niet kant en klaar uit het geheugen kan worden opgediept, maar waar 

bij de oplossing cognitieve manipulaties moeten plaatsvinden. 

In deze scriptie beperken we ons tot het type problemen dat aan 

eerstejaars T.U.-studenten wordt aangeboden. 

Onder probleemoplossen verstaan we het op systematische wij ze 

oplossen van een dergelijk probleem. 

het probleemoplossen verloopt volgens een proces dat bestaat uit de 

volgende, in elkaar overlopende maar voor de duidelijkheid als 

gescheiden voorgestelde, fasen: 
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.ANALYSEREN 

PLANNING 

UITVOERING 

CONTROLEREN 

Schema 3.1 De fasen van het probleemoplosproces 

In de analysefase wordt gekeken wat er gegeven is en wat er gevraagd 

wordt. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld waarmee het 

probleem kan worden opgelost. Vervolgens wordt dit plan uitgevoerd 

en wordt er gecontroleerd. 

Probleemoplossen is gebaseerd op kennis. We onderscheiden heuris

tische kennis en vakinhoudelijke kennis; deze worden in de para

grafen 3.2.2 respectievelijk 3.2.3 besproken. 

3.2.2 Heuristische kennis 

3.2.2.1 Inleiding 

Heuristische kennis is kennis van heuristieken. Heuristieken zijn 

aanwijzingen die de kans op het vinden van een oplossing voor het 

probleem wel vergroten, maar die niet garanderen dat je een 

oplossing vindt (of vindt dat er geen oplossing is). 

Tegenover heuristieken staan algoritmen. Een algoritme is een 

nauwkeurig handelingsvoorschrift voor het oplossen van een bepaald 

soort problemen (bv. staartdelingen). Door het uitvoeren van het 

voorschrift wordt (gegarandeerd) de oplossing van het probleem 

gevonden (of wordt gevonden dat het probleem geen oplossing heeft). 

Op het onderscheid tussen algoritmen en heuristieken wordt uitge

breid ingegaan door Mettes en Pilot ( 1980) en door Mettes en 

Gerritsma (1986). 
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We kunnen de heuristieken naar de volgende criteria indelen: 

- systemen van aanwijzingen voor het gehele oplosproces; deze noem 

ik oplosroute-heuristiek ( in de literatuur ook wel strategie 

genoemd) versus afzonderlijke aanwijzingen die (meestal) voor één 

bepaalde fase van het oplosproces gelden; deze noem ik oplosfase

heuristiek. 

domeinspecifieke aanwijzingen (bijv. meetkunde-heuristieken) 

versus algemeen toepasbare (d.w.z. in elk domein toepasbare 

heuristieken). 

Feitelijk is hier natuurlijk sprake van een continuüm en niet van 

een, voor de eenvoud als zodanig voorgestelde, tweedeling. Daarnaast 

werken we, zoals gesteld, op een beperkt domein: 

Het type vraagstukken dat wordt aangeboden aan eerstejaars T.U.

studenten, zodat algemeen toepasbaar moet worden gelezen als alge

meen toepasbaar binnen dit domein. Zijn de aanwijzingen slechts op 

een deel van dit domein geldig (bijv. alleen bij meetkunde

vraagstukken) dan noemen we ze domeinspecifiek. 

We komen dus tot de volgende indeling: 

HEURISTIEKEN 

OPLOS ROUTE 
HEURISTIEKEN 

OPLOS FASE 
HEURISTIEKEN 

Schema 3.2 Indeling van heuristieken 

ALGEMEEN 
TOEPASBAAR 

DOMEINSPECIFIEK 

ALGEMEEN 
TOEPASBAAR 

DOMEINSPECIFIEK 

Het voordeel van domeinspecifieke heuristieken is dat ze binnen dat 

domein erg effectief kunnen zijn; echter inherent aan deze heuris-
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tieken is dat ze buiten dat domein meestal weinig effectief zijn en 

dat je (dus) voor elk domein aparte heuristieken moet leren. 

Het voordeel van algemeen toepasbare heuristieken is natuurlijk hun 

(relatief) algemene toepasbaarheid ( de voorgaand gemaakte opmer

kingen hierover in aanmerking genomen); inherent aan deze heuris

tieken is dat ze niet altijd (namelijk alleen in combinatie met 

domeinspecifieke kennis) erg effectief zijn. 

In het volgende hoofdstuk presenteer ik een heuristiek die de voor

delen van de domeinspecifieke- en de algemeen toepasbare heuris

tieken combineert. Deze heuristiek bouwt o.a. voort op de heuristie

ken die in dit hoofdstuk besproken zullen worden, en wel met name op 

de algemeen toepasbare. Deze laatste worden dan ook uitvoerig 

besproken, terwijl de domeinspecifieke heuristieken slechts terloops 

genoemd worden. 

De in het volgende hoofdstuk gepresenteerde heuristiek bouwt ook 

voort op het model van vakinhoudelijke kennis, dat verderop in dit 

hoofdstuk besproken wordt. 

3.2.2.2 Algemeen toepasbare oplosroute heuristieken 

Bij dit type heuristieken (bijv. Westgeest, 1984, 210, 2101) wordt, 

gespecificeerd naar de verschillende fasen van het oplosproces (zie 

schema 3.1), een aantal van de volgende aanwijzingen gegeven: 

Analyse: 

- lees de opgave grondig 

- wat wordt er precies gevraagd? 

- wat zijn de gegevens? 

- geef het probleem in een schets of schema weer 

- zet de verbale omschrijving om in symbolen van de vaktaal en zet 

ze in de schets of het schema 

- over welk stuk theorie gaat de opgave 

- schat het antwoord (grootte-orde, teken, dimensie). 

Planning: 

- splits het probleem op in deelproblemen 

- welke stappen moeten worden gezet om tot de oplossing te komen en 

in welke volgorde? 
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- welke formules/wetten zijn mogelijk bruikbaar? 

- is er voldaan aan de voorwaarden waaronder die formules/wetten 

geldig zijn? 

- bepaal de volgorde waarin de formules toegepast moeten worden. 

Uitvoering: 

- voer het plan uit 

- werk zorgvuldig en overzichtelijk 

- pas eventuele vereenvoudigingen toe 

- laat symbolen zo lang mogelijk staan 

- zoek zonodig additionele gegevens op (in grafieken, tabellen, 

etc.). 

Controle: 

- is het hele probleem opgelost? 

- is het antwoord het feitelijke antwoord op de vraag? 

- stemt de uitkomst overeen met de schatting? 

- kun je de uitkomst op een andere wijze verkrijgen? 

- is aan alle voorwaarden voldaan? 

- mochten aannamen worden toegepast? 

- zijn alle gegevens gebruikt? 

3.2.2.3 Domeinspecifieke oplosroute heuristieken 

Zoals in 3.2.2.1 gesteld, zijn dit oplosroute heuristieken die zich 

richten op een bepaald (deel van een) vakgebied. 

Een bekend voorbeeld van dit type heuristieken zijn de zogenaamde 

SPA(= Systematische Probleem Aanpak) kaarten van Mettes en Pilot 

(1980). In schema 3.3 is de SPA kaart voor thermodynamica weerge

geven (er zijn ook SPA kaarten voor mechanica en voor electriciteit 

en magnetisme). 

Bij nadere aanschouwing van deze kaart blijkt echter dat uitsluitend 

de punten 2.a t/m 2.e domeinspecifiek zijn, terwijl de overige 

punten op een veel groter domein dan thermodynamica toepasbaar zijn. 

Dit maakt nog eens duidelijk dat het onderscheid algemeen toepas

baar, domeinspecifiek nogal betrekkelijk is (althans binnen het 

globale domein van de technische en de natuurwetenschappen). 

-71-



In het volgende hoofdstuk zal ik nog uitvoerig ingaan op (het nut en 

de tekortkomingen van) algemeen toepasbare en domeinspecifieke oplos

route heuristieken en een nieuwe oplosroute heuristiek presenteren. 

3.2.2.4 Algemeen toepasbare oplosfase heuristieken 

Deze aanwijzingen zijn van hetzelfde type als die genoemd zijn bij 

algemeen toepasbare oplosroute heuristieken. Er is nu echter geen 

sprake van een systeem van aanwijzingen voor het gehele probleem

oplosproces maar van afzonderlijke aanwijzingen (die meestal voor 

één bepaalde fase gelden). 

Dergelijke heuristieken worden o.a. gegeven door Wickelgren (1938), 

Polya (1957) en Rubinstein (1975, 1980). Onderstaand worden er een 

aantal genoemd; ze hebben m.i. allemaal betrekking op de fase 

planning. 

Vooruit werken: werken vanuit de gegevens: 

- wat is er allemaal gegeven? 

- kun je conclusies trekken uit de gegevens? 

- heb je nog andere gegevens nodig om de vraag te kunnen oplossen? 

- moet je de gegevens in een andere, meer bruikbare vorm zetten? 

etc. 

Achteruit werken: werken vanuit de vraag: 

- wat is er gevraagd? 

- heb je zo'n vraag al eens eerder gezien? 

- heb je al eens iets gezien wat er op leek? 

- kun je de vraag anders formuleren? 

- werk teruguit: wat heb ik nodig om hier te komen? 

3.2.2.5 Domeinspecifieke oplosfase heuristieken 

M.b.t. de oplosfase specificiteit verwijs ik naar de voorgaande 

paragraaf, m.b.t. de domeinspecificiteit verwijs ik naar de para

graaf daarvoor. 
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Systrmatische 

ProblPem 
l\anpak 

~ P A -kaart 

1. Lees de opgave 
zet streepje-!! 

2. Maak een schema 
a.Teken het systeem, teken systeemgrenzen 
b.Noteer de kenmerken van de systeemgrenzen (w,q,dn1=0) 

(fase,ideaal gedrag,,.ard v.d. stof) 
(P,V,T,andere loestandsgrootheden) 
(reversibiliteit,toestandsgrooth.konstan, ? 
procesgrooth.nul? Chem. reaktie?) 

c. ,, systeeminhoud 
d. toestanden 
e. processen 

f. overige gegevens(gebruik korrekte symbolen) 
g.Ma<1k zonodig een grafiek 10m een beter beeld Vdn een proces te krijgen) 
h.Noteer de kenmerken van het gevraagde (mathematische formulering) 
i.Maak een schatting van het antwoord (vennoedelijk teken,grootte, dimensie) 

3. Is een 
standaard
probleC'm 
gevon-

en? 

4. Noteer waarschijnlijk bruikbare kernbetrekking<·n 
+ voorwaarden voor geldigheid, door vanuit 
gevraagde en/of gegevens te kijken naar 
a. de kaarten met kernbetrekkingen (toestands

procesvergelijkingen) 
b. de kaart met niet-thermo betrekkingen 
c. betrekkingen die direkt uit gegevens volgen 

5. Kontroleer de betrekkingen op geldigheid in 
deze probleemsituatie. 

B. Reken het standaardprobleem uit, 
schrijf de berekening en de uit 
komst overzichtelijk op. 

9. Kontroleer de uitkomst tegen de 
schatting van het gevraagde 
a. teken 
b. grootte 
c. dimensie 

+ 
11. Is er nog een deelprobleem?~nee 

ja 
a. vul de uitkomst in het schema 

in 
b. ga na of de gevolgde werkwijze 

direkt weer toepasbaar is 

10. 

KLAAR 

Ga 
a. 
b. 
c. 
d. 

na of je fouten gemaakt hebt bij: 
het maken van de schatting 
het opstellen van het schema 
het noteren van kernbetrekkingen 
het omwerken tot standaardpro-
bleem 

e. het uitrekenen van het standaard
probleem 

Verbeteren, dan naar 9 
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STANDAARD PROBLEEM 

4. Noteer mogelijke 
bruikbare betrek
kingen 

5, Kontroleer op 
geldigheid 

"'-JGELIJK 
BRUIKBARF. 

6. Omwerking tot 
standaardprobl,·em 

BETREKKINGF.N 7, Indien niet oplos 
baar:naar 4;hulp
proces; aanname 

8 • Reken standaard probleem 
uit 

9. Kontroleer uitkomst 

+ 
11. Is er nog een deel-

probleem- n<>e 
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10. Ga na of je foute,, gemaakt hebt 
bi· tuss~nrPsult~ten 

6. Omwerking tot Etandaardprobleem 
a. noteer het gevraagde in de juiste s•'l!lbolen 
b. noteer een geldige kernbetrekking waarin het gevraagde voorkomt 

(uit de lijst bij 4) 
c. vervang in deze betrekking de algemene grootheden door specifieke 

grootheden 
d. ga na welke specifieke grootheden nog onbekend zijn 
e. noteer deze als nieuwe gevraagden voor het punt b 
f. als alle specifieke grootheden bekend zijn, substitueer deze dan 

door waarden en eenheden 

7. Indien niet oplosbaar: 
a. ga na of nog kernbetrekkingen ontbreken 
b. voer hulpprocessen in 
c. scheià variabelen 
d. doe aannamen i.v.m. geldigheid 

< 
0 
0 
'1 



De door Polya (1957) gegeven heuristieken worden met name toegelicht 

aan de hand van meetkundeproblemen; ze zijn echter wel algemener 

bruikbaar. De door hem gegeven heuristieken voor het oplossen van 

bewijsproblemen zijn relatief vakspecifiek voor wiskunde ( in het 

bijzonder de meetkunde). 

Met betrekking tot kennis maken we onderscheid tussen heuristische 

kennis en vakinhoudelijke kennis. De heuristieken deelden we op in 

algemeen toepasbare en domeinspecifieke heuristieken. Als we de 

kennis zouden schalen naar vakinhoudelijkheid versus heuristiciteit 

zouden de algemeen toepasbare heuristieken aan de ene kant van de 

schaal staan, de vakinhoudelijke heuristieken daar ergens tussenin. 

Met name het onderscheid tussen vakinhoudelijke kennis enerzijds en 

domeinspecifieke oplosfaseheuristieken anderzijds wordt dan wel erg 

vaag. (Evenals het verschil tussen deze heuristieken de algoritmen 

en tussen algoritmen en vakinhoudelijke kennis.) Het is wellicht om 

deze redenen dat ik in de literatuur geen (echt) domeinspecifieke 

oplosfase heuristieken ben tegengekomen; ze worden waarschijnlijk 

gerekend tot de vakinhoudelijke kennis. 

3.2.3 Vakinhoudelijke kennis 

Kennis kan worden voorgesteld als bestaande uit de volgende vijf, 

onderling sterk verweven maar voor de duidelijkheid toch apart 

benoemde, componenten (de Jong, 1986): 

1 Declaratieve kennis. 

Kennis van feiten, principes, symbolen, stellingen, formules, de 

vaktaal, etc. 

2 Procedurele kennis. 

Kennis van (standaard)procedures (algoritmen) zoals: formules in 

een voor het vraagstuk geschikte vorm zetten, het kiezen van een 

geschikt oppervlak voor een ruimte-integraal, het opstellen van 

een balans, etc. 
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3 Selectiekennis. 

Weten welke procedures/algoritmen (procedurele kennis) je in de 

gegeven situatie op welke vakinhoud (declaratieve kennis) moet 

toepassen. 

4 Strategische kennis. 

Weten hoe je de afzonderlijke declaratieve en procedurele kennis 

aaneen moet koppelen tot een geschikte sequentie van handelingen: 

een strategie. 

5 Kennis van probleemkenmerken. 

(Overigens, in eerdere publicaties (Ferg.H. de Jong, 1982, 1983 

(21), 1983 (32), 1984, 1985) onderscheidt de Jong de componenten 3 

en 5 wel afzonderlijk; in zijn proefschrift zijn ze vervangen door 

kennis van probleemsituaties. Aangezien ik het oorspronkelijke 

onderscheid zinvol vind ( zie volgende hoofdstuk) blijf ik dat 

hanteren.) 

De declaratieve en procedurele kennis kan in het algemeen wel 

gereproduceerd worden, maar is vaak niet operationeel. 

Een goede, begripsmatige beheersing van de declaratieve en procedu

rele kennis is weliswaar een noodzakelijke, maar toch niet een 

voldoende voorwaarde voor succesrijk probleemoplossen. Immers, de 

probleemoplosser moet een relatie (selectiekennis en strategische 

kennis) weten te leggen tussen de kenmerken van het probleem 

enerzijds en de benodigde declaratieve en procedurele kennis 

anderzijds. 

Een mogelijkheid om de gewenste koppeling te verkrijgen is de kennis 

in zogenaamde probleemschemata in het geheugen op te slaan. 

Een probleemschema is een afgeperkte hoeveelheid informatie in het 

geheugen die betrekking heeft op één probleemtype en die in principe 

toereikend is om problemen van dat type op te lossen. Een adequaat 

probleemschema koppelt de kennis van de probleemkenmerken dus aan de 

oplossingskennis: declaratieve kennis (o.a. de geldigheidsvoorwaar

den voor formules en stellingen) en procedurele kennis. 
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3.2.4 Fouten die worden gemaakt bij probleemoplossen en verschillen 

tussen goede en slechte probleemoplossers 

In deze paragraaf worden, gerubriceerd naar de diverse fasen van het 

oplosproces, een aantal fouten genoemd die beginnende studenten in 

het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs maken. 

Vervolgens wordt een aantal verschillen tussen goede en slechte 

probleemoplossers genoemd. 

Deze gegevens worden in deze paragraaf zonder uitvoerig commentaar 

weergegeven (deze paragraaf dient als basis/achtergrondinformatie 

voor de volgende paragraaf). In de volgende paragraaf wordt er 

verder op doorgegaan. 

3.2.4.1 Fouten die worden gemaakt bij probleemoplossen 

(Referenties: Vaags (1975, 143-148), Westgeest (1984, 202, 2119), 

Jongepier (1984, 261), Ferg.H.de Jong (1983 (32), 24-36), Jongepier, 

1979, 3-4). 

Analyse 

Niet goed uitwerken/interpreteren van de gegevens: 

- de gegevens niet expliciet maken 

één of meer gegevens over het hoofd zien 

niet inzien waarvoor sommige gegevens nodig zijn; wat je ermee 

kunt doen 

- er pas in een later stadium echter komen bepaalde gegevens nodig 

te hebben 

- geen situatieschets maken 

- niet (goed) kunnen wisselen- en/of interpreteren van informatie in 

verschillende modaliteiten. Een verbale omschrijving niet (goed) 

omzetten in een mathematische formulering, een mathematische 

formulering niet (goed) omzetten in een verbale beschrijving, een 

mathematische formulering niet (goed) kunnen interpreteren. 

Terzijde: dit punt speelt ook in de fase planning en uitvoering. 

Ook sommige andere punten die in deze paragraaf genoemd worden 

gelden voor meerdere fasen. Om herhaling te voorkomen worden ze 
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echter maar één keer genoemd en wel bij de eerste fase waar ze 

relevant zijn. 

Niet goed uitwerken/interpreteren van het gevraagde: 

- de vraagstelling niet expliciet maken 

- niet goed doorhebben wat nu eigenlijk het probleem is 

- geen situatieschets maken 

- geen of nauwelijks pogingen doen om te zien wat er fysisch aan de 

hand is 

er niet (goed) in slagen in te zien wat er fysisch aan de hand is. 

Slordig/overhaast analyseren: 

- het vraagstuk niet eerst helemaal lezen 

- slordig lezen 

- te snel een beeld vormen van de situatie, zodat op een bepaald 

moment informatie niet meer (correct) wordt opgenomen 

- te snel beginnen met de overige fasen. 

Geen (volledige) schatting maken: 

- in het geheel geen schatting maken 

- niet maken van een schatting van: het teken en/of de grootte-orde 

en/of de dimensie van het (eind)antwoord. 

Planning: 

Niet (op een goede manier) proberen een oplossingsplan op te stellen: 

- geen of een gebrekkig oplossingsplan maken 

- een oplossingsmethode proberen die weinig te maken heeft met wat 

de analyse heeft opgeleverd 

- meer gericht zijn op het hoe dan ook vinden van een oplossing, dan 

op de methode van oplossen 

- het probleem niet proberen op te splitsen in deelproblemen. 

Geen goede vakinhoudelijke kennis: 

(in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt hier verder op 

ingegaan) 

begrippen/principes: niet (goed) kennen, niet operationeel kennen, 

niet (goed) begrijpen, door elkaar halen 
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- formules: niet (goed) kennen, verkeerde formules gebruiken, goede 

formules verkeerd gebruiken, formules gebruiken terwijl niet wordt 

voldaan aan hun voorwaarden voor toepassing 

- symbolen: niet (goed) kennen, verkeerd interpreteren 

- niet kunnen koppelen van het probleem en de vakinhoud. 

Uitvoering: 

Niet op een goede manier uitwerken: 

- onsystematisch werken 

- onoverzichtelijk werken 

- onzorgvuldig werken: rekenfouten, niet juist of niet consequent 

gebruiken van symbolen 

bij berekeningen niet formules zolang mogelijk in symbolische vorm 

laten staan, maar al direct getallen invullen 

Geen goede vakinhoudelijke kennis: 

- mechanisch uitvoeren van operaties door een gebrekkige kennis van 

(inzicht in) de fysische betekenis van de gebruikte formule 

gebrek aan voorkennis (bv. wiskunde die op het VWO of de TIJ is 

behandeld). 

Controle: 

- In het geheel niet controleren 

- niet controleren of de uitkomst overeenkomt met de schatting wat 

betreft teken, grootte-orde, dimensie 

- niet proberen het antwoord op een andere wijze te vinden 

- niet controleren op correctheid en volledigheid, nl. niet 

controleren of: 

- het hele vraagstuk is opgelost 

- het feitelijke probleem is opgelost 

- het antwoord met de goede nauwkeurigheid is weergegeven 

- alle gegevens (indien nodig) gebruikt zijn 

- het plan correct is 

- aan de voorwaarden voor het gebruik van de formules is voldaan 

- eventueel toegepaste benaderingen/vereenvoudigingen verantwoord 

zijn 
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- er fouten zijn gemaakt met plus- en mintekens, rekenen, eenheden 

of het invullen van de juiste waarden voor de variabelen. 

3.2.4.2 Verschillen tussen goede en slechte probleemoplossers 

Met betrekking tot de verschillen tussen goede en slechte beginnende 

technische en natuurwetenschappelijke studenten kunnen we stellen 

dat goede probleemoplossers de genoemde fouten natuurlijk in mindere 

mate maken dan slechte probleemoplossers (Jongepier, 1979, 6; Vaags, 

1975, 143-148). 

Kenmerkend voor goede probleemoplossers is, gespecificeerd naar de 

diverse fasen, met name: 

Analyse: 

meer gericht zijn op de methode van oplossen dan op het hoe dan 

ook vinden van een oplossing 

- meer proberen in te zien wat er fysisch aan de hand is en daar ook 

beter in slagen 

- maken van een situatieschets met interpretatie 

- niet direct bruikbare gegevens zo weten te bewerken danwel het 

probleem zodanig weten te transformeren dat ze wel gebruikt kunnen 

worden 

- het probleem opsplitsen in (geschikte) deelproblemen 

- goed in staat zijn te transformeren van verbaal naar symbolisch en 

ongekeerd 

- argumenten hebben waarom bepaalde dingen gedaan worden of juist 

niet gedaan worden. 

Planning: 

- begrippen en principes, en de relatie daartussen goed beheersen. 

O.a. een correcte en volledige kennis van de formules en hun 

voorwaarden voor toepassing. 

Uitvoering: 

- operaties expliciet uitvoeren 

- operaties op niet mechanische wijze uitvoeren. 

Controle: 

- meer en beter controleren. 
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3.2.4.3 Conclusies m.b.t. het verbeteren van probleemoplossen 

Om (alvast) in grote lijnen aan te geven hoe paragraaf 3.2.4 past in 

de (totaal)scriptie en in welke zin de volgende paragraaf o.a. op 

dit hoofdstuk gebaseerd is en om aan te geven wat de essentie van 

paragraaf 3.2.4 is constateren we (alvast) het volgende: 

- goede en slechte probleemoplossers verschillen in de volgende twee 

kennissoorten: 

- vakinhoudelijke kennis: 

de mate waarin begrippen/principes/formules/etcs. uit het vak 

correct en volledig gekend, begrepen en toegepast worden; 

- heuristische kennis: 

de mate waarin aanwijzingen, zoals gegeven in de algemeen 

toepasbare oplosroute heuristiek gekend (en toegepast) worden. 

- Goede en slechte probleemoplossers verschillen echter niet alleen 

in hun kennis, maar blijken op basis van het voorgaande ook te 

verschillen in hun werkwijze: goede probleemoplossers werken 

zorgvuldiger, systematischer, overzichtelijker en minder overhaast 

dan slechte probleemoplossers en ze zijn meer geneigd (en slagen 

er ook beter in) argumenten te kunnen geven waarom ze bepaalde 

dingen wel of juist niet doen, bewerkingen expliciet uit te voeren 

en fysisch te interpreteren wat ze doen. 

Dit betekent dat als we studenten beter willen leren probleem

oplossen, we ons op de volgende drie elementen moeten richten 

(nogmaals: op affectief/motivationele factoren etc. wordt in deze 

scriptie niet ingegaan): 

- zorgen dat ze een goede vakinhoudelijke kennis verkrijgen: zie 

hiertoe deze gehele scriptie 

- zorgen dat ze een goede heuristische kennis verkrijgen: zie 

hiertoe dit hoofdstuk over probleemoplossen 

- zorgen dat ze op een goede wijze werken: zie hiertoe de gehele 

scriptie, maar met name het hoofdstuk over probleemoplossen. 
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3.3 Presentatie van de SESTANS-SOLVE methode 

3.3.1 Globaal overzicht van de SESTANS-SOLVE methode 

3.3.1.1 Flexibel plannen bij probleemoplossen 

Bij het gebruiken van een oplosroute heuristiek wordt er impliciet 

vanuitgegaan dat het oplossen van een probleem kan worden voor

gesteld als het doorlopen van een route. De tijdsvolgorde waarin je 

de diverse handelingen uitvoert ligt vast: je moet persé eerst van A 

naar B, dan van B naar C, van C naar D, etc. 

Ik formuleer echter bij deze de hypothese dat je het oplossen van 

een aantal problemen (ook) kunt voorstellen als het leggen van een 

legpuzzel. De tijdsvolgorde waarin je de diverse handelingen uit

voert is willekeurig, het maakt niet uit in welke (tijds)volgorde je 

de stukjes van de legpuzzel aan elkaar legt. 

Bij de oplosroute methode moet je na de analyse een plan voor de 

oplossing van het hele probleem opstellen. VÓÓrdat je begint met het 

rekenwerk e.d. (het uitvoeren) moet je aangeven wat je allemaal moet 

doen om tot een oplossing van het probleem te komen. Dit is vaak 

moeilijk omdat je dan vóórdat je begint met uitvoeren je volledig 

moet overzien wat er allemaal gegeven is, wat er allemaal gevraagd 

is en hoe al deze elementen in elkaar passen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het met name bij complexe problemen niet lukt zo'n 

plan (tot in details) op te stellen. 

Bij de legpuzzel methode hoef je niet vóóraf te zien hoe alle stuk

jes van de puzzel in elkaar passen. Je begint vast met het leggen 

van een deel van de puzzel, d.w.z. je lost vast een (afgerond) 

stukje van het probleem op. Ben je hiermee klaar dan leg je nieuwe 

stukjes aan of je begint een ander deel van de puzzel op te lossen. 

Naarmate je meer van deze grotere stukken van de puzzel hebt gevormd 

krijg je meer overzicht over de puzzel als geheel. Op een gegeven 

moment valt de puzzel in elkaar: je ziet hoe de grote stukken en 

eventueel resterende kleine stukjes in elkaar passen en slaakt 

misschien de kreet: "oh, nu sr..3.p ik het". 
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Bij de oplosroute methode moet je dus voordat je begint met uit

voeren zien hoe een groot aantal losse elementen in elkaar passen. 

Je stelt een plan op voor het gehele probleem. Bij de legpuzzel 

methode zijn het plannen en uitvoeren veel meer verweven. Je combi

neert groepjes losse elementen tot grotere eenheden en combineert 

daarna deze grotere eenheden tot een geheel. Dit betekent dat je 

geen overzicht hoeft te hebben over een groot aantal elementen 

ineens, maar steeds over een beperkt groepje elementen. Je maakt dan 

ook niet ineens een plan voor het gehele probleem, maar steeds een 

plan(netje) voor een afgerond stukje van het probleem. 

De wijze waarop het gehele probleem moet worden opgelost, hoeft niet 

al direct na de analyse duidelijk te zijn, maar deze kristalliseert 

gedurende het verweven plannen en uitvoeren geleidelijk aan uit. 

Op basis van het bovenstaande ben ik van mening dat je via de 

legpuzzel methode gemakkelijker tot een oplossing van het probleem 

kunt komen dan via de oplosroute methode. 

Dit wil echter beslist niet zeggen dat ik geen voorstander ben van 

het maken van een plan voor de oplossing van het hele probleem! Het 

maken van zo'n plan is weliswaar vaak moeilijk, maar het geeft je 

wel overzicht over alle data. Het maakt de structuur van de opgave 

duidelijk en het biedt je de mogelijkheid om voordat je met de 

uitvoering begint, redelijk te kunnen beoordelen of de door jou 

gekozen oplosroute tot succes leidt. Echter je slaagt er (m.n. bij 

complexe problemen) niet altijd in een plan op te stellen. 

Je kunt je natuurlijk afvragen welke van de twee methodes het oplos

sen van problemen het beste beschrijft. Het antwoord luidt: een 

combinatie van de beide methodes, en wel o.a. om de volgende reden: 

Volgens mij is er tussen de complexheid van het probleem en de mate 

waarin er vóóraf gepland wordt een relatie van het type zoals weer

gegeven in figuur 3.4. 

Bij voor de probleemoplosser (erg) eenvoudige problemen (bv. bij het 

uitvoeren van een algoritme) is plannen niet nodig en kan hij een 

"working forward" strategie hanteren, d.w.z. 

zonder expliciet te plannen, vóóruit werken. 
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MATE VAN 
PLANNING VÓÓRAF 

î 

VOLLEDIGE 
PLANNING 

GEEN 
PLANNING 

\ 
\ 

A B C 

COMPLEXHEID VAN HET PROBLEEM --+ 

Figuur 3.4 Relatie tussen de mate van planning vóóraf en de complex

heid van het probleem 

van het probleem een bepaalde drempelwaarde A overschrijdt (bv. 

standaardproblemen, weggevertjes) is een zekere mate van planning 

(bv. het in grote lijnen aangeven van de oplossingsroute) wel 

handig. Bij toenemende complexheid (tussen A en B) wordt er meer en 

meer gepland (de oplossingsroute wordt uitvoeriger en gedetailleer

der weergegeven); er is meer en meer sprake van de oplosroute aanpak. 

Als de complexheid van het probleem nog verder toeneemt (tussen Ben 

C) zal de probleemoplosser steeds minder in staat zijn vóóraf een 

oplosroute op te stellen en zal hij dus meer en meer de legpuzzel 

methode moeten gaan hanteren. 

Overigens: de complexheid van problemen waarvan je het antwoord kant 

en klaar uit het geheugen kunt diepen stellen we op nul (in feite 

zijn dit geen problemen). Als de complexheid van het probleem ver 

voorbij C ligt, is het probleem onoplosbaar. 

Van de meeste aan studenten aangeboden problemen ligt de complexheid 

tussen A en Ben zal er, afhankelijk van die complexheid, met name 

een working forward, een oplosroute of een legpuzzel methode 

gehanteerd worden. Dit is nog eens weergegeven in figuur 3.5. 
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Op basis hiervan vervang ik de stappen planning en uitwerking uit de 

oplosroute methode door 

MATE VAN 
PLANNING 

î 
VÓÓRAF 

VOLLEDIGE 
PLANNING 

GEEN 
PLANNING 

de aanpak die is weergegeven in schema 3. 6. 
CXl .. tzletl 

§\o 
tzl tzl tzl tzl 
::E tzl 0 0 

:to )0 z ::i:: til '":) ::i:: 
ZD:l tz:iZH 01-1 H H 

< tzl tzl tzl ,_J tzl tzl 
H~ CXl ::E tzl tzl ::E 1-1 
tzletl tzl CXl t; 8 ,_J z 
1-1 0 tzl tzl tzl :.:: 
zi:... ::E tzl H ::E tzl Z'":l ::E ::, Z ZN tzl 1-1 z t!) z 0 tz:iCXltolN ~g tzl z :.:: tzl • • CXl z tol ::, 

z1-1< Zt!>; 
~oD:la.. 

~:.::ll-o ~ ë: ,_J 
z tolt!) ,_J 0 

,-Jl-ltoltol Il-, ::E 
,_J ~ ~ ,_JO Il-, Il-, ::E ::E ,_J 

Il-,~ ll-oZ 
\ 
\ 
\ 
\ 

A B C 

COMPLEXHEID VAN HET PROBLEEM ---+ 

Figuur 3.5 Overgang van working forward -in oplosroute- in legpuzzel 

methode bij toenemende complexheid van het probleem. 

HANTEER EEN WORKING NEE IS HET MAKEN VAN EEN OP-
FORWARD STRATEGIE LOSSINGSPLAN NODIG? 

JA 

NEE IS HET MAKEN VAN EEN OP-
LOSSINGSPLAN MOGELIJK? 

JA 
STEL EEN 

(DEEL)PLAN OP STEL EEN PLAN OP 

VOER EEN (DEEL)PLAN UIT 

IS HET HELE PROBLEEM 
NEE OPGELOST? 

JA 

Schema 3. 6 Op basis van de complexheid van het probleem kiest de 

probleemoplosser voor de working forward, de oplosroute 

of de legpuzzel methode. 
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Het is in tegenstelling tot de oplosroute methode dus niet zo dat de 

probleemoplosser bij elk probleem dezelfde aanpak hanteert (de 

oplosroute methode), maar de probleemoplosser kiest op basis van de 

complexheid van het probleem uit drie methodes. 

Het is van belang hierbij te beseffen dat complexheid van het pro

bleem een subjectief begrip is. Een probleem dat voor een bepaalde 

(bijv. beginnende) probleemoplosser betrekkelijk complex is, kan 

voor een andere (bijv. geroutineerde) probleemoplosser betrekkelijk 

eenvoudig zijn. Doordat probleemoplossers in kwaliteit en ervaring , 
verschillen kunnen zij dus bij een gegeven probleem voor een ver

schillende methode kiezen. Verschillen in de kwaliteit en ervaring 

van probleemoplossers betekent, dat de waarden van A, Ben C bij 

verschillende probleemoplossers verschillend zijn. 

Dit houdt voor de onderwijssituatie in dat je niet alle studenten 

uit een groep elk probleem met dezelfde methode (bv. de oplosroute 

methode) moet laten maken, maar dat elke student bij elk probleem 

zelf moet kiezen welke methode hij gaat hanteren. Als de student 

besluit te plannen kan hij ook nog kiezen hoe uitvoerig en gedetail

leerd hij dit gaat doen. 

Terzijde: het voorgaande verklaart ook de volgende gegevens uit de 

literatuur ( de Jong ( 1986)): goede studenten plannen meer en 

gedetailleerder dan slechte, experts hanteren bij gewone problemen 

een working forward aanpak; bij meer complexe problemen gaan ze ook 

plannen. Verklaring: zie figuur 3.7. 

î 
MATE V'AN 
PLANNING 

ZWAKKE 
STUDENT 

D 

GOEDE 
STUDENT DOCENT 

//~ 

COMPLEXHEID V'AN HET PROBLEEM ~ 

Figuur 3.7 Probleemoplossers die verschillen in kwaliteit en 

ervaring kunnen bij een gegeven probleem voor een 

verschillende oplosmethode kiezen. 
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Stel dat de complexheid van een opgave Dis (zie figuur 3.7). Een 

zwakke student is dan nauwelijks meer in staat om te plannen, de 

goede student is hiertoe wel in staat en de docent (de expert) kan 

zelfs een working forward strategie hanteren. 

Als de complexheid van het probleem toeneemt (d.w.z. als D naar 

rechts verschuift) zal ook de docent op een gegeven moment moeten 

gaan plannen. 

3.3.1.2 Plannen, gebaseerd op het herkennen, transformeren en combi-

neren van patronen 

In de vorige paragraaf hebben we besproken in welke situaties het 

maken van een (deel)plan handig dan wel nodig is. In deze paragraaf 

zullen we bespreken hoe je aan zo'n plan kunt komen. 

Een plan komt niet tot stand door magisch inzicht bij een naieve 

probleemoplosser, maar een plan komt tot stand doordat een probleem

oplosser die over een goede kennis beschikt op een actieve en 

adequate wij ze met deze kennis en met het probleem omgaat. Deze 

stelling zullen we onderstaand uitwerken. 

De essentie van plannen is volgens mij: 

1. het herkennen van (in het geheugen aanwezige) patronen 

2. het omzetten van onbekende (d.w.z. niet in het geheugen voor

komende) patronen (zoals de student deze in het probleem ziet) in 

bekende (d.w.z. in het geheugen voorkomende) patronen. 

3. het combineren van bekende patronen tot nieuwe patronen: een 

(deel)plan (zie in analogie hiermee eventueel: de Groot (1946) 

voor de rol die patronen spelen in schaken; het oplossen van 

schaakproblemen). 

Met patroon bedoel ik een, in het geheugen van de probleemoplosser 

opgeslagen, (legpuzzel) stukje kennis dat bestaat uit een aantal 

kenniselementen en de relatie daartussen. Een patroon kan zijn: een 

stukje theorie, een voorbeeld, een formule met de voorwaarden waar

onder hij geldig is, een (deel)probleem en de wijze van oplossen 

daarvan, een (deel)plan, een combinatie van gegevens en een plan om 

daarmee vóóruit te werken, etc. 
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M.b.t. de essentie van plannen: 

ad.1. Het herkennen van patronen 

Als de probleemoplosser het probleem analyseert zal hij meestal wel 

wat bekende (d.w.z. met kennis in zijn geheugen overeenkomende) 

stukjes tegenkomen (hij herkent spontaan enige patronen). 

Indien dit herkennen niet (in voldoende mate) spontaan gebeurt zal 

de probleemoplosser bewust in zijn geheugen naar patronen moeten 

gaan zoeken. Dit zoeken kan op twee manieren gebeuren: associatief 

en deductief (in feite is er wat dit betreft natuurlijk geen sprake 

van een tweedeling maar van een continuüm). 

Bij deductief zoeken kun je o.a. het volgende doen: 

1. deduceren, uitgaande van de gegevens (vóóruit werken): 

- welke gegevens heb ik? Let ook op tabellen, grafieken, etc. 

- wat kan ik daarmee doen? (deelberekeningen) 

welke formules kan in erop toepassen; zijn die formules in dit 

geval geldig? 

2. deduceren, uitgaande van de vraag (achteruit werken): 

- wat is er gevraagd? 

- wat moet ik daartoe weten; kan ik het probleem opsplitsen in 

deelproblemen? 

- welke formules en welke gegevens heb ik voor de oplossing van 

dat (deel)probleem nodig? 

3. deduceren uit de combinaties van gegevens en vraag 

4. afwisselend vanuit de vraag en vanuit de gegevens werken 

(afwisselend vooruit en achteruit werken, d.w.z. afwisselend 

deelberekeningen uitvoeren en deelproblemen oplossen). 

Bij associatief zoeken kun je o.a. het volgende doen: 

- heb je al eens eerder een dergelijk probleem gezien? 

- heb je al eens iets gezien wat er op leek? 

- met welk deel van de theorie heeft het te maken? 

- welke gegevens hebben iets met elkaar te maken? 
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Ad.2. Het omzetten van onbekende patronen in bekende patronen 

De vorm waarin het probleem wordt aangeboden zal in het algemeen 

niet (volledig) overeenkomen met een in het geheugen voorkomend 

patroon (als dit wel zo is, is zo'n opgave geen probleem). Dit 

betekent dat de probleemoplosser de vraag en/of de gegevens zodanig 

zal moeten veranderen tot er patronen ontstaan, die wel overeenkomen 

met in het geheugen opgeslagen patronen. 

Het kan ook nodig zijn dat de probleemoplosser informatie die hij, 

voor de oplossing van het probleem, uit zijn geheugen heeft 

geselecteerd, moet transformeren. Bv. dat hij een geselecteerde 

formule in een voor het probleem adequate vorm moet zetten. 

Bij het transformeren van patronen kun je o.a. het volgende doen: 

- kan ik de (deel)vraag anders formuleren zodat een bekend probleem 

ontstaat? 

- kan ik het probleem in eigen woorden formuleren? 

- kan ik de gegevens anders formuleren? 

- kan ik de gegevens en/of de vraag zodanig herformuleren dat ze 

beter op elkaar aansluiten? 

- moet ik geselecteerde oplosinformatie herformuleren? 

Ad.3. Het combineren van bekende patronen tot nieuwe patronen: een 

(deel)plan 

Een patroon bestaat uit een aantal kenniselementen en de relatie 

daartussen. Een plan bestaat uit een aantal patronen en de relatie 

daartussen. Een plan is in feite dus een patroon voor een hele 

opgave. We gebruiken het woord plan omdat het een nieuw te vormen 

patroon is en geen al in het geheugen aanwezig patroon. 

Bij het opstellen van een plan proberen we dus een relatie te vinden 

tussen de patronen die we spontaan of door bewust zoeken hebben 

ontdekt. Zo'n relatie kun je weer vinden via deductie, associatie 

en/of transformatie. Immers, elk patroon kan worden opgevat als een 

gegeven en om de relatie tussen deze gegevens (c.q. deze patronen) 

op te sporen kun je dezelfde handelingen verrichten als onder ad.l. 

genoemd. 
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Op basis van de vorige paragraaf (zie schema 3.6, deze paragraaf en 

het bekende vier staps schema voor probleemoplossen komen we tot een 

aanpak die is weergegeven in schema 3.8 en die onderstaand zal 

worden toegelicht. 

Hoewel schema 3.8 er wat complex uitziet is het (leren) hanteren 

ervan, na wat in deze en in de vorige paragraaf besproken is, toch 

vrij eenvoudig: 

Je begint met een analyse van het probleem (hier gaan we in 

paragraaf 3.3.3 nog nader op in). Tijdens de analyse kun je 

(bekende) patronen in de opgave ontdekken; als je deze niet spontaan 

ziet moet je er bewust naar zoeken. Als ook dit bewuste zoekproces 

niet (in voldoende mate) tot herkenning van patronen leidt, moet je 

opnieuw de analyse fase doorlopen. 

Vervolgens vraag je je af of je een plan nodig hebt. Als de 

complexheid van het probleem gering is kun je een working forward 

strategie hanteren, in de overige gevallen kun je proberen een plan 

op te stellen. Als je een plan kunt opstellen doe je dit ook en wel 

door de patronen te combineren tot een plan. Als de complexheid van 

het probleem zo groot is dat het je niet lukt vóóraf een plan op te 

stellen, probeer je een plan te maken voor een deel van het probleem 

(je kunt met een deel van de gegevens vast een stukje vooruit werken 

of je kunt door het oplossen van een deelprobleem vast een stukje 

achteruit werken). Als ook het opstellen van een deelplan niet lukt 

ga je terug naar de analyse fase. (Opmerking: dit zal in het 

algemeen vaker nodig zijn naarmate de complexheid van het probleem 

groter is). 

Als het je gelukt is een ( deel )plan op te stellen, voer je een 

deelplan uit. 

Als je nog niet het gehele probleem hebt opgelost, omdat je nog niet 

alle deelplannen hebt uitgevoerd, of omdat je met de working forward 

aanpak (nog) maar een deel van het probleem hebt opgelost (kunnen 

oplossen), vraag je je af of je voor het resterende deel van het 

probleem een plan nodig hebt. Vind je plannen voor het resterende 

deel van het probleem niet nodig, dan volg je weer een working 
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ANALYSE 

NEE ZOEK BEWUST 
HEB JE SPONTAAN NAAR PATRONEN 
PATRONEN 
ONTDEKT? 

JA JA NEE 
HEB JE PATRO-
NEN ONTDEKT? 

HANTEER EEN NEE 
WORKING FOR-t--t------1HEB JE EEN 
WARD AANPAK PLAN NODIG? 

JA 
JA 

.----~HEB JE EEN PLAN? 

NEE 
NEE ~-------~ NEE 

KUN JE EEN PLANt---+------1KUN JE EEN DEEL-i----+-~ 

NEE 

OPSTELLEN? PLAN OPSTELLEN? 

JA JA 

STEL EEN PLAN OP: STEL EEN DEEL-
ZOEK NAAR EEN PLAN OP 
RELATIE TUSSEN DE 
PATRONEN 

VOER EEN DEEL
PLAN UIT EN 

BECOMMENTARIEER 

'--------+--~Is HET HELE PRO
BLEEM OPGELOST? 

JA 

CONTROLE 

Schema 3.8 Stroomschema voor flexibel probleemoplossen gebaseerd op 

herkenning en combinatie van patronen 

forward aanpak. Vind je plannen wel nodig, dan probeer je een plan 

op te stellen; als je al een plan hebt, voer je het volgende deel

plan uit, etc. 

Als je het gehele probleem hebt opgelost ga je door naar de controle 

fase (hier wordt in paragraaf 3.3.3 nader op ingegaan). 
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We zien dat ook bij de legpuzzel methode in de eerste stap wordt 

geanalyseerd en in de laatste stap wordt gecontroleerd. Alleen de 

plan- en de uitvoer fase zijn, zoals voorheen besproken, duidelijk 

verschillend; deze zijn bij de legpuzzelmethode verweven (en daar

naast zijn er de voorgaand besproken verschillen). 

Naarmate de complexheid van het probleem toeneemt, wordt het 

oplossen meer en meer een zoekproces en zal de aanpak meer en meer 

overeenkomen met de legpuzzel methode en zal er vaker teruggekeerd 

moeten worden naar de analyse, de patroonherkenning, de -transforma

tie en combinatiestappen. 

Let op: met schema 3.8 wordt niet bedoeld dat er sprake is van een 

driedeling wat betreft de aanpak. Bij toenemende complexheid van het 

probleem (waarmee de mate van planning continu varieert, zie figuur 

3.4) wordt een mengvorm van de methoden gehanteerd die respectie

velijk het meest overeenkomt met de working forward-, de oplosroute

en de legpuzzel methode. 

Je kunt natuurlijk ook nadat je een (omvangrijk) probleem in deel

problemen hebt opgesplitst, voor deelproblemen van verschillende 

complexheid een verschillende aanpak hanteren. 

3.3.1.3 Patronen en beter probleemoplossen 

In de vorige paragraaf is gesteld dat het herkennen, transformeren 

en combineren van patronen een belangrijke rol speelt bij probleem

oplossen. 

Daarvan uitgaande zal de kwaliteit van de probleemoplosser toenemen, 

ofwel de complexheid van het probleem, zoals de probleemoplosser 

deze (subjectief) ervaart, afnemen ofwel zal het probleemoplossen 

beter gaan naarmate: 

1. je beter patronen herkent doordat: 

- je meer patronen in je hoofd hebt 

- je grotere patronen in je hoofd hebt, bv. hele (gedeelten van) 

opgaven en hun uitwerking. Je herkent dan immers grote gedeelten 

van de nieuwe opgave wat je overzicht over deze opgave sterk 

vergroot. 
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- je kwalitatief betere patronen in je hoofd hebt. Bv. patronen 

waarbij kenmerken van het probleem leiden tot de benodigde oplos

kennis 

- je de patronen gemakkelijker uit het geheugen kunt oproepen, bv. 

doordat je ze via verschillende ingangen kunt herkennen bv. op 

basis van trefwoorden uit de theorie, op basis van probleem

kenmerken, etc. 

Hoe je deze patronen kunt opbouwen wordt besproken in hoofdstuk 

4. 

- je betere technieken gebruikt om de patronen zonodig bewust in 

het geheugen te zoeken: zie associatief zoeken en deductief 

zoeken. 

2. je beter in staat bent onbekende patronen in bekende patronen te 

transformeren. 

Wat je hiertoe o.a. kunt doen is besproken op in paragraaf 

3.3.1.2. 

3. je beter in staat bent (bekende) patronen te combineren tot een 

nieuw patroon: een plan. 

Wat je hiertoe o.a. kunt doen is besproken op in paragraaf 

3.3.1.2. 

4. je beter in staat bent de door het oplossen van problemen opge

dane ervaringen te abstraheren, zodat je meer en meer in staat 

bent nieuwe (deel)problemen te herkennen als speciaal geval van 

een geabstraheerd type probleem. 

3. 3. 2 Helpen bestaande strategieën? Presentatie van een alterna

tieve strategie 

In het voorgaande hebben we voldoende voorkennis opgedaan om ons 

bezig te houden met de vraag of strategieën eigenlijk wel helpen en 

waar een (gebrek aan een) positief effect aan te danken (te wijten) 

kan zijn. 
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Onderzoek naar het effect van een domeinspecifieke oplosroute 

heuristiek is o.a. gerapporteerd in de dissertatie van Mettes en 

Pilot (1980). Hierin stellen zij dat de door hen ontworpen en onder

zochte SPA methode (zie paragraaf 3.2.2.3) een positief effect 

heeft: in hun onderzoek was het gemiddelde tentamencijfer voor het 

vak thermodynamica bij de proefgroep 0,7 - 0,8 punten hoger dan bij 

de controlegroep waarvan het gemiddelde tentamencijfer 5,5-5,6 was. 

Ik zou echter zowel de conclusie als het wetenschappelijke karakter 

van het onderzoek willen aanvechten en wel op basis van de volgende 

argumenten: 

- het effect was niet statistisch significant 

- de proefgroep heeft gemiddeld ca. 16-;o meer tijd aan het vak 

besteed dan de controlegroep, terwijl de verbetering van het 

resultaat ook zo'n 16% is. Er is weliswaar geen lineair verband 

tussen deze twee, maar de grotere inzet is wel een tegenargument 

voor de conclusies. 

- de proef groep volgde ( op aandringen van de docenten) veel 

frequenter college en instructie en maakte meer zelfstudie-opgaven. 

- er was geen sprake van een werkelijke controlegroep. Als "controle

groep" werden twee jaargangen gebruikt, waarbij de methode nog 

niet werd toegepast. Weliswaar stemden de proef groep en de 

"controlegroep" wat betreft VWO-cijfers goed overeen, maar het is 

goed mogelijk dat de proefgroep en de docenten zich door de 

invoering van deze nieuwe methode en het onderzoek daarnaar anders 

gedroegen dan de controlegroep. Een indicatie hiervoor is bijvoor

beeld het voorgaande punt. 

- de proefgroepen en de controlegroep legden verschillende examens 

af, zodat vergelijking van de bereikte resultaten niet weten

schappelijk verantwoord is. 

Uitsluitend afgaand op de dissertatie van Mettes & Pilot kan dus 

zeker niet gesteld worden dat invoering van de SPA methode tot beter 

probleemoplossen leidt. 

Ook algemeen toepasbare oplosroute heuristieken lijken weinig effect 

te hebben. Onderzoek naar het effect van een dergelijke strategie is 
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o.a. gedaan door Ferguson-Hessler en de Jong (de Jong, 1986) voor 

het vak electriciteit en magnetisme. Zij vonden dat: 

- het moeilijk was de studenten in korte tijd de strategie aan te 

leren: de studenten zijn vastgeroest in hun eigen aanpak. (Ook 

voor de SPA methode geldt dat de studenten weinig geneigd zijn om 

volgens de gedoceerde strategie te werken.) 

- zowel bij goede als bij foute oplossingen werd dezelfde (van de 

gedoceerde strategie afwijkende) strategie door de studenten 

gebruikt. ( Ferguson-Hessler en de Jong noemen dit de "kick and 

rush" methode: direct na het (meestal niet goed) lezen van de 

vraag beginnen te schrijven alsof ze een probleemschema voor dat 

vraagstuk hebben.) 

Zij concluderen hieruit dat het werken volgens een strategie niet 

zo belangrijk lijkt als het op de goede wijze in het hoofd hebben 

van de benodigde kennis. Ook de Groot (1946) heeft, vrij vertaald, 

gesteld dat meesterschap in probleemoplossen in de eerste plaats 

gebaseerd is op een goede domeinspecifieke kennis: "een uitgebreid 

en ver gedifferentieerd systeem van fijn afgestemde ervarings

koppelingen". Dat ik mij volledig bij de visie van de Groot kan 

aansluiten is impliciet al tot uiting gekomen in paragrafen 

3.3.1.2 en 3.3.1.3 en komt ook nog tot uitdrukking in de paragraaf 

4.5. 

Het onderzoek naar het effect van strategieën roept drie vragen op: 

1. Hoe is het mogelijk dat goede studenten ondanks een van de 

gedoceerde strategie afwijkende aanpak toch goed kunnen probleem

oplossen? 

2. Heeft het hanteren van een strategie dan wel zin? 

3. Waarom willen de studenten de gedoceerde strategie niet over

nemen? Moet je een andere strategie doceren? 

Ad.l: Hoe is het mogelijk dat goede studenten ondanks een van de 

gedoceerde strategie afwijkende aanpak toch goed kunnen 

probleemoplossen? 
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- Zoals voorheen gesteld, is het bij eenvoudige problemen niet nodig 

te plannen; de probleemoplosser kan bij dergelijke problemen een 

working forward strategie hanteren. 

- We hebben ook gezien dat je het oplossen van problemen kunt voor

stellen door het leggen van een legpuzzel. Bij problemen die aan 

beginnende T.U. -studenten worden voorgelegd ligt het aantal 

stukjes (de data) en het eindresultaat (de uitkomst) van de puzzel 

vast. Het is dan niet noodzakelijk te plannen, omdat je het 

probleem ook kunt oplossen door net zo lang door te gaan met het 

in elkaar passen tot je alle stukjes van de legpuzzel gebruikt 

hebt. 

Ad.2. Heeft het hanteren van een strategie zin? 

Zoals in het vorige punt gesteld, is het niet noodzakelijk een 

strategie te volgen. Zoals op in paragraaf 3.3.1.1 gesteld, ben ik 

echter toch een voorstander van vóóraf plannen (indien je daartoe in 

staat bent) omdat dit overzicht over alle data levert en je de 

mogelijkheid biedt om, vóórdat je begint met uitvoeren, redelijk te 

kunnen beoordelen of de door jou gekozen oplosroute tot succes leidt. 

Zoals gesteld is het echter voor het probleemoplossen van overwegend 

belang dat de probleemoplosser een goede kennis bezit. Dit kunnen we 

verduidelijken door nog eens te kijken naar schema 3.8. Hierin staat 

o.a. dat je, spontaan of door bewust zoeken, bekende patronen in de 

opgave moet proberen te ontdekken. Als de probleemoplosser derge

lijke patronen niet in zijn geheugen heeft opgeslagen, of als hij ze 

niet zodanig heeft opgeslagen dat hij bij een bepaald probleem de 

relevante partronen uit zijn geheugen kan oproepen, zal het hanteren 

van de heuristiek "spoor bekende patronen op" geen effect hebben. 

Als de probleemoplosser wel over een goede kennis beschikt kan het 

hanteren van een goede strategie (hierop wordt in het volgende punt 

nog nader ingegaan), die ook daadwerkelijk door de studenten wordt 

toegepast, wel tot beter en/of sneller probleemoplossen leiden. Het 

is immers (onder het voorbehoud dat ze een goede kennis bezitten) 

nog steeds aannemelijk dat als je studenten aanleert om problemen op 

te lossen zoals goede studenten dit doen en je ze aanleert een 
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aantal fouten te vermijden, dit zal resulteren in beter probleem

oplossen. Het is ook aannemelijk dat door op een dergelijke wijze te 

werken en in gevallen waar dat mogelijk is vóóraf een planning te 

maken, minder tijd verloren zal worden aan het doorlopen van verkeer

de en dode sporen en aan het ( indien die al opgemerkt worden) 

herstellen van fouten, waardoor het probleemoplossen sneller kan 

verlopen. 

Echter noch de Groot, noch Mettes en Pilot, noch Ferguson-Hessler en 

de Jong geven goede praktische aanwijzingen hoe je een goede kennis 

kunt opbouwen. 

De Groot doet hierover helemaal geen uitspraken (dat was ook niet 

zijn bedoeling). 

Mettes en Pilot centreren probleemoplossen en kennisopbouw rond het 

selecteren van kernbetrekkingen. Een grote omissie in hun aanpak is 

echter dat ze niet aangeven hoe je kunt (in)zien welke kernbetrek

king( en) je bij een bepaald probleem moet kiezen en hoe je kunt 

( in) zien welke strategie je bij dat probleem moet volgen, en dit 

zijn in het algemeen nu net de moeilijkste onderdelen van het 

probleemoplossen. Dus in de SPA methode wordt geen expliciet verband 

gelegd tussen de kenmerken van het probleem enerzijds en de 

benodigde declaratieve en procedurele kennis anderzijds; de selectie

kennis en de strategische kennis wordt niet expliciet uitgebouwd. 

Weliswaar is de laatste stap in hun heuristiek "kijk wat je hiervan 

geleerd hebt", maar deze aanwijzing is zo vaag en de leeractiviteit 

is zo passief dat ik me niet kan voorstellen dat het uitvoeren van 

deze stap veel effect heeft. 

Ferguson-Hessler en de Jong stellen dat kennis moet worden opgebouwd 

volgens zogenaamde probleemschemata. Zij geven (nog) geen aanwij

zingen hoe je dergelijke schemata kunt opbouwen. Dit zal moeten 

blijken uit (hun) (eventuele) vervolgonderzoek. 

Wat gemeenschappelijk is in de besproken benaderingen, is dat ze 

alle uitgaan van patronen (een patroon bestaat uit een aantal 

kenniselementen en de relatie daartussen). Ferguson-Hessler en de 

Jong, en Mettes en Pilot spreken slechts over één type patroon: 

probleemschema's respectievelijk kernbetrekkingen. Bij mij heeft het 
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begrip patroon een veel ruimere betekenis; het kan zijn: een stukje 

theorie, een voorbeeld, een formule en de voorwaarden waaronder hij 

geldig is, een formule en kennis van situaties waarin je deze 

formule vaak nodig hebt, een (deel)plan voor een (deel)probleem, etc. 

In hoofdstuk 4 zal ik bespreken hoe je een goede kennis kunt op

bouwen, in dit hoofdstuk gaan we echter eerst nog wat verder in op 

de heuristiek voor het oplosproces. 

Ad.3. Waarom willen de studenten de strategie niet overnemen? Moet 

je misschien een andere strategie doceren? 

1. Zoals we onder ad.l gezien hebben, is het niet noodzakelijk de 

gedoceerde strategie te volgen om goed te kunnen probleem

oplossen. Als de studenten er niet van overtuigd zijn (bv. door

dat ze het zelf ervaren hebben) dat het volgen van de gedoceerde 

strategie tot een beter resultaat leidt, zullen ze weinig geneigd 

zijn hun eigen aanpak af te leren en de nieuwe strategie over te 

nemen. Ze zullen hiertoe zelfs weinig bereid zijn als ze er welis

waar van overtuigd zijn dat het volgen van de strategie tot een 

beter resultaat leidt, maar dat deze verbetering in hun ogen zo 

gering is dat een verandering in hun eigen, zo vertrouwde, aanpak 

niet de moeite waard is. 

2. De gedoceerde strategie was een oplos route heuristiek, dus er 

moest bij elke opgave vooraf een planning worden gemaakt. 

Voorgaand is gesteld dat het bij eenvoudige problemen vaak niet 

nodig is om te plannen en dat het bij erg complexe problemen vaak 

niet mogelijk is om te plannen. Dit betekent dat je niet van 

studenten moet verlangen dat ze bij elke opgave een planning 

maken, maar dat je ze bij elke opgave zelf moet laten kiezen of 

ze plannen, en zo ja, hoe gedetailleerd ze plannen; dit resul

teerde in schema 3.8. 

Aangezien deze strategie mijns inziens veel beter overeenkomt met 

de manier waarop studenten gewend zijn problemen op te lossen en 

(dan ook) een betere beschrijving geeft van het probleemoplos

proces, zullen studenten deze strategie naar mijn mening eerder 
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overnemen dan de oplosroutemethode. (Dit zal echter nog uit 

onderzoek moeten blijken.) 

3. In paragraaf 3.3.1.2 is gesteld dat probleemoplossen met name 

neerkomt op het herkennen, transformeren en combineren van 

patronen. Dit moet je, zoals in schema 3.8 is gebeurd, dan ook 

expliciet in de heuristiek tot uitdrukking brengen. 

4. In paragraaf 3.3.1.1 is gesteld dat bij de oplosroutemethode de 

student het probleem vóóraf volledig moet overzien en vóóraf moet 

kunnen aangeven hoe alle stukjes in elkaar passen. Bij de leg

puzzel methode (die een onderdeel is van de methode die in schema 

3.8 is weergegeven) hoeft de probleemoplosser pas gedurende het 

oplossen, geleidelijk aan, door te krijgen hoe alle stukjes van 

de legpuzzel in elkaar passen. De probleemoplosser hoeft steeds 

maar overzicht te hebben over een deel van het probleem en 

uiteindelijk pas over het hele probleem. 

Het werken volgens de legpuzzel methode is dus makkelijker dan 

het werken volgens de oplosroutemethode. 

Zoals eerder gesteld, ben ik voorstander van plannen vóóraf en ik 

vind dan ook dat de probleemoplosser alleen de legpuzzelmethode 

(de "makkelijke weg") moet volgen als het opstellen van een plan 

vóóraf niet lukt. 

5. Ferguson-Hessler en de Jong hebben (o.a. via 

onderzocht hoe het probleemoplosproces bij 

protocolanalyse) 

beginnende T.U. 

studenten bij het vak Electriciteit en Magnetisme verloopt en zij 

hebben, zonder succes, getracht de studenten een oplos route

methode te laten hanteren i.p.v. de "kick en rush" aanpak (zie 

paragraaf 3.3.2). 

Zij vinden blijkbaar de gedoceerde strategie veel beter dan de 

aanpak die de studenten normaal hanteren. Naar mijn mening is er 

weinig verschil in kwaliteit tussen beide methoden en zijn ze 

allebei niet zo goed, en wel om de volgende redenen (zie schema 

3. 8): 

- de "kick and rush" methode kun je volgens mij als volgt 

beschrijven: 
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de student voert een (in het algemeen vrij gebrekkige) analyse 

uit en meent (eventueel ten onrechte) een bekend patroon te 

ontdekken waarmee hij ( in het algemeen een deel van) het 

probleem kan oplossen. Aangezien hij (al dan niet terecht) 

meent het patroon te kennen, kiest hij (niet bewust) voor een 

working forward aanpak. Als hij het betreffende deel van het 

probleem heeft opgelost kijkt hij of het hele probleem is 

opgelost. Als dit niet het geval is kijkt hij welke gegevens er 

nog over zijn (hij gaat terug naar de analyse) en kijkt of hij 

daar, eventueel gecombineerd met het tussenresultaat, wat mee 

kan doen (of hij een bekend patroon herkent of kan transfor

meren, of een nieuw patroon kan opbouwen). Als hij een idee 

krijgt zal hij in het algemeen weer working forward gaan 

rekenen en dus in het algemeen weliswaar niet op papier plan

nen, maar in gedachten wel een diffuus (intuïtief) of helder 

doel voor ogen hebben waar hij naartoe werkt. 

Deze procedure herhaalt zich ( (onbewust) hanteren van de 

legpuzzelmethode) tot het hele probleem is opgelost, waarna al 

dan niet, en zo ja een in het algemeen vrij gebrekkige controle 

volgt. 

De redenen waarom de studenten in het algemeen een legpuzzel

achtige methode hanteren zijn mijns inziens dat ze vaak, al 

zouden ze het willen, niet in staat zijn een plan op te stel

len, en al zouden ze het kunnen, dan zullen ze het nog niet 

gauw doen omdat het werken volgens de legpuzzelmethode 

makkelijker is. 

Ik vind de door de studenten in het algemeen gevolgde (feitelijk: de 

onbewust toegepaste) methode voorzover het de grote lijn betreft dus 

helemaal niet zo slecht; afgezien van het plannen (dat, zoals 

besproken, in een aantal gevallen wenselijk maar niet noodzakelijk 

is) zitten de stappen uit schema 3.8 er wel in. 

Op detailniveau is de aanpak van studenten in een aantal gevallen 

wel vrij slecht: de diverse stappen uit het schema worden vaak vrij 

slecht uitgevoerd (zie paragraaf 3.2.4); de analyse, de uitvoering 

en de controle gebeuren vaak slordig/overhaast, onvolledig, etc., 
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waardoor er vaak vrij veel fouten worden gemaakt die, indien er niet 

goed gecontroleerd wordt, niet worden opgemerkt en verbeterd. 

De belangrijkste verandering die je in het probleemoplosgedrag van 

studenten moet proberen te bereiken is volgens mij dan ook: zorg dat 

ze de handelingen (uit schema 3.8) die ze uitvoeren correct en 

volledig uitvoeren. 

Het probleemoplossen moet beginnen met een zorgvuldige analyse, 

zodat er geen dingen over het hoofd worden gezien en/of ten onrechte 

gemeend wordt dat er voor het betreffende (deel van het) probleem 

een patroon in het geheugen zit. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen 

dat er een verkeerd oplossingspad wordt ingeslagen. 

Vervolgens wordt het schema doorlopen zoals in paragraaf 3.3.1.2. al 

is beschreven. Eventueel kun je na het uitvoeren van een deelplan/ 

deelberekening deze controleren en eventueel nagaan of je nog wel op 

de goede weg bent; dit om lang doorlopen op verkeerde en/of dood

lopende wegen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Nadat het hele probleem is opgelost, moet zorgvuldig worden gecontro

leerd. 

In de door mij opgestelde heuristiek zal ik proberen te bereiken dat 

de studenten de stappen uit schema 3.8 correct en volledig uitvoeren 

door deze stappen zorgvuldig te specificeren. Dit gebeurt in para

graaf 3.3.3. 

Als het probleem erg complex is, waardoor het inslaan van een 

verkeerd en/of dood spoor, het doorrekenen met verkeerde tussen

resultaten, etc. wellicht eerder zal voorkomen maar door de lengte 

van de deelberekening juist erg tijdrovend is, of als de probleem

oplosser in het algemeen veel "slordigheidsfoutjes" maakt, kan het 

zinvol zijn tussentijds te controleren. Als je controleert na elke 

stap komt het schema er uit te zien als in schema 3.9. Echter ook 

wat betreft het tussentijds controleren ben ik voor een flexibele 

aanpak. Als de probleemoplosser zelf aanvoelt dat hij een bepaalde 
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stap wellicht niet (geheel) correct heeft uitgevoerd, is een 

tussentijdse controle van die stap beslist zinvol. In de overige 

gevallen moet de probleemoplosser (eventueel bij elk probleem) zelf 

beslissen of hij tussentijds controleert en zo ja, of hij dat na 

elke stap doet of slechts na bepaalde stappen. 

De reden waarom ik een oplosroute methode (de door Ferguson-Hessler 

en de Jong gedoceerde strategie) niet optimaal vind, is al uitge

breid besproken (zie paragraaf 3.3.1.1). 

De vraag "moeten de docenten misschien een andere strategie 

doceren?" zou ik op basis van het voorgaande willen beantwoorden 

met: Ja, je kunt beter de strategie doceren die is weergegeven in 

schema 3.8. De stappen uit deze strategie worden in de volgende 

paragrafen gespecificeerd. 

3.3. De SESTANS-SOLVE heuristiek in detail 

In de voorgaande paragrafen is schema 3.8 opgebouwd, waarin wordt 

weergegeven in welke stappen het probleemoplossen verloopt. 

In deze paragraaf wordt gespecificeerd welke handelingen je in de 

verschillende stappen kunt uitvoeren. Hierbij is o.a. uitgegaan van 

de volgende overwegingen: 

1. Je kunt het probleemoplossen van studenten verbeteren door ze een 

goede operationele heuristische kennis aan te bieden (zie 

paragraaf 3.2.4.3). 

Schema 3.8 geeft, zoals gesteld, naar mijn mening een goede weer

gave van het probleemoplosproces. Je kunt dit schema operationa

liseren door aan te geven welke handelingen je in de diverse 

stappen kunt uitvoeren. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat 

de studenten de betreffende stappen correct en volledig uitvoeren 

specificeer ik expliciet en uitvoerig en verwerk ik in de specifi

catie de gegevens uit paragraaf 3.2.4 (bv. omdat bekend is dat 

een aantal studenten de opgave in de analyse fase niet helemaal 

doorlezen formuleer ik deze handeling in de heuristiek niet als 

"lees de opgave", maar als "lees de opgave een keer helemaal 

door"). 
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ANALYSE 

CONTROLE 
ANALYSE 

NEE ZOEK BEWUST 
HEB JE SPONTAAN1--+----1NAAR PATRONEN 
PATRONEN 
ONTDEKT? 

JA JA .-------_, NEE 
1-----+---~HEB JE PATRO-1--+--~ 

CONTROLE 
PATROON
HERKENNING 

NEN ONTDEKT? 

HANTEER EEN NEE 
WORKING FOR-1--+-----1HEB JE EEN 
WARD AANPAK PLAN NODIG? 

JA 
JA 

.---+-~HEB JE EEN PLAN? 

NEE 

NEE 
NEE .---------~ NEE 

KUN JE EEN PLAN 1--+-----1 KUN JE EEN DEEL- 1--+----' 
OPSTELLEN? PLAN OPSTELLEN? 

JA JA 

STEL EEN PLAN OP: STEL EEN DEEL-
ZOEK NAAR EEN PLAN OP 
RELATIE TUSSEN DE 
PATRONEN 

CONTROLE 
CONTROLE PLAN DEELPLAN 

VOER EEN DEEL
PLAN UIT 

CONTROLE UITVOE
RING DEELPLAN 

.__ _______ '------1IS HET HELE PRO-
BLEEM OPGELOST? 

JA 

EINDCONTROLE 

Schema 3.9 Heuristiek voor het probleemoplosproces met tussentijdse 

controle na elke stap 
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Hoewel de specificatie van de stappen duidelijke overeenkomsten 

vertoont met die uit de paragrafen 3.2.2.2 en 3.2.2.4, zijn er 

ook verschillen: vanwege het bovenstaande en vanwege het onder

staande punt 2 zijn er wat handelingen toegevoegd, zijn er wat 

handelingen anders geformuleerd en zijn de handelingen in een 

meer logische volgorde geplaatst. 

2. Je kunt het probleemoplossen van studenten verbeteren door hun 

werkwijze te verbeteren (zie paragraaf 3.2.4.3). Hiertoe worden 

expliciet enige handelingen in de heuristiek opgenomen, bv. in de 

stap "uitvoering" wordt opgenomen: "werk systematisch, zorgvuldig 

en overzichtelijk". 

Onderstaand wordt achtereenvolgens van de verschillende stappen 

uit schema 3.8 de specificatie, en wat commentaar daarbij, 

gegeven. Hierbij merk ik nog op dat net zoals de stappen uit 

schema 3.8 de handelingen per stap beslist niet allemaal onafhan

kelijk van elkaar zijn, maar dat deze elkaar kunnen overlappen, 

in elkaar over kunnen vloeien, etc. 

Analyse 

Het doel van deze stap is een goed overzicht te krijgen over alle 

data en een goed inzicht te krijgen in het probleem. 

Handelingsvoorschrift: 

- Lees de vraag een keer helemaal door. Dit heeft m.n. tot doel een 

globaal beeld van het probleem te krijgen. 

- Schrijf alle (ook impliciete) gegevens expliciet op. 

- Maak een schets van de situatie. 

Zet de verbale omschrijving van het probleem om in symbolen van de 

vaktaal en plaats deze in de schets. 

Via de drie bovenstaande punten worden alle data geordend en over

zichtelijk, in een schets, weergegeven. Een schets is ook een goed 

hulpmiddel om een fysische representatie van de situatie te ver

krijgen. 

- Wat is de vraag, hoe staat hij in het probleem geformuleerd? 

- Over welk deel van de theorie gaat de opgave? 
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- Probeer je (m.b.v. de schets) fysisch voor te stellen wat er aan 

de hand is. 

- Wat is nu eigenlijk exact de vraag; hoe zou je hem zelf formuleren? 

- Geef een schatting van het antwoord ( teken, grootte-orde, 

dimensie). 

Dit kan gebeuren op basis van fysisch inzicht (bv.: de eind

temperatuur moet hoger zijn dan de begintemperatuur, want •.. ), op 

basis van definities (bv.: als de uitkomst een kans is, moet de 

uitkomst een getal zijn tussen Oen 1), etc. 

Nadat het probleem is opgelost wordt in de controlestap de schat

ting vergeleken met het eindantwoord en de oorzaak van eventuele 

discrepanties opgespoord. 

- Begin pas met plannen en/of uitvoeren als je al de bovenstaande 

handelingen hebt uitgevoerd; schrijf eventuele invallen beknopt 

op, maar werk ze nog niet uit vóórdat je de analyse volledig hebt 

uitgevoerd. 

Deze handeling dient m.n. om de werkwijze van de studenten te 

verbeteren. Door een onzorgvuldige analyse kunnen studenten dingen 

over het hoofd zien en/of een verkeerd of een dood spoor gaan 

volgen. 

Ferguson-Hessler en de Jong rapporteren dat een onzorgvuldige 

analyse vaak leidt tot een verkeerde initiële representatie van 

het probleem waardoor de probleemoplosser een dwaalweg inslaat 

(hij kan bv. ten onrechte concluderen dat het een standaard

probleem betreft waarvoor hij al een oplossingsroute heeft). In 

een aantal gevallen blijft hij binnen die set gefixeerd wat leidt 

tot een fout antwoord of totale verwarring. Slechts in gunstige 

gevallen kan hij, meestal na een hernieuwde analyse, de set door

breken en eventueel een goede oplossing vinden. 

Indien je besluit direct na de analyse een "controle analyse" stap 

uit te voeren (zie schema 3.9) dan kun je dit doen door te contro

leren of je alle bovenstaande handelingen correct en volledig hebt 

uitgevoerd. 

Een dergelijke procedure geldt ook voor de overige stappen, zodat 

daar de controlestap niet meer wordt vermeld. 
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Het herkennen, transformeren en combineren van patronen 

De blokjes in schema 3.8 tussen "analyse" en "voer een (deel)plan 

uit" zijn al uitvoerig besproken en gespecificeerd in paragraaf 

3. 3 .1. Het zal duidelijk zijn dat voor "het spontaan ontdekken van 

patronen" en voor "het hanteren van een working forward aanpak" een 

specificatie niet van toepassing is. 

Voer een (deel)plan uit en becommentarieer 

- Werk systemtisch, zorgvuldig en overzichtelijk. 

- Zoek zonodig additionele gegevens op in tabellen en/of grafieken. 

- Zet de benodigde formules in een geschikte vorm. 

- Laat zo lang mogelijk symbolen in de formules staan (voer voor 

ingewikkelde uitdrukkingen eventueel hulpvariabelen in). 

Het zo lang mogelijk laten staan van symbolen in formules is veel 

inzichtelijker dan het direct invullen van getallen. Bovendien 

vergemakkelijkt het een dimensiecontrole. Het wordt door (begin

nende) studenten in het algemeen echter wel moeilijker gevonden. 

Zij kunnen eventueel het probleem eerst eens uitwerken door direct 

getallen voor de variabelen in te vullen en dan nog eens waarbij 

ze de symbolen in de formules zo lang mogelijk laten staan. 

- Voer elke operatie expliciet uit. 

Het expliciet uitvoeren van operaties heeft tot doel de probleem

oplosser zich goed te laten realiseren wat hij doet en fouten door 

het maken van te grote stappen te voorkomen. 

- Plaats achter elke regel in de uitwerking tussen accolades het 

bijbehorende commentaar (dit wordt onderstaand besproken). 

D.w.z. schrijf op hoe je tot die regel komt (hoe kom je erop?; 

waaruit volgt hij?) en/of waarom het zó moet (welke fysische/

mathematische argumenten heb je daarvoor?) en/of welke fouten je 

niet moet maken (waar moet je op letten (dit om veel gemaakte 

fouten te vermijden)) en/of toelichting (bv. bij een mathematische 

operatie), etc. 

Zoals we in paragraaf 3. 2. 4. 2 gezien hebb~n, is een verschil 

tussen goede en slechte probleemoplossers, dat goede probleem

oplossers (in grotere mate) argumenten hebben waarom ze bepaalde 

dingen doen of juist niet doen. 
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Voorheen heb ik gesteld dat er uitsluitend sprake is van inzichte

lijk handelen, indien dit handelen gebaseerd is op {goede) argu

menten. 

Door studenten commentaar bij de uitwerking te laten schrijven 

probeer je te bevorderen dat ze op basis van argumenten {dus 

inzichtelijk) handelen, hetgeen kan leiden tot beter probleem

oplossen. 

Een tweede reden om te becommentariëren wordt gegeven in paragraaf 

4.2. 

- Schrijf expliciet het eindantwoord op {bv. als je een eindtempera

tuur moest uitrekenen geef dan niet als antwoord x=293, maar: de 

eindtemperatuur is 293 K). 

Door de probleemoplosser het antwoord expliciet te laten opschrij

ven wordt hij gestimuleerd te beseffen wat hij nu eigenlijk heeft 

uitgerekend en bovendien om na te gaan of het gegeven antwoord het 

{volledige) antwoord op de gestelde vraag was. 

Het is duidelijk dat veel van de bovengenoemde handelingen betrek

king hebben op het verbeteren van de werkwijze. 

Controleer 

In deze stap wordt nagegaan of de vraag correct en volledig is 

beantwoord. 

Op zich is het niet zo erg dat, met name slechte, probleemoplossers 

fouten maken, maar omdat deze in het algemeen niet worden gevolgd 

door een goede controle neigen ze fataal te zijn. 

Door in de heuristiek expliciet aan te geven welke handelingen de 

probleemoplosser in de controlefase moet uitvoeren proberen we te 

bevorderen dat studenten correct en volledig controleren. 

Handelingsvoorschrift: 

- Stemt de uitkomst overeen met de schatting {teken, grootte-orde, 

dimensie)? Zo nee, waarom niet? 

- Is de uitkomst met de goede nauwkeurigheid weergegeven? 
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Is het gehele vraagstuk beantwoord; zijn alle deelvragen (onder

delen) beantwoord? 

- Heb je de daadwerkelijke vraag beantwoord; heb je de vraag goed 

begrepen, heb je een goede fysische interpretatie van de situatie? 

- Heb je alle expliciete- en impliciete gegevens (voor zover nodig) 

gebruikt? Zo nee, waarom niet? 

- Is aan de voorwaarden voor het gebruik van formules/wetten/ 

stellingen voldaan? 

- Is het antwoord op een andere wijze te verkrijgen en/of te contro

leren? 

- Ga na of je alle in de voorgaande stappen uitgevoerde handelingen 

correct en volledig hebt uitgevoerd. Hierbij kun je o.a. letten 

op: reken-, teken-, aflees-, dimensie- en redeneerfouten, op het 

gebruik van foute formules, op het foutief gebruiken van goede 

formules, etc. 

"Onoplosbare" problemen 

Ondanks het volgen van de voorgaand beschreven heuristiek zul je wel 

eens problemen tegen komen die je (in eerste instantie) niet kunt 

oplossen. Je kunt dan o.a. één of meer van de volgende dingen doen: 

- Bekijk (het voor het probleem relevante deel van) de theorie nog 

eens. Let hierbij met name op de voorbeelden. 

- Bekijk nog eens de uitwerkingen van vergelijkbare, eerder opge

loste, problemen. 

- Laat het probleem een tijdje rusten en kom er later op terug. 

Bekijk de aanwijzingen m.b.t. het niet (goed) begrijpen van 

tekst(del)en (paragraaf 2.6.5.8); deze zijn ook in dit geval van 

toepassing zijn. 

- Als het met een behoorlijke inspanning niet lukt het probleem op 

te lossen, neem dan op instructie de uitwerking van de docent maar 

over. 
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BOOFDSIDK 4. PRESENTATIE VAN EEN (NIEUWE) METHODE VOOR HET VERWERVEN 

VAN KENNIS VAN OPGAVEN: DE SESTANS-EXPERIENCE METHODE 

4. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt er een nieuwe (bij mijn weten is dit de 

eerste keer dat een dergelijke heuristiek wordt gepresenteerd) 

methode gepresenteerd voor het verwerven van kennis van opgaven: de 

SESTANS-EXPERIENCE methode. Dit is de SESTANS, d.w.z. de door de 

auteur ontworpen, methode voor het leren van (probleemoplos)ervaring 

(Engels: to experience = ervaren). Dit hoofdstuk is op de in deze 

scriptie gebruikelijke wijze opgebouwd: nadat de heuristiek in grote 

lijnen is besproken worden de verschillende stappen uit de heuris

tiek in detail besproken. 

In hoofdstuk 3 is besproken dat als je het probleemoplossen van 

studenten wilt verbeteren, je de volgende drie dingen moet proberen 

te bevorderen: 

1. een goede heuristische kennis 

2. een goede werkwijze 

3. een goede vakinhoudelijke kennis. 

In hoofdstuk 3 zijn de punten 1 en 2 uitvoerig behandeld. In dit 

hoofdstuk zullen we het hebben over punt 3. 

In hoofdstuk 3 hebben we vakinhoudelij ke kennis onderscheiden in 

vijf (met elkaar verweven) componenten: 

- declaratieve kennis 

- selectie kennis 

- procedurele kennis 

- strategische kennis 

- kennis van probleemkenmerken. 

We hebben besproken dat goede en slechte studenten weinig verschil

len in hun declaratieve kennis (die ik verder: "Kennis van de 

theorie" zal noemen). Hoe kennis van de theorie (uit boeken) kan 

worden opgebouwd is reeds besproken in hoofdstuk 2. 
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Goede en slechte studenten verschillen wel van elkaar in de overige 

kennissoorten. Het succes van goede studenten lijkt (voorzover dit 

hun kennis betreft) voor een belangrijk deel te danken aan het feit 

dat zij de voornoemde kennissoorten aan elkaar gekoppeld in zoge

naamde probleemschemata in hun geheugen hebben opgeslagen. 

In dit hoofdstuk zullen we dan ook ingaan op de vraag: "Hoe kunnen 

studenten een dergelijke kennis van probleemschemata (die ik verder: 

"Kennis van opgaven" zal noemen) opbouwen? 

Hierbij merk ik eerst op dat het belang van een goede kennis van 

opgaven door studenten veelal niet (goed) wordt ingezien. 

Veel studenten besteden hun tijd bij de voorbereiding voor een 

tentamen (vrijwel) uitsluitend aan het bestuderen van de theorie en 

niet of nauwelijks aan het oefenen van opgaven. Dit onder het motto: 

"Als je de theorie goed kent, dan moet je de opgaven ook kunnen 

maken". 

Als ze bij de voorbereiding op het tentamen wel een aantal opgaven 

oefenen, dan lijkt dit vaak onder het motto te gaan: "Al doende 

leert men" en "Van fouten leert men", waarmee men in het algemeen 

aanneemt dat als je maar lang genoeg oefent je ("vanzelf") wel op 

een acceptabel niveau komt. 

Veel studenten bouwen dan ook (min of meer) onbewust een kennis van 

opgaven op door (eindeloos) opgaven te blijven maken. Ik vind deze 

methode weinig geschikt en wel om de volgende redenen: 

- Als studenten niet naar de opgave terugkijken nadat zij er (al dan 

niet) in geslaagd zijn deze op te lossen, leren ze er weinig van. 

- Doordat de wijze waarop het probleem werd opgelost niet actief in 

het geheugen is opgeslagen, wordt deze weer relatief snel ver

geten. Als de student enige tijd later eenzelfde of een vergelijk

bare opgave moet oplossen, moet hij opnieuw "het ei van Columbus 

vinden" en kan niet (of weinig) van zijn eerdere ervaring profi

teren omdat hij deze kennis niet uit zijn geheugen kan oproepen. 

Op deze wijze wordt dus nauwelijks (uit het geheugen oproepbare) 

kennis opgebouwd. 
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- Doordat de student de informatie niet (bewust) structureert, wordt 

deze ook niet gestructureerd in het geheugen opgeslagen. 

- Doordat niet (bewust) wordt stilgestaan bij eventuele fouten of 

tekortkomingen wordt van dergelijke fouten niets geleerd, of ze 

kunnen worden herhaald (dan is juist iets verkeerds geleerd) en 

"inslijpen", en eventuele tekortkomingen blijven bestaan. 

- Het is erg tijdrovend; doordat weinig geleerd wordt van eerdere 

ervaringen moet de student veel ervaringen opdoen (veel problemen 

oplossen) voor hij een acceptabel niveau bereikt. 

Samenvattend zouden we dus kunnen zeggen: weliswaar leer je van 

ervaring, maar als deze ervaringen (vrij) passief weinig kritisch 

worden ondergaan, dan is het leerproces weinig efficiënt, wordt er 

geen gestructureerde kennis opgebouwd, worden er (ook) dingen 

verkeerd geleerd of de verkeerde dingen geleerd en worden er (ook) 

(ondanks veel oefenen) bepaalde dingen niet geleerd (blinde vlekken). 

Op deze manier wordt dus al gauw een warrige (ongestructureerde) 

kennis verkregen die moeilijk, niet, of niet volledig oproepbaar is 

en waarin eventuele fouten en tekortkomingen niet (bewust en goed) 

worden gecorrigeerd. 

Het zal duidelijk zijn dat een student aan een dergelijke kennis van 

opgaven weinig heeft. Het gaat er dus niet alleen om of de student 

al dan niet een kennis van opgaven heeft, maar hij moet bij het 

opbouwen van een kennis van opgaven proberen op een bewuste en 

actieve wijze een gestructureerde kennisnetwerk op te bouwen (over

zicht over het geheel en oog voor het detail), die gemakkelijk 

oproepbaar is (dat wil o.a. zeggen: actief in het geheugen opge

slagen), correct is (dat wil zeggen dat fouten zoveel mogelijk zijn 

geëlimineerd) en liefst uitgebreid is (wat o.a. betekent dat 

(duidelijke) tekortkomingen zijn verdwenen). 

Hoe je zo'n (goede) kennis van opgaven kunt opbouwen wordt in de 

literatuur niet besproken. 

Ferguson-Hessler en De Jong doen hiertoe nog geen voorstellen. 
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In sommige oplosroute heuristieken is als (meestal laatste) stap 

opgenomen: "Ga na wat je hiervan (d.w.z. het oplossen van de opgave) 

hebt geleerd". Ik vind echter dat aan deze vage aanwijzing de meeste 

van de bovengenoemde bezwaren kleven. 

Onderstaand zal ik een methode voorstellen waarmee naar mijn mening 

een goede kennis van opgaven kan worden opgebouwd. Deze is gebaseerd 

op wat voorheen in deze scriptie over probleemoplossen besproken is. 

Ter inleiding op deze methode: 

De kennis van opgaven wordt opgebouwd door de kennis die is vertegen

woordigd in de opgaven en hun uitwerkingen (op een adequate en effi

ciënte wijze) in het geheugen op te slaan. Hiertoe moet de student 

deze uitwerkingen al wel hebben. De methode slaat dus niet op de 

situatie waarin de student een oefenopgave voor het eerst oplost 

(zie hiertoe hoofdstuk 3), maar op de situatie waarin de student 

zich op het tentamen voorbereid en daartoe de oefenopgaven die op 

school zijn behandeld (en waarvan hij dus al een correcte uitwerking 

heeft) opnieuw maakt en daarbij nog wat extra stappen zet. 

De methode is schematisch weergegeven in schema 4. 1. Een korte 

toelichting hierbij is: 

Over "commentaar" is al wat gezegd in paragraaf 3.3.3. Een probleem

patroon is een bepaald type probleemschema. 

Classificeren is het indelen van de opgaven in (voor probleem

oplossen logische) groepjes; dit om grotere en logische kennis

structuren op te bouwen. 

In de volgende paragrafen zullen de stappen uit schema 4.1 uitge

breid worden besproken. 

4.2. Het becommentariëren 

Met het becommentariëren van de opgave bedoel ik dat de student 

tijdens het oplossen van de oefenopgave achter elke regel in de 

uitwerking tussen accoladen de volgende informatie (voorzover deze 
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niet (erg) voor de hand liggend is, of reeds in de uitwerking wordt 

weergegeven) weergeeft: 

- hoe kom je hierop 

- waarom moet het zó 

- welke (veel gemaakte) fouten moet je vermijden. 

Dit punt is in het algemeen alleen van toepassing indien de docent 

bij het bespreken van de opgave melding maakt van veelgemaakte 

fouten. Dit punt van het commentaar schrijft de student dus op 

school, bij de bespreking van het vraagstuk, op. 

- tot in detail uitwerken van een berekening waarvan alleen 

tussenresultaten zijn vermeld. 

- eventuele overige uitleg/toelichting/aanvulling die nodig is om 

het vraagstuk en de oplossing daarvan volledig begrijpelijk te 

maken. 

In paragraaf 3.3.3 is vermeld dat het becommentariëren van de opgave 

het probleemoplossen bevordert omdat het "het expliciet uitvoeren 

van operaties" en "het geven van argumenten waarom je bepaalde 

dingen doet, of juist niet doet" stimuleert. Dit is natuurlijk ook 

bevorderlijk voor het leerproces (exacte, inzichtelijke kennis). 

Maar er is nog een andere (belangrijke) reden waarom becommenta

riëren het leerproces (c.q. het opbouwen van een goede kennis van 

opgaven) kan bevorderen, en wel de volgende: 

De uitwerking van een opgave bevat niet de volledige informatie die 

nodig is om het probleem te kunnen oplossen (het reproduceren van de 

uitwerking uit je geheugen zonder te begrijpen hoe je daaraan komt 

is natuurlijk niet de bedoeling). De uitwerking is in feite slechts 

een eindresultaat van een denkproces; het denkproces zelf wordt niet 

(volledig) weergegeven. 

Het commentaar bij de opgave geeft dit denkproces wel weer, of vult 

dit aan. De uitwerking inclusief commentaar bevat dus wel de volle

dige informatie die nodig is om het probleem te kunnen oplossen. 

(Opm.: Vergelijk "becommentariëren" met "complementeren" van para

graaf 2.6.5.4.) 
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, 

BEGIN BIJ DE EERSTE (OP 
SCHOOL BEHANDELDE) 
OEFENOPGAVE 

PROBEER DE OPGAVE OP TE 
LOSSEN EN VOORZIE DEZE 
GELIJKTIJDIG (EVT. IN 
GEDACHTEN) VAN COMMENTAAR 

CONTROLEER DE UITWERKING 
DOOR DEZE TE VERGELIJKEN 
MET DE UITWERKING DIE OP 
SCHOOL GECONTROLEERD IS. 
VUL TEGELIJKERTIJD HET 
COMMENTAAR BIJ DE SCHOOL-
UITWERKING ZONODIG AAN 

DIAGNOSTISEER EVT. 
IS HET GELUKT DE NEE FOUTEN/TEKORT-
OPGAVE (CORRECT) KOMINGEN EN 
OP TE LOSSEN? VERHELP DEZE 

JA 
1 

STEL EEN PROBLEEMPATROON 
VAN DE OPGAVE OP 

ZEG HET PROBLEEMPATROON OP 

GA DOOR MET 
DE VOLGENDE NEE ZIJN ALLE (OP SCHOOL BEHAN-
OPGAVE UIT DELDE) OEFENOPGAVEN VAN DIT 
HET HOOFD- HOOFDSTUK GEMAAKT? 
STUK 

JA 

CLASSIFICEER DE OPGAVEN 
VAN DIT HOOFDSTUK 

GA DOOR MET 
DE OPGAVEN NEE ZIJN ALLE (OP SCHOOL BEHAN-

- UIT HET DELDE) OEFENOPGAVEN VAN 
VOLGENDE HET BOEK GEMAAKT? 
HOOFDSTUK 

JA 

CLASSIFICEER DE OPGAVEN 
EVT. OP BOEKNIVEAU 

l 

Schema 4 .1 Schematische weergave van het proces voor het opbouwen 

van kennis van opgaven 
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Aangezien een probleemschema alle informatie moet bevatten die nodig 

is om een (bepaald type) probleem te kunnen oplossen, moet (een deel 

van) dat commentaar in het probleemschema worden opgenomen. 

Als de student dit doet en hij de probleemschemata goed in zijn 

geheugen opslaat, kan hij, als hij het probleem nog eens opnieuw 

oplost (bijv. bij de voorbereiding van het tentamen) het gehele 

denkproces gegarandeerd opnieuw doorlopen en hoeft hij niet vast te 

lopen en zich bij het bekijken van de uitwerking af te vragen: "hoe 

kwamen ze hier op?", "hoe kwamen ze aan deze tussenresultaten?", etc. 

De student becommentarieert als hij de oefenopgave (bij tentamen

opgaven kan het eventueel in gedachten) oplost. Als de opgave op 

school besproken wordt, kan hij zijn commentaar op basis van de 

uitleg van de docent eventueel aanvullen (als hij het vraagstuk zelf 

niet kon oplossen, neemt hij op school de uitwerking van de docent 

over en voorziet hij deze van commentaar). Maakt hij de oefenopgave 

(bijv. bij de voorbereiding voor een tentamen) nog eens opnieuw, dan 

kan hij het becommentariëren eventueel in gedachten doen. Merkt hij 

nog wat nieuwe dingen op, dan kan hij het commentaar bij de op 

school besproken uitwerking eventueel nog verder aanvullen. 

Hoeveel commentaar wordt opgeschreven moet de student zelf 

beslissen: wat voor de één glashelder is (en als dat ook nog zo is 

als hij de opgave enige weken of maanden later bij de voorbereiding 

op het tentamen opnieuw bekijkt, dan hoeft hij geen commentaar toe 

te voegen (bij die stap in de uitwerking)), kan voor de ander 

onduidelijk zijn of snel vergeten worden (dan is commentaar wel 

zinvol). De hoeveelheid commentaar zal dus o.a. afhankelijk zijn van 

de moeilijkheidsgraad van een bepaalde opgave voor een bepaalde 

student. In geval van twijfel kan de student natuurlijk beter wel 

commentaar opschrijven (informatie blijft zeker behouden) dan niet. 

4.3. Het opstellen van probleempatronen 

een probleemschema moet alle informatie bevatten die nodig is om een 

(bepaald type) probleem op te lossen. We hebben inmiddels gezien dat 
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de uitwerking plus commentaar deze volledige informatie bevatten. 

Nu zou het nogal veel (geheugen)werk zijn om alle (op school 

behandelde) oefenopgaven plus hun uitwerkingen en commentaar tot in 

detail te onthouden. Dit is ook niet nodig; dus om de geheugentaak 

te verlichten onthouden we alleen de essentiële informatie. Deze 

informatie wordt bovendien logisch gestructureerd. Daarnaast zorgen 

we voor voor probleemoplossen adequate retrieval cues (oproep

hints). Het is logisch hiervoor de kenmerken van het probleem te 

nemen. Immers, op tentamen krijgt de student een probleem voorgelegd 

en op basis daarvan (d.w.z. op basis van het kenmerken van het 

probleem) moet hij de voor de oplossing relevante kennis uit zijn 

geheugen selecteren. 

Hiertoe doet een student, nadat een oefenopgave is opgelost (op 

school is gecontroleerd en van commentaar is voorzien) het volgende: 

Ga na wat de essentiële kenmerken van het probleem zijn ( de 

essentie van wat gegeven en van wat gevraagd wordt). 

- Ga na volgens welke stappen het probleem is opgelost, hoe je deze 

stappen moet uitvoeren en hoe je, uitgaande van de kenmerken van 

het probleem, tot deze stappen komt. 

- Ga na of er speciale punten (bijv.: speciale rekentrucjes, stukjes 

commentaar, fouten die je moet vermijden, etc.) zijn die je moet 

onthouden. 

- Schrijf de bovenstaande informatie kort en kernachtig (hooguit 

enkele regels) op. (Het is handig dit vlak bij de uitwerking in je 

schrift te doen.) 

Een dergelijk probleemschema noem ik een probleempatroon van de 

opgave. Ik gebruik deze naam omdat: 

- een probleempatroon is één specifieke (bovenstaand gedefinieerde) 

vorm van een probleemschema; 

- we in hoofdstuk 3 steeds over patronen (een aantal kenniselementen 

en de relatie daartussen) gesproken hebben. Een probleempatroon 

(patroon van een probleem) is daar een goed voorbeeld van. 
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Het probleempatroon is goed indien de student als hij met alleen het 

probleem en het probleempatroon (dus verder zonder naar de uitwer

king en het commentaar te kijken) het probleem kan oplossen. 

De omvang van het probleempatroon zal evenals de omvang van het 

commentaar o.a. afhankelijk zijn van hoe moeilijk een bepaald 

probleem voor een bepaalde student is. In het ene geval kan een 

enkele hint voldoende zijn; in een ander geval kan een vrij uitge

breide samenvatting nodig zijn. Ook in dit geval geldt: liever wat 

meer informatie opschrijven dan te weinig. 

Het opstellen van probleempatronen is niet alleen nuttig omdat 

hierbij de informatie die op een opgave betrekking heeft in een 

geschikte vorm wordt gezet om in het geheugen te worden opgeslagen, 

maar het heeft nog een tweede nut: 

Doordat de probleemopsteller terugkijkt op het oplosproces en zich 

afvraagt: "wat heb ik nu eigenlijk gedaan?", blijft hij niet steken 

in de details van de opgave, maar ziet hij de grote lijn, de struc

tuur; hij krijgt (meer) overzicht over de opgave. 

Eventueel kan hij tot de conclusie komen dat hij beter een andere 

oplosroute kan volgen dan degene die hij opstelde toen hij tijdens 

het oplosproces nog zoekend vooruit moest kijkne. 

Op tentamen hoeft de student natuurlijk geen probleempatroon van de 

opgaven op te schrijven, ook dan heeft het (om eventuele fouten/ 

tekortkomingen op te sporen) zin wanneer de student, als hij de 

opgave heeft opgelost, nog eens terugkijkt wat hij nu eigenlijk 

gedaan heeft, en of hij niet (beter) een andere oplosroute had 

kunnen volgen. 

4.4. Het opzeggen van de probleempatronen 

Nadat de informatie die betrekking heeft op een opgave in een 

handige vorm (het probleempatroon) is gezet om in het geheugen te 

worden opgeslagen, wordt deze in het geheugen opgeslagen. 

-116-



Om te zorgen dat de student als hij de opgave heeft gelezen het 

daarbij behorende probleempatroon uit zijn geheugen kan oproepen, 

kan hij het volgende handelingsvoorschrift uitvoeren: 

- Lees de opgave door 

- reproduceer het probleempatroon 

controleer op correctheid en volledigheid en corrigeer je kennis 

indien nodig en/of vul deze aan. 

- herhaal deze stappen tot je het probleempatroon goed kunt 

reproduceren. 

Na deze stap moet de student als hij de opgave heeft gelezen het 

probleempatroon kunnen reproduceren en met behulp daarvan het 

probleem kunnen oplossen. 

4.5. Het classificeren van de opgaven 

Nadat alle (op school behandelde) oefenopgaven van één hoofdstuk tot 

en met de "zeg het probleempatroon op" fase zijn doorgewerkt, worden 

ze op een logische wijze in groepjes ingedeeld. Er worden twee 

inc.·.elingen gemaakt: 

1. indeling naar overeenkomst in de opgave. 

Hierbij wordt speciaal gelet op: 

- welke stukjes uit de theorie (stellingen, wetten, formules, 

etc.) heb je nodig om deze klasse van problemen op te lossen? 

- wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de opgave uit 

een klasse? 

2. Bij een stukje uit de theorie (stelling, wet, formule, etc.) 

wordt aangegeven wat voor (type) problemen je ermee kunt 

oplossen. Daarna wordt gekeken naar de overeenkomsten en de 

verschillen tussen de opgaven uit één zo'n klasse. 

Het classificeren is om de volgende redenen zinvol: 

- Door de opgaven in groepen in te delen bouw je grotere (dan één 

probleemschema) gestructureerde kenniseenheden op; dit bevordert 

het overzicht. 
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- door naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de opgaven te 

kijken bevorder je enerzijds het abstraheren en anderzijds het 

preciseren van je kennis. 

Overigens: natuurlijk kun je ook kijken naar de overeenkomsten en 

de verschillen tussen de diverse klassen van opgaven. Als je het 

hele boek hebt doorgenomen kun je ook nog classificeren op boek

niveau, d.w.z. kijken naar de overeenkomsten en de verschillen 

tussen de (klassen) opgaven uit de verschillende hoofdstukken. 

- Het bevorderen van de koppeling tussen de kennis van de theorie en 

de kennis van opgaven. 

De eerste indeling levert een koppeling van de "kennis van op

gaven" naar de "kennis van de theorie". De tweede indeling levert 

een koppeling van de "kennis van de theorie" naar de "kennis van 

opgaven". Natuurlijk is er al een koppeling tussen de "kennis van 

de theorie" en de "kennis van opgaven" via de probleemschema' s 

waarin immers tot uiting komt in welke sitautie (bij welk 

probleem) je welke stukjes uit de theorie nodig hebt en hoe je 

deze kunt gebruiken. 

Door te classificeren worden er nog meer koppelingen (bovendien 

expliciet) gelegd; m.n. met betrekking tot grotere kennis

structuren. 

De kennis van opgaven en de kennis van de theorie worden dus 

verweven tot een kennisnetwerk. Met meerdere typen ingangen: 

kenmerken van een probleem en "trefwoorden" uit de theorie. 

(Opm.: het ligt dan ook voor de hand dat de twee indelingen in de 

opgaven een behoorlijke overlap zullen vertonen.) 

Het is wenselijk dat we in deze (totale vakinhoudelijke) kennis 

zowel overzicht hebben over het geheel, als oog voor het detail. 

Met betrekking tot opgaven hebben we een vergelijkbare aanpak gehan

teerd: daar is als kleinste afgeronde kenniseenheid het probleem

schema (probleempatroon) genomen en deze worden geïntegreerd (geclas

sificeerd) op hoofdstuk- en boekniveau. 

Bij de "kennis van opgaven" wil ik nog één niveau verder detailleren 

dan het probleemschema en wel tot op het niveau van "het deel-
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probleem"/"de stap in een uitwerking". De meeste problemen worden op

gelost door een aantal stappen te zetten/een aantal deelproblemen op 

te lossen. Bij het oplossen van nieuwe (maar gelijksoortige) proble

men komen vaak een aantal van deze stappen (subroutines) (in meer of 

mindere mate identiek) terug. Het is i.v.m. de flexibiliteit van 

zijn kennis dus handig als de student niet alleen een heel probleem

patroon kan optroepen uit zijn geheugen, maar ook een deelprobleem

patroon (subroutine). 

Ik vind niet dat de student "losse" deelprobleempatronen moet gaan 

onthouden want dit zou waarschijnlijk leiden tot een erg gefragmen

teerde (niet geïntegreerde kennis) en dan zou bovendien de extra 

kennis die een probleempatroon bevat, nl. hoe je verschillende deel

probleempatronen kunt combineren tot een probleempatroon, verloren 

gaan. 

Ik vind wel dat de student de deelprobleempatronen (deelprobleem

schema's) in het probleempatroon goed (expliciet) moet onderscheiden. 

Dit betekent dat het (totale vakinhoudelij ke) kennisnetwerk de 

volgende typen ingangen heeft: 

- "trefwoorden" (formule, stelling, wet, etc.) uit de theorie op 

subparagraaf-, paragraaf-, hoofdstuk en boekniveau 

- kenmerken van het probleem op deelprobleem-, probleem-, 

hoofdstuk-, klasse- of boekklasseniveau. 

Merk op dat in de kennisnetwerken waarover in de literatuur wordt 

gesproken slechts sprake is van één type bouwsteen/ingang (bijv.: 

probleemschema's, kernbetrekkingen). 

Hoewel ik inmiddels spreek over één kennisnetwerk waarin de "kennis 

van de theorie" en de "kennis van opgaven" met elkaar verweven zijn, 

ben ik nog steeds van mening dat het onderscheiden van deze twee 

kennissoorten zinvol is, en wel om de volgende redenen: 

- Hoewel het niet mogelijk is om "kennis van opgaven" te hebben 

zonder "kennis van de theorie", is het wel mogelijk om "kennis van 

de theorie" te hebben zonder "kennis van opgaven" te hebben, en 

deze situatie moet je kunnen omschrijven. 

- Voor de eenvoud hebben we in deze scriptie steeds aangenomen dat 

de student zijn kennis van de theorie opbouwt door bestudering van 
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het boek (over college volgen etc. wordt in deze scriptie niet 

gesproken). Na bestudering van het boek (op de in deze scriptie 

beschreven wijze) heeft hij zijn kennis van de theorie op een 

bepaalde wijze in zijn hoofd gestructureerd. In de "kennis van 

opgaven" is ook "kennis van de theorie" opgenomen, maar heel 

anders gestructureerd, namelijk gecentreerd rond probleemtypen. 

Deze twee structuren van de theorie zijn aan elkaar gekoppeld via de 

probleempatronen en de klasse-indelingen. 

We zouden dus kunnen spreken van theoretisch gestructureerde kennis 

van de theorie (normaal kennis van de theorie genoemd) en probleem

gecentreerd gestructureerde kennis van de theorie ( normaal niet 

apart benoemd, maar vervat in de kennis van opgaven). 

Deze twee structuren zijn op de hiervoor beschreven wijze aan elkaar 

gekoppeld. 

Als een student een "trefwoord" uit de theorie hoort, kan hij dit 

enerzijds plaatsen in de "theoretische" structuur anderzijds in de 

probleemschemastructuur. Het onderscheid tussen deze twee situaties 

kan niet worden beschreven zonder de twee kennissoorten te onder

scheiden. 

Het opbouwen van twee structuren van de theoretische kennis (wat 

gebeurt als je op de in deze scriptie beschreven wijze te werk gaat) 

sluit ook aan bij de gangbare didactiek, waarbij eerst de theorie 

wordt behandeld en daarna opgaven worden gemaakt. 

In zogenaamd probleemgecentreerd onderwijs wordt bevorderd dat 

studenten hun kennis van de theorie probleemgecentreerd opslaan. Of 

zij daarnaast, en zo ja in welke mate, een "theoretische" structuur 

van hun kennis van de theorie opbouwen, is een interessante onder

zoeksvraag. 

Daarnaast zou je kunnen onderzoeken of de kennis van beide (goed aan 

elkaar gekoppelde) structuren tot beter probleemoplossen leidt dan 

de kennis van (vrijwel) alleen een probleemgecentreerde structuur. 

Want hoewel het reguliere onderwijs naar mijn mening te weinig of 

zelfs geen aandacht besteedt aan het opbouwen van een goede kennis 
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van opgaven zou het (uitsluitend) probleemgecentreerde onderwijs wel 

eens te weinig aandacht kunnen besteden aan het opbouwen van een 

"theoretisch" gestructureerde kennis van de theorie, wat nadelen 

(bijv. een gebrek aan overzicht over theoretische concepten, etc.) 

zou kunnen hebben. 

Wellicht ligt de waarheid in het midden en kun je studenten het 

beste beide structuren laten opbouwen. 

Terugkomend op het onderscheiden van kennis van de theorie en kennis 

van opgaven nog het volgende. 

De kennis van de theorie is (voor de student) "eindig"; als hij het 

boek volledig kan reproduceren is zijn kennis van de theorie com

pleet. De kennis van opgaven is echter "oneindig" (voor de student); 

er zijn oneindig veel verschillende opgaven (en uitwerkingen) te 

bedenken. Door het maken van een groot aantal verschillende opgaven 

kan de student zijn kennis van opgaven wel uitbreiden (en dus de 

kans op een goed tentamenresultaat vergroten), echter niet compleet 

maken. De docent kan altijd weer iets "nieuws" vragen en dan is niet 

alleen de kennis van de student bepalend, maar ook zijn inzicht, 

d.w.z. de mate waarin hij in staat is (elementen van) zijn kennis in 

deze nieuwe situatie toe te passen. 

Hoewel het voor de student dus aan te raden lijkt een (vrij) uitge

breide kennis van opgaven op te bouwen lijkt dit niet (meer) zo 

nodig voor de expert. Deze lost de opgaven immers m.n. op door 

gebruik te maken van hogere fysische principes (en natuurlijk ook 

zijn inzicht). Aangezien we mogen aannemen dat de expert (c.q. de 

docent) in staat is alle tentamenopgaven op te lossen, is de kennis 

van opgaven voor de expert wel, dan wel in grotere mate (op het 

hogere fysische niveau) "eindig". 

M.b.t. kennis van opgaven nog het volgende: natuurlijk is het niet 

nieuw om te stellen hoe belangrijk een goede kennis van opgaven (wat 

geabstraheerd: ervaringskennis) is voor succes bij probleemoplossen. 

Ter illustratie vermeld ik onderstaand vier stellingen uit het proef

schrift van de Groot (1946!). 
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STELLINGEN 

I 

Schaakmeesterschap is in de eerste plaats kennerschap op schaak

gebied; d.w.z. de verklaring der bijzondere prestaties van den 

schaakmeester moet niet zozeer gezocht worden in allerlei speciale, 

in beginsel aangeboren "vermogens" (combinatievermogen, voorstel

lingsvermogen, enz.), die direct in bijzondere kenmerken van het 

denkproces tot uiting zouden komen, als wel in het uitgebreide, ver 

gedifferentieerde systeem van kennis en ervaring, waarover de 

meester beschikt. 

II 

Zoals klasse-verschillen in prestatievermogen op schaakgebied 

essentieel verschillen in ervaring zijn, zo zijn verschillen in 

schaakaanleg essentieel verschillen in het vermogen om ervaring op 

dit gebied te doen, d.i. het vermogen tot het opbouwen van een 

uitgebreid en ver gedifferentieerd systeem van fijn afgestemde 

ervaringskoppelingen; hierin en niet in afzonderlijke denkprocessen, 

ligt de eigenlijke uitzonderlijke, voor de begaafdheid karakteris

tieke prestatie. 

III 

De intuïtie van den schaakmeester (o.a. het positiegevoel) kan in 

het algemeen worden herleid tot de werkzaamheid van ervaring-in

engeren-zin; deze speelt in het schaakdenken een overwegende rol. 

IV 

De stellingen I, II en III zijn vatbaar voor generalisatie: t.a.v. 

grote productieve prestaties op wetenschappelijk en artistiek gebied 

en in andere intellectuele spelen (voor zover deze zo gecompliceerd 

zijn, dat niet een grotere groep personen het tot volledige beheer

sching van alle speeltechnieken kan brengen) laten zich soortgelijke 

stellingen formuleren. 
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Echter, zoals gezegd wordt in de literatuur niet aangegeven hoe een 

dergelijke kennis kan worden opgebouwd, dus wel essentieel njeuw en 

belangwekkend van dit hoofdstuk is, dat ik een methode geef (voor

stel) om een goed gestructureerde, goed oproepbare, voor probleem

oplossen geschikte kennis van opgaven op een efficiënte wijze op te 

bouwen. Uit onderzoek zal moeten blijken of deze methode tot het 

gewenste resultaat leidt. 

4. 6. Het diagnostiseren van fouten en tekortkomingen en het nemen 

van gepaste actie 

In de voorgaande stappen zijn we uitgegaan van de situatie waarin de 

student zich voorbereidt op het tentamen en van elke oefenopgave een 

(correcte) uitwerking bezit. We gaan nog even door op deze situatie. 

In het schema van figuur 4.1 zien we dat de eerste stap is dat de 

student de opgave (nog eens, hij heeft het immers tijdens het tri

mester als eens eerder gedaan) oplost. We zullen nu ingaan op de 

situatie dat dat oplossen niet (correct en volledig) lukt. 

Reeds eerder is gesteld dat het gezegde "van fouten leert men" nogal 

optimistisch en nogal ongenuanceerd is. Doordat veel studenten 

nauwelijks actie ondernemen (veelal hooguit de uitwerking van de 

docent overnemen) als het niet gelukt is de opgave op te lossen, 

leren zij hier in het algemeen niet zo veel van. Daarnaast worden 

fouten/tekortkomingen lang niet altijd opgemerkt en kunnen dan zelfs 

herhaald worden; er wordt iets verkeerds geleerd (de fouten slijpen 

in). 

Ik zou het gezegde dan ook liever vervangen door: van fouten kun je 

leren, maar dan moet je wel je fouten en tekortkomingen herkennen en 

diagnostiseren en een daarop gepaste actie ondernemen. Hoe je dit 

kunt doen zullen we onderstaand bespreken. 

De stappen die gezet kunnen worden bij het oplossen van een probleem 

zijn weergegeven in schema 3.8. (Opm.: dit schema was o.a. gebaseerd 

op (het voorkomen van) veelgemaakte fouten bij probleemoplossen!) 

Bij het diagnostiseren van niet (goed) opgeloste problemen gaat de 
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student ook weer uit van dit schema omdat hij dan precies kan 

opsporen in welke (deel)stappen zijn fouten/tekortkomingen liggen. 

Hiertoe kunnen we de (deel)stappen eventueel in vraagvorm zetten. 

Bijvoorbeeld: 

- was de analyse goed? 

- was mijn fysische interpretatie goed? 

- was mijn schatting goed? 

etc. 

De student diagnostiseert nadat hij de uitwerking plus commentaar 

heeft bestudeerd, nadat hij er niet in is geslaagd het probleem 

correct en volledig op te lossen. 

Het is noodzakelijk om het diagnostiseren gedetailleerd uit te 

voeren om de fouten etc. precies op te sporen. De diagnose van één 

probleem levert een beeld van de fouten/tekortkomingen bij dat 

probleem. 

Door de diagnose van een aantal niet (goed) opgeloste problemen te 

vergelijken kun je eventueel veel voorkomende fouten/tekortkomingen 

opsporen, bijv. "ik maak vaak rekenfouten omdat ik slordig werk", 

"ik gooi vaak formules door elkaar", "ik maak vaak fouten met inte

greren; dat stukje van mijn voorkennis schiet tekort", "ik maak vaak 

fouten in de analyse". 

Op de basis van de diagnose moet de student actie ondernemen om deze 

fouten/tekortkomingen in het vervolg te voorkomen: 

Fouten worden gecorrigeerd en er wordt actief in het geheugen 

opgeslagen hoe het (wel) moet. Als vergelijkbare situaties voor

komen in andere problemen wordt er speciaal voor gewaakt dat de 

fouten daar niet herhaald worden. Treden er vaak fouten/tekort

komingen op in bepaalde (deel) stappen van het oplosproces dan 

moeten bij volgende problemen deze stappen extra zorgvuldig 

uitgevoerd worden. Op deze wijze wordt niet alleen aan de vak

inhoudelijke kennis gewerkt, maar ook aan de heuristische kennis/ 

werkwijze. 

- Tekortkomingen moeten worden aangevuld door de vakinhoudelijke 

kennis (waaronder ik ook de voorkennis (bijv. wiskunde) reken) 

opnieuw (beter) te bestuderen/op te frissen. 
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Aangezien de diagnose specifiek (gedetailleerd) gebeurt kan de 

student specifiek bepaalde zwakke punten verbeteren; dit is veel 

efficienter dan het nog eens opnieuw doornemen van de hele stof. 

- Natuurlijk heeft het ook zin voor de student om zich af te vragen 

waarom hij bepaalde fouten maakt: weet hij het gewoon niet, 

begrijpt hij het niet goed, werkt hij slordig, etc. Vervolgens 

probeert hij wat aan deze oorzaken te doen. 

Als de student bij de voorbereiding van zijn tentamen oude tentamens 

maakt, kan hij deze, als hij de bovengenoemde procedure volgt, 

gebruiken als diagnostische toets. Hij kan vaststellen welke onder

delen van de tentamenstof hij niet (goed) beheerst en specifiek deze 

zwakke punten verbeteren. 

4.7 Overzicht van de noviteiten in de SESTANS-SOLVE en de SESTANS

EXPERIENCE heuristiek 

Aangezien deze heuristieken reeds uitvoerig besproken zijn, wordt 

onderstaand zonder (veel) commentaar aangegeven wat deze heuris

tieken toevoegen aan de literatuur over probleemoplossen: 

- De legpuzzelmethode 

Hierbij gaat het niet alleen om deze methode op zich, maar ook om 

de visie op probleemoplossen. Namelijk dat het niet altijd moge

lijk is vóóraf gedetailleerd te plannen (en het oplossen van het 

probleem als een lineair proces te laten verlopen); bij problemen 

met hoge complexheid zijn planning en uitvoering met elkaar ver

weven. (Anderzijds is bij eenvoudige problemen (gedetailleerde) 

planning vóóraf niet nodig.) 

- Het (stelselmatig en expliciet) becommentariëren. 

- De zeer gedetailleerde uitwerking van de stappen in de heuris

tieken. 

- De probleempatronen (deze specifieke vorm van probleemschemata). 
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- Het (stelselmatig en expliciet) classificeren van opgaven. 

- Een heuristiek voor het verwerven van kennis van opgaven: de 

SESTANS-EXPERIENCE heuristiek. 

De heuristieken zijn binnen het technisch- en natuurwetenschap

pelijk domein enerzijds algemeen toepasbaar (dit i.t.t. bijv. de 

SPA-methode; in het algemeen: domeinspecifieke oplosroute heuris

tieken, waar bij elk vak een nieuwe heuristiek nodig is), ander

zijds wordt een vakspecifieke (voor probleemoplossen adequate) 

kennisstructuur verworven. 

- De verworven kennis is niet alleen vakspecifiek maar ook persoon

specifiek. Immers, iedere student lost een probleem in meer of 

mindere mate op zijn eigen wijze op. Daarnaast zal bij een gegeven 

uitwerking ook het opgestelde probleempatroon van student tot 

student verschillen, evenals de indeling van een verzameling oefen

opgaven in klassen. Dit is echter geen enkel bezwaar; integendeel: 

iedere student kan een specifiek hem liggende, unieke kennis 

verwerven. 

Of het voorgaande bijdraagt tot beter probleemoplossen zal in 

empirisch onderzoek getoetst moeten worden. 
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HOOFDSTUK 5. INTEGRATIE VAN DE SESTANS-READ, DE SESTANS-SOLVE EN DE 

SESTANS-EXPERIENCE METHODE 

Als we de schema's voor het opbouwen van kennis van de theorie, voor 

het opbouwen van kennis van opgaven en voor het oplossen van opgaven 

combineren krijgen we het schema voor het opbouwen van de voor het 

oplossen van vakinhoudelijke problemen benodigde kennis. Zie schema 

5.1. 

Merk bij dit schema op: 

- De eenheid van verwerking bij kennis van de theorie is de sub

paragraaf, bij kennis van opgaven is het de opgave. 

- Overeenkomsten in het opbouwen van kennis van opgaven en opbouwen 

van kennis van de theorie worden benadrukt door het invoeren van 

eenheid in de terminologie. 

De blokjes die betrekking hebben op kennis van de theorie zijn reeds 

besproken in hoofdstuk 2. Het blokje "Los de opgaven van de para

graaf op" staat voor de heuristiek uit hoofdstuk 3. 

De blokjes die betrekking hebben op kennis van opgaven bevatten een 

(of meerdere) stap(pen) die gespecificeerd is (zijn) in hoofdstuk 4. 

Zie aldaar voor de specificatie, onderstaand wordt genoemd welke 

stap(pen) bij een bepaald blokje hoort (horen). 

Los de opgaven van de paragraaf op 

- Probeer met de kennis van de theorie (t/m deze paragraaf) en 

m.b.v. de kennis van werkwijze en heuristiek van hoofdstuk 3 de 

opgaven van de paragraaf op te lossen. 

- Nadat de opgave op school besproken is kunnen eventuele fouten/ 

tekortkomingen worden gediagnostiseerd en verholpen. 

Integreer de opgave 

Evenals bij het opbouwen van kennis van de theorie betekent "inte

greer": het vaststellen van de belangrijkste punten ( in een afge

ronde hoeveelheid informatie) en het vaststellen van het verband 

daartussen (de structuur). Ook in de overige gevallen, waarin we bij 

kennis van opgaven spreken van "integreer", heeft deze term de boven

staande betekenis. 
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VERKEN HET BOEK 

VERKEN HET HOOFDSTUK 

VERKEN DE PARAGRAAF 

VERWERK DE PARAGRAAF 

INTEGREER DE SUBPARAGRAAF 

ZEG DE SUBPARAGRAAF OP 

INTEGREER DE PARAGRAAF 

LOS DE OPGAVEN VAN DE PARAGRAAF OP 

INTEGREER HET HOOFDSTUK: THEORIE 

INTEGREER DE OPGAVE 

ZEG DE OPGAVE OP 

INTEGREER HET HOOFDSTUK: OPGAVEN 

HERHAAL HET HOOFDSTUK: THEORIE 

HERHAAL HET HOOFDSTUK: OPGAVEN 

INTEGREER HET BOEK: THEORIE 

INTEGREER HET BOEK: OPGAVEN 

HERHAAL HET BOEK: THEORIE 

HERHAAL HET BOEK: OPGAVEN 

Schema 5.1 Schema voor het opbouwen van de voor probleemoplossen 

benodigde kennis 

-128-



Zeg de opgave op 

- Zeg het probleempatroon op. 

Integreer het hoofdstuk: opgaven 

- Classificeer de opgaven op hoofdstukniveau. 

Herhaal het hoofdstuk: opgaven 

In deze stap wordt de kennis van opgaven van een bepaald hoofdstuk 

herhaald. Dit kan op de volgende twee manieren: 

- Doe alle stappen van schema 4 .1 t/m "classificeer de opgaven van 

dit hoofdstuk", of 

- doe alleen de stappen "zeg het probleempatroon op" en "classifi-

ceer de opgaven van dit hoofdstuk". 

Op de tweede manier gaat het veel sneller dan op de eerste. In prin

cipe moet dit ook voldoende zijn, want het criterium of een probleem

patroon goed is is: als de student het probleempatroon kan reprodu

ceren moet hij in staat zijn het probleem correct en volledig op te 

lossen. 

Het voordeel van de eerste manier is dat de student rekenvaar

digheid/snelheid opdoet en ook echt verifieert of hij het probleem 

correct en volledig kan oplossen. Deze manier is echter wel tijd

rovend. 

Ook kan de student sommige opgaven (bijv. de moeilijke, of de 

opgaven die karakteristiek zijn voor een klasse van opgaven) op de 

eerste manier doen en de overige opgaven op de tweede manier. 

Welke manier hij kiest moet de student zelf beslissen; deze keuze 

zal o.a. afhangen van de hoeveelheid tijd die hij aan het reviewen 

wil/kan/moet besteden. 

Integrate boek: opgaven 

- Classificeer de opgaven op boekniveau. 

Review boek: opgaven 

- Zie "review hoofdstuk: opgaven", nu op boekniveau. 
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Merk op: 

1. In dit hoofdstuk is de overeenkomst geaccentueerd tussen het 

verwerven van kennis van de theorie en het verwerven van kennis 

van opgaven. 

2. In deze scriptie is duidelijk geworden dat de SESTANS-READ, de 

SESTANS-SOLVE en de SESTANS-EXPERIENCE heuristiek gedetailleerd 

uitgewerkte heuristieken zijn voor beginnende technische- en 

natuurwetenschappelijke studenten, die enerzijds afzonderlijk 

toegepast kunnen worden en anderzijds geïntegreerd kunnen worden 

tot (een deel van) een studie(vaardigheids)systeem (wat in mijn 

scheikunde-afstudeerverslag verder wordt uitgebouwd). Dit maakt 

duidelijk dat de naam SESTANS = Stuyvenberg's Elaborated Study

system for Technical and Natural Sciences, zeer toepasselijk is. 
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Samenvatting 

In het kader van een cursus studievaardigheden voor beginnende 

studenten in het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs 

is op basis van de cognitieve psychologie een heuristiek voor het 

bestuderen van boeken en diktaten, een heuristiek voor het oplossen 

van problemen en een heuristiek voor het verwerven van kennis van 

(eerder opgeloste oefen)opgaven ontwikkeld. 

Het bestuderen van boeken en diktaten, het oplossen van problemen en 

het verwerven van kennis van opgaven worden opgevat als processen 

die verlopen in een aantal (als gescheidenvoorgestelde, maar in 

feite in elkaar overlopende) fasen. Besproken is volgens welke fasen 

deze processen (kunnen) verlopen en welke studieactiviteiten in de 

verschillende fasen moeten/kunnen worden uitgevoerd. 

De heuristieken kunnen afzonderlijk worden toegepast, maar kunnen 

ook worden geïntegreerd tot een (deel van) een studie(vaardigheids)

systeem voor beginnende studenten in het hoger technisch en 

natuurwetenschappelijk onderwijs. 
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