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Deze notitie is gebaseerd op een publicatie van het Ontario Ministry of Education (1985) getiteld: 

Programming for the gifted: A support document. Canada, Toronto: Author.  

De bedoeling van deze modellen is om, samen met leerlingen en leerkrachten en ouders, werkwijzen 

te creëren die méér aansluiten op de onderwijsniveaus en metacognitieve potenties van cognitief 

(hoog)begaafde leerlingen. Bij elk model kunnen diverse leerlingen het onderwerp of de vraag bepalen 

en samen werken aan de uitvoering van het onderzoek. Ook leerkrachten, ouders en andere personen 

(professionals) kunnen meewerken bij de nadere invullingen of uitwerkingen. Waar gewenst, wil ik zo 

mogelijk ook participeren in de verdere ontwikkeling van deze aanpak. 

De onderwijsmodellen zijn aanvullingen op allereerst noodzakelijke, ook structurele veranderingen in 

scholen ten behoeve van het stimuleren van cognitief (hoog)begaafde leerlingen (zie bijv. Mooij, T. 

(2004). Naar verantwoorde zelfregulatie in opvoeding, onderwijs en diagnostiek. In H. Baartman, D. 

Graas, R. de Groot, en Tj. Zandberg (Eds.), Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding 

en hulpverlening (pp. 187-198). Utrecht: Agiel; en zie ook Mooij, T. (2012). Oog voor excellentie. 

Optimale ontwikkelingskansen voor excellente leerlingen. Jeugd in School en Wereld, 97(3), 6-9).  

 

Inhoud  
 

1.1 Inleiding ............................................................................................................................................ 2 

1.1.1 Enkele kenmerken van (cognitief) hoogbegaafde leerlingen ................................................... 2 

1.1.2 Variatie in uitingen van hoogbegaafdheid ................................................................................ 3 

1.2 Basismodellen ................................................................................................................................... 4 

1.2.1 Het basis-onderzoekmodel voor onderwerpen of thema’s ....................................................... 4 

1.2.2 Het basismodel voor het oplossen van problemen ................................................................... 5 

1.2.3 Het basis-besluitmodel voor onderwerpen of thema’s ............................................................. 6 

1.3 Gespecialiseerde modellen ................................................................................................................ 7 

1.3.1 Het logica-model ...................................................................................................................... 7 

1.3.2 Het wiskundeprobleem-oplossingmodel .................................................................................. 8 

1.3.3 Het kritisch-leesmodel .............................................................................................................. 9 

1.3.4 Het descriptief-schrijvenmodel .............................................................................................. 10 

1.3.5 Het verhalend-schrijvenmodel ............................................................................................... 11 

1.3.6 Het essay-schrijvenmodel ....................................................................................................... 12 

1.3.7 Het fysieke wetenschapmodel ................................................................................................ 13 

1.3.8 Het randomiseringsmodel ....................................................................................................... 14 

1.3.9  Het case-studymodel ............................................................................................................. 15 

1.3.10 Het correlatiemodel .............................................................................................................. 16 

 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by DSpace at Open Universiteit Nederland

https://core.ac.uk/display/55537808?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


2 

 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Enkele kenmerken van (cognitief) hoogbegaafde leerlingen 

 

1. Geavanceerde cognitieve vaardigheden: 

 

         Abstraheert op een hoog niveau       Ontwikkelt alle aspecten van de taal 
Heeft een ongewoon vermogen   en op een jonge leeftijd   (lezen, spreken, schrijven, en luisteren) 

om te conceptualiseren en       op een gevorderd niveau 

generaliseren   Verwerkt informatie snel 
          Beschikt over een opmerkelijke 
          hoeveelheid algemene kennis 

 

2. Intellectuele nieuwsgierigheid: 

 

Haalt plezier uit intellectuele activiteiten 

 

     Is nieuwsgierig en stelt vragen 

   Is opmerkzaam      Heeft veel interesses 

Is intuïtief 
       Geniet van uitwisseling van ideeën 

 

3. Sensitiviteit en creativiteit: 
 

  Beschikt over sterke creatieve 

  en verbeeldingsrijke vaardigheden  Heeft het vermogen om een  

      vloeiende, flexibele, originele en  Ziet ongewone en diverse relaties 
      uitwerkingsgerichte denker te zijn  

 

   Heeft een scherp gevoel voor humor  Is gevoelig voor schoonheid 

 

 

4. Capaciteit voor intense motivatie: 

 

Toont een bovengemiddeld vermogen  Richt zich op zijn/haar taak,  Is volhardend en verantwoordelijk 
zich te concentreren, deel te nemen                 doel, en is zelfsturend  
en vast te houden 
         Heeft veel energie 
    Werkt efficiënt en meestal onafhankelijk 

 

 

 

5. Gevorderde affectieve capaciteit: 

       Geeft blijk van een  

Is zeer gemotiveerd door de behoefte aan  positief zelfbeeld 

intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling 

 

       Is zelf-kritisch    Ontwikkelt morele en  

            ethische verfijning 

       Toont ongewone gevoeligheid voor de  

      verwachtingen en gevoelens van anderen 
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1.1.2 Variatie in uitingen van hoogbegaafdheid 

 

Binnen de groep hoogbegaafden bestaat verscheidenheid aan uitingen zoals: 

  * hoogbegaafde leerlingen die goed presteren;  

  * hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren;  

  * hoogbegaafde leerlingen met een beperking;  

  * cultureel diverse hoogbegaafde leerlingen.   

 

Hoogbegaafde leerlingen die goed presteren   

Deze leerlingen worden in het algemeen al op jonge leeftijd door ouders en leraren opgemerkt. Elke leerling 

beschikt over eigen unieke kenmerken die variëren in aantal en kwaliteiten. Deze kenmerken stellen de leerling 

in staat om grotendeels zelfgestuurd te leren en hoge academische prestaties te leveren. 

 

Hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren  

Deze hoogbegaafde leerlingen presteren een aantal niveaus onder hun eigenlijke educatieve potentie. Zij tonen 

vaak negatieve aspecten zoals weinig zelfvertrouwen, onverantwoordelijk gedrag ten opzichte van zichzelf, 

afkeer van school, vijandigheid ten opzichte van autoriteit, zijn rebels, hebben weinig motivatie voor school, 

hebben gebrekkige of onderontwikkelde schoolse vaardigheden, en weinig aspiratie en schoolse doelen. Deze 

leerlingen hebben minder interesses, zijn minder volhardend, hebben minder aanpassingsvermogen, en zijn 

minder populair dan andere leeftijdgenoten. Het is belangrijk de kenmerken van deze leerlingen goed te 

begrijpen, hun ‘ongewone gedrag’ adequaat te interpreteren, en dieper te kijken dan alleen naar de problemen 

van deze leerlingen. Hen mag niet de kans ontnomen worden deel te nemen aan programma’s voor 

hoogbegaafde leerlingen.   

Hoogbegaafde leerlingen met een beperking  

Hoogbegaafde leerlingen met een fysieke of andere beperking behoren tot een uitzonderlijke groep. Vaak wordt 

de nadruk gelegd op de stoornissen en beperkingen waardoor leraren het intellectuele vermogen van de leerling 

niet opmerken. De handicap kan er dus voor zorgen dat de kenmerken van hoogbegaafde leerlingen gemaskeerd 

worden. Leraren dienen verder te kijken zodat de kenmerken van een hoogbegaafde leerling zichtbaar worden en 

er kan ook worden voldaan aan de behoeften van deze leerling.    

 

Cultureel diverse hoogbegaafde leerlingen  

Cultureel diverse hoogbegaafde leerlingen zijn leerlingen die wat betreft hun waarden, gedragingen en 

mogelijkheden significant kunnen verschillen van de dominante cultuur. Vanwege het verschil in taal kunnen 

deze leerlingen trager zijn in het ontwikkelen van sterke punten en kunnen hun begaafdheden onopgemerkt 

blijven. Leraren kunnen cultureel diverse hoogbegaafde leerlingen opmerken via verschillende kenmerken zoals 

gevorderde mathematische vaardigheden, analogisch denken en de vaardigheid om kennis toe te passen in 

nieuwe situaties en nieuwe applicaties.  
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1.2 Basismodellen 

1.2.1 Het basis-onderzoekmodel voor onderwerpen of thema’s  

 

Eerste ervaringen        Verkennende activiteiten  

       worden geïntroduceerd.  

 

Onderzoeksvraag        ?    De leerling stelt een vraag 

         die met nader onderzoek kan 

         worden beantwoord. 

 

Alternatieven        De leerling stelt een reeks van 

         redelijke alternatieven voor 

         om de vraag te beantwoorden.

         (Bijkomende alternatieven 

         kunnen ontstaan in de nog  

         volgende data collectie fase). 

 

Data          De leerling verzamelt  

         informatie over elk alternatief. 

 

         De leerling komt tot een  

         conclusie door, op basis van 

Synthese         de verzamelde gegevens,  

         te bepalen welk(e)  

         alternatief/alternatieven  

         het beste antwoord geven op 

         de vraag.  

Beoordelen van conclusie       De leerling stelt vast of de 

         conclusie een goed antwoord 

         geeft op de oorspronkelijke  

         vraag.  

 

Uiting van de conclusie        De leerling geeft een duidelijke 

         uitdrukking en presentatie van 

         de conclusie.   

   

Evaluatie         De leerling beoordeelt de  

         geschiktheid en de uitdrukking 

         van de conclusie in het licht 

         van de oorspronkelijke vraag.  
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1.2.2 Het basismodel voor het oplossen van problemen 

 

Probleemstelling        De leerling identificeert een 

       tekortkoming in een situatie,

       of het probleem.  

      

Onderzoeksvraag        ?    De leerling formuleert een vraag 

         die het probleem verduidelijkt,  

         zodat met het probleem kan  

         worden omgegaan.  

 

Alternatieven        De leerling stelt een reeks van 

         redelijke alternatieven voor 

         om de vraag te beantwoorden 

         die het probleem zal oplossen.    

 

Data          De leerling verzamelt  

         informatie over elk alternatief. 

 

         De leerling komt tot een  

         conclusie door, op basis van 

Synthese         de verzamelde gegevens,  

         te bepalen welke alternatieven 

         het beste antwoord geven op 

         de vraag om het probleem op te 

         lossen. 

 

Beoordelen van conclusie       De leerling stelt vast of de 

         conclusie een goed antwoord 

         geeft op de oorspronkelijke  

         vraag en het probleem oplost. 

 

Oplossing van het probleem       De leerling lost het probleem 

         op.   

  

Evaluatie            

         De leerling beoordeelt de  

         geschiktheid van de oplossing 

         voor het originele probleem.   
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1.2.3 Het basis-besluitmodel voor onderwerpen of thema’s 
Identificatie van     De leerling identificeert    Alternatief A               

het probleem      een moeilijkheid of probleem.   Alternatief B 

           Alternatief C 

De onderzoeksvraag               ?  De leerling formuleert een   Alternatief D       

      vraag die het probleem van           

      het onderzoek verduidelijkt. 

Alternatieven     Door het toepassen van gezond           

      verstand genereert de leerling        Criterium V       

      redelijke antwoorden op de vraag.        Criterium W 

                  Criterium X 

Data      De leerling maakt gebruik van       Criterium Y  

- Criteria     informatie en         Criterium Z 

- Waarden (values)    a) selecteert criteria om            

      alternatieven te evalueren,           

      b) rangschikt de criteria met           

      betrekking tot de waarde die           

      zij representeren.     

Synthese     De leerling komt op het beste           

      besluit door elk alternatief te           

      rangschikken aan de hand van           

      criteria in het licht van de huidige           

      situatie.  

Beoordelen van conclusie    De leerling beoordeelt of het           

      besluit of de conclusie ook           

      in de toekomst geaccepteerd blijft worden. 

Uitvoeren van het besluit    De leerling neemt maatregelen          

      voor het uitvoeren van het besluit. 

Evaluatie     De leerling evalueert de            

      geschiktheid van de conclusie en           

      het succes van de maatregelen.  
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1.3 Gespecialiseerde modellen 

1.3.1 Het logica-model 

 

Eerste ervaringen     Uit de activiteiten en interessen van            

      de leerlingen komt een probleem voort.    

            

De onderzoeksvraag               ?  Het probleem wordt verduidelijkt           

      door de formulering van een vraag           

      die zich richt op strategieën om het          

       probleem op te lossen.  

Alternatieven     De leerling stelt een reeks van redelijke    a) Ordening probleem    

      strategieën voor om het probleem op te   - vertegenwoordigen relaties van volgorde  

       lossen.              met behulp van punten op een getallenlijn 

                   

Data      De leerling vergaart data over de           

      strategieën en regels die helpen bij het          

      oplossen van het probleem.     

Synthese     De leerling komt tot een conclusie door          

      te bepalen, op basis van alle informatie,          

      welk alternatief de beste strategie is om   b) Klas-relatie probleem    

       het probleem op te lossen.     - vertegenwoordigen relaties tussen klassen   

                door middel van Venn diagrammen of             

Beoordelen van conclusie    De leerling beoordeelt of           andere classificatiehulpmiddelen   

      de conclusie leidt tot de oplossing van         

       het probleem. 

Oplossen van het probleem    De leerling lost het probleem op. 

Evaluatie     De leerling formuleert of representeert         

      de geschiktheid van de strategie om het         

      probleem op te lossen.        
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1.3.2 Het wiskundeprobleem-oplossingmodel 
Eerste ervaringen     Door de context te onderzoeken stelt   Analyse:      

      de leerling de algemene aard van het  De leerling identificeert de essentiële   

      probleem vast.      elementen en hun relaties.     

                 ?           

De onderzoeksvraag                 Het probleem wordt verduidelijkt           

      door de essentiële focus te identificeren.         

      - het “onbekende”.    Informatie:      

            De leerling      

      De leerling verzamelt data met    - identificeert de verstrekte informatie,        

Data      betrekking tot het probleem.    - lokaliseert of roept andere    

              relevante informatie op,     

      De leerling     - identificeert toepasselijke relaties.    

Synthese     - selecteert passende algoritme(n), 

      - bepaalt de stappen, 

      - berekent.     Representatie:      

            De leerling selecteert of ontwerpt  

Beoordelen van conclusie    De leerling interpreteert de resultaten   een passende representatie of model.   

      van de berekeningen en beoordeelt of de   De leerling vertaalt het in een    

      conclusie leidt tot de oplossing van   manipuleerbare vorm.     

      het probleem.            

               

Oplossen van het probleem    De leerling maakt een passend verslag         n=(a+b)
2

      van de procedure en/of resultaten. 

Evaluatie     De leerling beoordeelt de: 

      - redelijkheid van de conclusie(s); 

      - nauwkeurigheid van de berekeningen; 

      - efficiëntie van organisatie; 

      - generaliseerbaarheid van conclusie          

        en organisatie; 

      - toereikendheid en duidelijkheid           

        van het verslag.  
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1.3.3 Het kritisch-leesmodel 

Eerste ervaring           Het probleem ontstaat wanneer    

            de lezer aspecten van de behandeling   

            door een auteur van een kwestie in     

       ?     twijfel trekt.  

De onderzoeksvraag     A                B   Het probleem wordt verduidelijkt     

            door de formulering van de vraag-     

            “Hoe bevredigend is de benadering    

            van de auteur?” 

Organisatie           De leerling organiseert een studie om    

            a) de procedure van de auteur    

       ?               ?    b) met een geschikte standaard of norm 

            te vergelijken. 

Data            a) De leerling vat het argument van de    

            auteur samen en       

            b) construeert een “model”-argument    

            gebaseerd op zijn/haar eigen kijk of   

            die van een expert op het gebied.  

Synthese           De leerling komt bij de conclusie     

            door serieuze discrepantie te identificeren    

            en de gewenste benadering te selecteren.  

Beoordelen van conclusie          De leerling beoordeelt of de conclusie een    

            goed antwoord geeft op de eerste vraag.  

Uiten van conclusie          De leerling organiseert een duidelijke    

            formulering en presentatie van de conclusie.  

Evaluatie            De leerling beoordeelt de geschiktheid van    

            de conclusie door na te gaan of de analyse    

            voor een lezer toereikend is.  
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1.3.4 Het descriptief-schrijvenmodel 

 

         Vanuit de ervaring van de leerling wijst hij/zij op de 

 Eerste ervaring      noodzaak te communiceren. 

             

 De onderzoeksvraag        ?   Op basis van de eerste ervaring focust de leerling      

        op een centraal idee.                    

Planning              

           ?   Vanuit het centrale idee beslist de leerling welke      

         stemming of sfeer dient te worden gecreëerd.  

Organisate       De leerling beslist over de belangrijkste kenmerken      

        die gebruikt worden om de stemming te beschrijven.      

           

 Data       De leerling genereert en organiseert        

        descriptieve taal voor elk belangrijk kenmerk.  

 Synthese      De leerling komt bij de conclusie door de        

             Schrijfopbouw  belangrijkste kenmerken te integreren met de       

        beschrijvingen om zo een schrijfopbouw te maken.       

           

Uiten van conclusie     Vanuit de schrijfopbouw stelt de leerling een               

Samenstelling       descriptieve paragraaf of verhaal op die een duidelijke     Inleiding    Ontwikkeling   Samenvatting      Slot

        expressie en presentatie is van de conclusie.                 van de stemming  

           

Evaluatie      De leerling: 

Bewerking       a) beoordeelt de geschiktheid van de descriptie       

        in het licht van de originele focus op het        

        centrale idee;          

        b) bewerkt de beschrijving voor mechanische precisie.  
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1.3.5 Het verhalend-schrijvenmodel 

         Vanuit de ervaring van de leerling 

  Eerste ervaring       wijst hij/zij op de noodzaak om te          

         communiceren.           

        

  De onderzoeksvraag   ?   Op basis van de eerste ervaring focust        

         de leerling zich op een centraal  

       ?   probleem of thema. 

 

  Organisatie          Plot    Personage    Omgeving  De leerling organiseert het plot, de personages        

         en de omgeving rond het probleem of het thema.       

Planning 

  Data        De leerling verzamelt en organiseert informatie        

         voor elk onderdeel van het verhaal.  

 

 

          De leerling komt bij de conclusie door de        

 Synthese      Schrijfopbouw    personages en de omgeving te integreren in de        

         volgorde van gebeurtenissen in het plot.  

 

 

  Uiten van conclusie      De leerling stelt een verhaal samen dat een            

Samenstelling        duidelijke expressie en presentatie vormt van        

         de conclusie.  

 

 

         De leerling: 

 Bewerking        a) beoordeelt de geschiktheid van het verhaal in       

 Evaluatie       het licht van de originele focus          

         b) bewerkt het verhaal voor mechanische precisie.         Inleiding     Toenemende     Crisis       Ont-        Slot 

                        actie                  knoping  

                                   

 



 

12 

 

1.3.6 Het essay-schrijvenmodel 

         Vanuit de ervaring van de leerling wijst hij/zij 

  Eerste ervaring       op de noodzaak om zijn/haar eigen standpunt  

          te uiten.             

                      

  De onderzoeksvraag   ?   Op basis van de eerste ervaring concentreert       

         de leerling zich op een specifiek standpunt.   

       ?    

 

  Organisatie                        De leerling fundeert zijn/haar standpunt als        

         een thesis.       

Planning 

          De leerling beslist over de belangrijkste feiten        

         van de argumenten om de thesis te onderzoeken.       

          

 Data         De leerling verzamelt en organiseert data om de        

         feiten uit te breiden.  

   

          De leerling organiseert de opbouw van het       

 Synthese      Schrijfopbouw   essay.               

                     F1            F2            F3            F4            Fn 

                 Inleiding   Thesis    Argument  Conclusie    Slot 

 

  Uiten van conclusie      De leerling stelt het essay op aan de hand van de             

Samenstelling        schrijfvolgorde.               

                      

 

        De leerling:  

 Bewerking        a) beoordeelt de geschiktheid van het essay in      

         het licht van  het originele standpunt,       

 Evaluatie       b) bewerkt het essay voor mechanische precisie.    
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1.3.7 Het fysieke wetenschapmodel   
Eerste ervaring    Eerste vraag   De leerling identificeert een “tekortkoming”     

       in een situatie en stelt een eerste                       

?       probleem op in de volgende vorm:                         

       “Hoe kan ik ___ veranderen?”.  De     

       “tekortkoming” wordt de afhankelijke     

       variabele.    

                 Afhankelijke    We zijn het meest geïnteresseerd in de  

 De onderzoeks-            ?   variabele    afhankelijke variabele of de situatie die we in  

 vraag                    ons voordeel willen ombuigen.  

       Algemene   De algemene vraag wordt als volgt ge- 

       vraag    formuleerd: “Welke factoren zijn van      

           invloed op de afhankelijke variabele?”. 

            

 Alternatieven     Onafhankelijke   De leerling stelt mogelijke antwoorden op  

       variabelen (OV)   de algemene vraag voor. Enkele van deze 

            worden gemanipuleerd of veranderd in het  

            experiment.  

        

  Data      Experimenten   De leerling verzamelt data via experimenten  

            door gebruik te maken van wisseling in 

            onafhankelijke variabelen terwijl de andere 

           onafhankelijke variabelen constant blijven.  

  Synthese      Conclusie     

           De leerling komt bij de conclusie en maakt een statement  

            in de verleden tijd over het effect van elke onafhankelijke 

            variabele op de afhankelijke variabele. 

 Conclusie          

  beoordelen     Replicatie   De leerling herhaalt het experiment onder verbeterde of verschillende condities 

            om te zien of de resultaten constant blijven.   

 Uiten van      Generalisering    

 conclusie          De leerling beantwoordt de algemene vraag en breidt de conclusie uit door deze 

            toe te passen op meer systemen dan gebruikt in het eigenlijke experiment. 

  Evaluatie      Voorspelling     

            De leerling maakt een statement over wat hij/zij verwacht als factoren in een van de 

            systemen op welke de generalisering betrekking heeft, gemanipuleerd worden. 
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1.3.8 Het randomiseringsmodel 
          De leerling identificeert een “tekortkoming” in een  

Eerste ervaring     Eerste vraag  situatie en stelt een eerste probleem op in de volgende 

          vorm: “Hoe kan ik ____ veranderen?”.  

              ?      De “tekortkoming” wordt de afhankelijke variabele.      

De onderzoeks-     Afhankelijke  We zijn het meest geïnteresseerd in de afhankelijke 

vraag             ?   variabele   variabele. Deze kunnen we aanpassen in ons voordeel.  

       Algemene vraag  De algemene vraag wordt als volgt geformuleerd: 

           “Welke factoren zijn van invloed op de  

          afhankelijke variabele?”. 

 

Alternatieven     Onafhankelijke  De leerling stelt mogelijke antwoorden op de 

       variabelen  algemene vraag voor. Enkele van deze zijn  

          gemanipuleerd of veranderd in het experiment.  

        

 

       Randomisering  De leerling selecteert willekeurig en wijst 

          willekeurig onderwerpen toe aan behandelde (treatment) 

Data          groepen.  

       Experiment  De leerling verzamelt data d.m.v. experimenten 

       - Behandeling  door een verschillende behandeling te geven aan 

       (Treatment)  elke ‘identieke’ groep, terwijl de diverse  

          treatment groepen constant worden gehouden.      

    

Synthese      Conclusie  De leerling komt bij een conclusie en maakt  

          een statement in de verleden tijd over het effect 

          van de verschillende behandelingen/treatments op de 

          afhankelijke variabele.  

Conclusie          

beoordelen 

          De leerling beantwoordt de algemene vraag en breidt de 

Uiten van       Generalisering  conclusie uit door deze toe te passen op meer situaties 

conclusie         of systemen dan gebruikt in het eigenlijke experiment.  

 

Evaluatie      Voorspelling  De leerling maakt een statement over de verwachtingen als 

          de behandeling (treatment), in een van de systemen op welke    

         de generalisatie betrekking heeft, wordt gemanipuleerd.  
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1.3.9  Het case-studymodel     De leerling identificeert een “tekortkoming” in een 

          situatie en stelt een eerste probleem op in de volgende 

Eerste ervaring     Eerste vraag   vorm: “Hoe kan ik ___ veranderen?”. De “tekort- 

          koming” wordt de afhankelijke variabele.  

        ? 

        ?      De leerling is het meest geïnteresseerd in de  

De onderzoeks-     Afhankelijke-  afhankelijke variabele. Deze kan hij/zij aanpassen 

vraag       ?   variabele   in zijn/haar voordeel.  

       Algemene vraag   De algemene vraag wordt als volgt geformuleerd: 

          “Welke factoren zijn van invloed op de afhankelijke 

          variabele?”. 

 

Alternatieven     Onafhankelijke   De leerling stelt mogelijke antwoorden voor op de  

       variabelen  algemene vraag. Sommige hiervan worden onthuld in 

          het informatie verzameling proces.  

 

           De leerling verzamelt zoveel mogelijk data over elke      

          onafhankelijke variabele en beoordeelt deze op be- 

Data      Informatie  trouwbaarheid en relevantie.  

        

          De leerling stelt zich voor dat een specifieke factor is 

       Gedachte   veranderd terwijl de andere factoren constant zijn gehouden 

       experiment  en bepaalt of de resultaten in dat geval zouden veranderen. 

           

Synthese       Conclusie  N.a.v. het gedachte experiment komt de leerling bij  

          een conclusie en maakt een statement in de verleden tijd 

          over elke onafhankelijke variabele en of deze wel of niet  

          de afhankelijke variabele beïnvloedde.   

Conclusie  

beoordelen        De leerling beantwoordt de algemene vraag en breidt de  

          conclusie uit door deze toe te passen op meerdere  

Uiten van      Generalisering  gebeurtenissen dan tot nu toe zijn geanalyseerd in de 

conclusie         specifieke case study.  

 

Evaluatie      Voorspelling  De leerling maakt een statement over zijn/haar verwachtingen 

          wanneer een van de factoren in een van de gebeurtenissen, op     

         welke de generalisering van toepassing is, worden gemanipuleerd.  
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1.3.10 Het correlatiemodel     De leerling identificeert een “tekortkoming” in een  

          situatie en stelt een probleemstelling op. Deze eerste 

          vraag kan uit meerdere factoren bestaan. 

Eerste ervaring     Eerste vraag    

          De leerling is het meest geïnteresseerd in de 

       ?      afhankelijke variabele. Deze kan hij/zij aanpassen 

 De onderzoeks-     Afhankelijke-  in zijn/haar voordeel. 

vraag      variabele    

      ?      De algemene vraag wordt geformuleerd als: “Welke 

       Algemene vraag   factoren zijn van invloed op de afhankelijke variabele?”. 

           

          De leerling stelt mogelijke antwoorden voor op de 

Alternatieven     Onafhankelijke   algemene vraag.  

       variabelen   

          De leerling: 

          a) verzamelt data die de basis vormen om de sterkte van      

         de relatie tussen de afhankelijke en elke onafhankelijke     

         variabele te bepalen. 

Data      Informatie  b) organiseert de data in een spreidingsdiagram.  

        

          De leerling stelt zich voor dat een specifieke factor is 

       Gedachte   veranderd terwijl de andere factoren constant zijn gehouden 

       experiment  en bepaalt of de resultaten in dat geval zouden veranderen. 

           

Synthese       Conclusie  N.a.v. het gedachte experiment komt de leerling bij een 

          conclusie en maakt een statement in de verleden tijd over 

          elke variabele die is onderzocht: 

          a) zijn de variabelen aan elkaar gerelateerd of niet; 

Conclusie          b) de richting van de relatie (positief/negatief); 

beoordelen        c) de sterkte van de relatie. 

           

Uiten van      Generalisering  De leerling beantwoordt de algemene vraag en breidt de conclusie uit door deze toe 

conclusie         te passen op meer systemen dan oorspronkelijk gebruikt zijn in het onderzoek. 

           

          De leerling maakt een statement over zijn/haar verwachtingen wanneer de onafhankelijke variabelen 

Evaluatie      Voorspelling  voorkomen in een van de situaties of categorieën waarop de generalisering betrekking heeft.  

               


