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Abstract 

Aangezien we in het onderwijs steeds meer geconfronteerd worden met meerdere talen, is 

het doel van deze studie om op basis van advance organizers te zoeken naar een goede 

manier om om te gaan met deze tendens. Er wordt gekeken naar het effect dat de advance 

organizers in de vorm van een mind map en een concept map hebben bij tekstbegrip 

wanneer leerlingen van het zesde middelbaar een Nederlandstalige tekst of een Franstalige 

tekst voorgeschoteld kregen. Daarna volgde een open vraag en een reeks gesloten vragen. 

Er namen 308 leerlingen deel en de analyses gebeurden aan de hand van een 

variantieanalyse. De resultaten tonen aan dat de leerlingen (met moedertaal Nederlands) 

zowel voor de open vraag als voor de gesloten vragen beter scoorden bij de 

Nederlandstalige tekst dan bij de Franstalige tekst. De leerlingen die een advance organizer 

kregen, scoorden beter dan diegene die dit niet kregen. Tussen de verschillende advance 

organizers, namelijk een mind map en een concept map, was er geen verschil. Verder werd 

geen interactie gevonden tussen taal en het gebruik van een advance organizer. Dus de 

advance organizer was niet meer effectief in de tweede taal dan in de eerste (of omgekeerd). 

Het effect was in beide talen even groot. De beperkingen van dit onderzoek en suggesties 

voor vervolgonderzoek worden besproken. 

Sleutelwoorden: Advance organizer, concept map, mind map, tekstbegrip, Nederlands 

(L1), Frans (L2) 
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Inleiding 

Het Vlaamse onderwijs komt meer en meer in contact met verschillende talen en taalvariëteiten. 

Kinderen kunnen tweetalig opgevoed zijn of thuis een andere taal spreken dan op school (Steunpunt 

diversiteit en leren, n.d.). Op school worden ook verschillende talen aangeboden naast het Nederlands, 

namelijk Frans, Engels, Duits, Spaans… (Vlaamse overheid, 2012). Er zijn (secundaire) scholen die 

zelfs nog een stap verder gaan en waarbij een deel van de lessen in een andere taal dan het Nederlands 

gegeven worden. Dit wordt Content and Language Integrated Learning (CLIL) genoemd (Vlaamse 

Ministerie van Onderwijs en Vorming, n.d.). Dit maakt het voor de leerkracht niet alleen uitdagend, 

maar ook erg boeiend om hier op een correcte manier mee om te gaan. Er wordt heel veel van de 

leerkracht verwacht, terwijl hij/zij steeds op zoek gaat naar adequate ondersteuning. Vanuit een 

psychologische invalshoek wil men zien hoe men met tweetaligheid omgaat en een onderliggende 

aanpak hiervoor analyseren en aanbieden. Van daaruit kijken we in deze masterproef hoe het onderwijs 

hierop kan inspelen onder meer door gebruik te maken van advance organizers.  

Probleemstelling 

Onderzoek naar meertaligheid is geen nieuw gegeven, maar het is daarom niet minder noodzakelijk. Dit 

kan op een heleboel verschillende manieren. In dit onderzoek ligt de focus op het werken met advance 

organizers. Advance organizers zijn structuren die men op voorhand krijgt bij een les of bij het lezen 

van een tekst. Hierdoor kan nieuwe kennis sneller gelinkt worden aan dingen die men al kent of kan 

voorkennis opgeroepen worden (Ausubel, 1960). Zou een taal gemakkelijker te leren zijn op die manier? 

Zou er een sneller begrip optreden bij het lezen van een tekst? Deze masterproef wil nagaan wat advance 

organizers betekenen in een meertalige situatie. De actoren in dit onderzoek zijn leerlingen van het zesde 

middelbaar. Het onderzoek gaat na welk effect advance organizers hebben op begrijpend lezen in het 

Nederlands, eerste taal (L1) of in het Frans, tweede taal (L2).  

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/
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Advance organizers 

Wat is een advance organizer? 

Onderzoek heeft aangetoond dat informatie beter begrepen en gecodeerd wordt in het geheugen als het 

kan gelinkt worden aan voorafgaande kennis (Brandsford & Johnson, 1972). Advance organizers zijn 

hiervoor een ideaal hulpmiddel. Deze worden door Ausubel (1960) omschreven als gestructureerde 

informatie die men krijgt bij de start van het leerproces. Op die manier zou men gemakkelijker nieuwe 

informatie aanleren of oude kennis ophalen. Ausubel spreekt over cognitieve structuren bij advance 

organizers en niet meteen over de exacte uitwerking ervan, zoals een schema. Goede advance organizers 

doen meer dan het aanreiken van een opsomming van sleutelbegrippen. Ze bieden structuur aan, 

bijvoorbeeld via een inhoudsopgave. Advance organizers helpen lerenden om de informatie die volgt 

beter te verwerken omdat ze de aandacht richten op wat belangrijk is (Ausubel, 1960).  

Positieve kenmerken van advance organizers. 

Ausubel (1960) stelt dat advance organizers een positieve invloed hebben op het leerproces. Dit kan 

men toeschrijven aan twee factoren. Vooreerst wordt er een selectie gemaakt van de meest relevante 

concepten die nodig zijn om een cognitieve structuur op te bouwen voor de leerling. Zo kan de lerende 

de nieuwe kennis integreren en is de taak hierdoor meer zin-en betekenisvol. Daarnaast zijn relevante 

en passende concepten van de leerstof ondergeschikt aan de integratie van die leerstof om een optimale 

verankering te verkrijgen. Ausubel suggereert dat een groter gebruik van de juiste advance organizers 

bij het onderwijzen van zinvol verbaal materiaal kan leiden tot doeltreffender behoud van kennis. Deze 

procedure zou ervoor zorgen dat leerlingen niet onnodig veel uit het hoofd moeten leren. Op die manier 

leren ze de belangrijke concepten kennen.  

Ausubel (1968) ontwikkelde zijn instructieaanpak als reactie op het onderwijs die zich op reproductie 

gericht. Daarbij benadrukte hij het belang om nieuwe kennis steeds te verankeren in beschikbare kennis 

uit het lange termijn geheugen (Ausubel, 1968). Volgens Ausubel komt betekenisvol leren enkel en 

alleen voor als het kan gelinkt worden aan bestaande concepten in de cognitieve structuur. Advance 

organizers zorgen ervoor dat men betekenisvol leert (meaningful learning).  

Betekenisvol leren veronderstelt dat aan drie condities voldaan wordt. Ten eerste moet de lerende zijn 

voorkennis kunnen opwekken, daarnaast moet de lerende relevante voorkennis bezitten en ten slotte 

moet de lerende ervoor kiezen om betekenisvol te leren. Mensen vergissen zich vaak tussen leren door 

herhaling/dril (rote learning) en betekenisvol leren (meaningful learning). Deze instructiebenaderingen 

kunnen variëren van directe presentatie van de informatie tot de autonome kennis ontdekking waarbij 

de lerende zijn/haar eigen concepten verwerft (Novak & Cañas, 2008). Ausubel meent dat leren gebeurt 

door ‘subsumptie’.  Daarbij wordt nieuwe kennis gekoppeld aan abstractere kenniselementen 

(subsumers). Dit kan op twee manieren, ofwel wordt kennis toegevoegd aan aanwezige kennis ofwel 
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verandert de kennisstructuur die al aanwezig was door de nieuwe kennis die men opdoet (Kumagai, 

2013). 

Negatieve kenmerken van advance organizers. 

Toch is er wat kritiek op advance organizers. De grootste kritiek op advance organizers is dat de definitie 

en constructie vaag zijn en dat daardoor verschillende onderzoekers variërende concepten hebben van 

wat een organizer is. Men kan enkel terugvallen op intuïtie bij het maken van een organizer omdat er 

nergens gespecifieerd is wat de criteria voor het maken van advance organizers zijn (Barnes & Clawson, 

1975; Hartley & Davies, 1976). Hierdoor ontbreekt er consistentie, mede door het gebruik van 

verschillende synoniemen voor een advance organizer. Er worden advance organizers opgemaakt met 

de bedoeling nieuwe kennis te linken aan eerder verworven kennis, maar deze organizers zijn niet 

kwalitatief genoeg door een tekort aan inzicht in wat een goede advance organizer is (Rossner, 1982). 

Deze kritieken worden teruggekaatst door Ausubel (1978). Hij geeft aan dat een advance organizer 

verschillende vormen kan aannemen. Door het gebruik van een ‘verkeerde’ vorm van organizer kan het 

zijn dat de voorkennis niet opgeroepen wordt of dat de nieuwe kennis niet gemakkelijker gelinkt wordt 

aan kennis die er al is. Advance organizers hebben weinig effect indien het gaat om eenvoudige 

declaratieve en/of procedurele kennis. Met declaratieve (of conceptuele) kennis worden definities, 

formules, wetten, verschijnselen, verbanden… binnen kennisdomeinen bedoeld. Declaratieve kennis 

wordt vrij snel verworven, maar ook vlug terug vergeten als men deze kennis niet actief gebruikt 

(Valcke, 2010). De procedurele kennis daarentegen zijn methodes waarbij declaratieve kennis vereist 

is. Dit kunnen stappenplannen zijn, probleemoplossingsvaardigheden, kunnen fietsen, skiën… Deze 

kennis is niet gemakkelijk op te nemen in boeken bijvoorbeeld en het verwerven ervan vraagt heel wat 

meer tijd (Valcke, 2010). De aanpak wordt vooral gebruikt bij complexe kennis.  

Op basis daarvan hebben Joyce &Weil (1984) een ontwerpstrategie afgeleid uit het werk van Ausubel. 

Dat bestaat uit de volgende drie fasen. 
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Naast de ontwerpstrategie van Joyce & Weil (1984) zijn er nog adviezen opgesteld voor het opzetten 

van instructieactiviteiten. De benadering van Ausubel is vooral geschikt voor kennis die weinig 

gestructureerd is, moeilijk en/of weinig bekend is bij de lerende en kennis die moet opgeslagen worden 

in het langetermijngeheugen. Advance organizers functioneren als voorkennis als lerenden weinig of 

geen voorkennis hebben over het behandelde onderwerp of advance organizers helpen om nieuwe kennis 

te organiseren in een meer vertrouwde structuur. Dit gebeurt in situaties waarin studenten problemen 

moeten oplossen of hun kennis in nieuwe situaties moeten gebruiken (Ausubel, 1960; Mayer, 2003). Er 

zijn ook enkele adviezen ontwikkeld voor het onderwijs. Ten eerste moet het onderwijs zo 

gestructureerd worden zodat advance organizers toegevoegd kunnen worden. Wanneer de lerende niet 

bekend is met de leermaterialen en er weinig ankerpunten zijn, kan de expository form (cf. infra) 

gebruikt worden. De comparative form (cf. infra) kan gebruikt worden wanneer de lerende de inhouden 

in zekere mate beheerst en er reeds een basis aan kennis aanwezig is waaraan nieuwe concepten kunnen 

verankerd worden. Vervolgens zouden leerkrachten de voorkennis en aanwezige cognitieve structuren 

van de lerende moeten kennen en deze gebruiken om verder te bouwen. Ten slotte zullen 

vakken/domeinen uitgewerkt moeten worden als hiërarchisch geordende structuren van 

begrippen/stellingen die telkens op elkaar voortbouwen. Dit bevordert het opbouwen van de individuele 

cognitieve structuren (schema’s) bij het doorlopen van deze vakken (interne structuur als afgeleide van 

een externe structuur) (Valcke, 2010). 

Fase 1: Bied advance organizers aan in drie deelstappen: 

1. Verduidelijk de lesdoelen 

2. Bied de advance organizers aan 

3. Stimuleer de lerende zich bewust te worden van mogelijke relevante kennis 

 

Fase 2: Maak gebruik van de volgende werkvormen: 

1. Colleges, discussies, films, experimenten, het doornemen van geschreven teksten 

2. Maak duidelijk aan de lerende hoe de leerstof is opgebouwd 

 

Fase 3: Veranker de nieuwe kennis in de bestaande cognitieve structuren met de volgende 

strategieën: 

1. Bevorder de integratie van de kennis 

2. Bevorder het actief leren 

3. Bevorder een kritische houding ten opzichte van de kennis 

4. Verduidelijk de inhoud waar dit nodig blijkt 

 

Ontwerpstrategie op basis van het werk van Ausubel (Joyce & Weil, 1984). 
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Soorten advance organizers. 

Advance organizers kunnen op verschillende manieren opgedeeld worden, bijvoorbeeld audio advance 

organizers en pictorical advance organizers. Bij de eerste vorm, audio advance organizers, is de structuur 

op voorhand vervangen door een audiofragment, bijvoorbeeld een podcast. Popova, Krischner en Joiner 

(2014) tonen aan dat deze een positieve invloed hebben op leren, omdat het lerenden helpt de 

conceptuele afstand te overbruggen tussen nieuwe kennis en hun voorkennis. In termen van Ausubels 

subsumption theorie (Ausubel, 1960) kunnen de podcasts gezien worden als advance organizers en 

verschaffen ze een basisstructuur waarbij nieuwe informatie wordt georganiseerd. In de studie van 

Popova, Kirschner en Joiner (2014) werden geen significante resultaten gevonden voor het leereffect bij 

leerlingen, maar wel vonden ze dat leerlingen positief tegenover de podcasts stonden. Er wordt 

gesuggereerd om verder onderzoek te doen naar het gebruik van podcasts als advance organizers.   

Bij de tweede vorm, pictorical advance organizers, krijgen studenten een geïntegreerd schema op basis 

van tekeningen of prenten in plaats van een schema dat opgebouwd is uit woorden. Onderzoek wijst uit 

dat ze zich op die manier meer herinneren dan andere groepen die ook (onmiddellijk of uitgestelde) 

testen kregen waarbij ze zoveel mogelijk moesten herinneren (Tajika, Taniguchi, Yamamoto & Mayer, 

1988). Dit principe van het combineren van beelden met tekst, kan teruggevonden worden in de 

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) van Mayer (Mayer & Anderson, 1992). Wanneer 

tekst gecombineerd wordt met beelden is het gemakkelijker om deze kennis te verwerken.  

Bij eenvoudige onderwerpen zijn vragen die de integratie tussen verschillende paragrafen van een tekst 

bevragen beter op te lossen met een advance organizer. Bij onderwerpen waar de organizer gegeven 

werd nadat men de tekst gelezen had, scoort men beter op vragen waar naar informatie gevraagd wordt 

die zowel in de tekst staat, als in de organizer. Blijkbaar, dienen advance organizers als assimilatie van 

de context van ongekende verbindingen. De advance organizers worden gebruikt om nieuwe kennis te 

integreren en ongekende informatie te decoderen (Mayer, 1978). Ook in het onderzoek van Davies 

(2011) komt dit aan bod. Mapping beschrijft hoe nieuw materiaal opgebouwd wordt. Dit komt voort uit 

bestaande kennis, waardoor betekenisvol leren optreedt. Er zijn daarvoor twee redenen, namelijk 

bruikbaarheid en complementatie (iets aanvullen tot een geheel). Beide zorgen voor een verbetering van 

het leren bij studenten. Advance organizers maken nieuwe informatie bruikbaarder, waardoor die 

informatie gemakkelijker opgenomen kan worden door de lerende. Daarnaast zorgen advance organizers 

er ook voor dat informatie in ons brein opgeslagen wordt als een geheel. Zaken opslaan in ons geheugen 

is gelimiteerd, waardoor het beter is de verschillende ‘stukjes’ informatie te zien in een geheel, ook 

mnemonics of geheugensteuntjes doen dit (Davies, 2011).  

Hieronder bespreek ik twee vormen van advance organizers, die ik verder zal gebruiken in mijn 

onderzoek, namelijk concept maps en mind maps. 
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Concept map 

Wat is een concept map? 

Novak (2005) heeft de ideeën van Ausubel over advance organizers omgezet in iets meer tastbaars, 

namelijk concept maps. Bij het leren van concepten leert men eerst een leerproces te ontdekken waar 

men individueel op zoek gaat naar patronen en regelmatigheden. Het fundamentele idee van Ausubels 

cognitieve psychologie is dat leren plaatsgrijpt door de assimilatie van nieuwe concepten aan bestaande 

concepten en kennisstructuren. Deze kennisstructuur wordt gerepresenteerd en georganiseerd in de vorm 

van een concept map (Novak & Cañas, 2008). Novak heeft getracht concepten in een hiërarchische 

structuur te zetten en de relaties tussen deze concepten te duiden, waarbij algemene concepten bovenaan 

staan en de specifieke concepten onderaan (Novak, 2005; Novak & Cañas, 2004, 2008; Davies, 2011). 

Volgens Ausubel organiseert het geheugen informatie op een hiërarchische top-down manier (Hilbert & 

Renkl, 2008). Concept maps bevatten concepten die omringd zijn door cirkels of rechthoeken. Links 

tussen de verschillende concepten worden aangeduid door lijnen of pijlen. De verbinding wordt vaak 

verduidelijkt door op de lijn tussen de verschillende concepten de relatie te verklaren door er woorden 

op te schrijven (Novak, 2005; Hilbert & Renkl, 2008).  

Concept maps bevorderen betekenisvol leren (meaningful learning). Het creëren van kennis vraagt een 

hoog niveau van betekenisvol leren en concept maps vergemakkelijken dat proces van kenniscreatie 

voor lerenden (Novak, 2003; Novak & Cañas, 2004). Het menselijke geheugen is geen vat dat gevuld 

kan worden, maar het is een complexe set van intergerelateerde geheugensystemen. De 

geheugensystemen om kennis op te nemen in het langetermijngeheugen zijn het korte termijn geheugen 

en het ‘werkgeheugen’. Het werkgeheugen is echter beperkt tot het opnemen van een klein aantal 

psychologische units (van 5 tot 9). Zowel rote learning als meaningful learning grijpt plaats in het lange 

termijn geheugen. Het verschil is dat er bij rote learning een beperkte of geen integratie is van nieuwe 

kennis met de gekende kennis. Dit heeft twee negatieve gevolgen: het eerste is dat kennis opgedaan door 

rote learning snel terug vergeten is, tenzij er veel herhaling is. Het tweede gevolg heeft betrekking op 

het feit dat de kennisstructuur of de cognitieve structuur van de lerende niet gemaakt is om foute ideeën 

op te sporen. Misconcepties zullen dus blijven bestaan. De kennis zal ook minder snel toegepast worden 

bij het oplossen van problemen. Eén van de redenen waarom concept mapping zo sterk gericht is op 

meaningful learning is omdat het een template geeft en helpt organisatorische kennis te ondersteunen en 

te structureren (Novak & Cañas, 2008). 
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Functie van een concept map. 

Er zijn verschillende functies van concept maps (Hilbert & Renkl, 2008). Ten eerste is er de elaboratieve 

functie. Door de knopen en relaties die getoond worden, is het gemakkelijker linken te leggen met 

voorkennis (Hilbert & Renkl, 2008). Concept maps kunnen structuur bieden aan leerlingen als een 

leerkracht deze voorstelt, voorafgaand aan de les (Nesbit & Adesope, 2006). Daarnaast is er de 

reductieve functie. In concept maps worden enkel de belangrijkste concepten aangehaald waardoor het 

gemakkelijker is deze te (h)erkennen (Hilbert & Renkl, 2008). Ten derde is er de coherentie functie, 

waarbij concept mapping ervoor zorgt dat een coherente structuur van kennis opgebouwd wordt (Hilbert 

& Renkl, 2008). Ten slotte is er de metacognitieve functie die ervoor zorgt dat studenten bij het maken 

van een concept map tot de constatatie kunnen komen dat ze de inhoud en de linken tussen concepten 

toch niet helemaal begrepen hebben (Hilbert & Renkl, 2008). Concept maps zijn ontwikkeld om 

lerenden te helpen met kritische en analytische vaardigheden, om lerenden linken te laten zien tussen 

concepten (Davies, 2011). 

Concept mapping kan dienen  als een leermiddel dat men aan studenten kan geven, maar ook als 

leermethode door de student zelf als hij/zij er zelf één creëert. Dit kan bijvoorbeeld onderlijnen 

vervangen (Hilbert & Renkl, 2008). Het kan ook gebruikt worden als een evaluatiemethode (Davies, 

2011). Concept maps worden benut in alle facetten van onderwijs en training. Het fundamentele doel is 

het leerproces te ondersteunen (Novak & Cañas, 2004). Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld commentaar 

geven op elkaars concept map, wat een effectieve vorm van peer-review en samenwerking is. Daarnaast 

kan een concept map die gemaakt werd door een student ook de grondslag vormen van een portfolio 

evaluatie van zijn of haar prestaties (Novak & Cañas, 2008). 

Vorm van een concept map. 

Hoewel aangegeven wordt dat een concept map hiërarchisch is, kan deze toch in verschillende vormen 

voorkomen. De hiërarchische structuur past men toe als de indelingen en onderscheidingen duidelijk 

naar voren gebracht moeten worden. De lijnen maken de relaties duidelijk. Als het gaat om dynamische 

relaties, zoals een opeenvolging van acties, gebeurtenissen of processen, kan gekozen worden voor een 

seriële structuur. Daarbij geven pijlen de richting van de relatie aan. Bij beide concept maps kan er 

horizontaal of verticaal gewerkt worden (Van der Donk & Van Lanen, 2014). De hiërarchische structuur 

voor een specifiek kennisdomein hangt af van de context (Novak & Cañas, 2008). Er kan een netwerk 

(figuur 1) ontstaan van verbonden concepten die kenmerkend is voor een concept map (Van der Donk 

& Van Lanen, 2014). 
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Figuur 1. Concept map met een hiërarchische netwerkstructuur (Novak & Cañas, 2008) 

 

Verder kunnen concept maps ook niet-hiërarchisch opgebouwd zijn. Niet hiërarchische concept maps 

hebben gelijkenissen met mind maps, maar behoren toch meer tot de categorie van concept maps.  

Deze niet-lineaire concept map (Figuur 2) behoort tot de concept maps, omdat men tracht de juiste 

relaties tussen concepten te zoeken in plaats van associaties vast te stellen, zoals men bij een mind map 

doet. Toch heeft het enkele gelijkenissen met een mind map, aangezien het losser, niet hiërarchisch en 

anders gestructureerd is (Davies, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Voorbeeld van een niet-lineaire concept map met een seriële structuur (Davies, 2011). 
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Opbouw van een concept map. 

Novak en Cañas (2008) beschrijven een werkwijze voor het ontwerpen van een concept map die bestaat 

uit verschillende stappen (zie ook Davies, 2011; Van der Donk & Van Lanen, 2014). De volgende 

stappen worden onderscheiden. 

Stap 1: Een probleem wordt naar voor geschoven onder de vorm van een onderzoeksvraag (Novak & 

Cañas, 2008; Davies, 2011; Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

Stap 2: Men zoekt naar een verzameling concepten en ideeën die gerelateerd zijn aan de 

onderzoeksvraag (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Het doel van deze stap is brainstormen. De 

concepten worden in cirkels of vierkanten geplaatst om deze voor te stellen als concepten. Niet alle 

ideeën die hier opgesomd worden, zullen gebruikt worden bij het eindproduct (Davies, 2011). Een 

concept map is nooit ten einde. Er kunnen altijd concepten aan toegevoegd worden. Als een begin van 

een concept map is opgebouwd, kan gezocht worden naar sub-domeinen. Alle concepten zijn op de een 

of andere manier gerelateerd met elkaar (Novak & Cañas, 2008). 

Stap 3: Er worden groepen gemaakt van deelaspecten die van dezelfde orde of grootheid zijn (Van der 

Donk & Van Lanen, 2014). Deze concepten worden in hiërarchische volgorde geplaatst in functie van 

belangrijkheid in een voorlopige map. Deze voorlopige map kan gestart worden door een leerkracht om 

het leerproces te ondersteunen, lerenden te helpen participeren en om lerenden vertrouwen te geven. 

Lerenden kunnen de map zelf vervolledigen (Davies, 2011). 

Stap 4: Deze groepen met deelaspecten krijgen een label (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Er worden 

verbindingslijnen getrokken tussen de hiërarchische concepten van onder naar beneden. Aanvankelijk 

werden enkel pijlen getrokken waar nodig en werden deze pijlen enkel van boven naar beneden 

getrokken, maar daar is men van afgestapt. Nu kunnen pijlen alle kanten uitgaan (Davies, 2011). 

Stap 5: Volgens Davies (2011) moeten de geschikte verbindingen voor de belangrijkste concepten van 

de map gezocht worden. De woorden die daarvoor het meest gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld ‘zal 

leiden tot’, ‘heeft betrekking op’, ‘tijdens’, ‘van’, ‘door/via’, enzovoort. Deze ‘linking words’ dienen te 

specificeren wat de relatie is tussen de kernconcepten en hun ondergeschikte en bovengeschikte 

elementen (Novak & Cañas, 2008; Davies, 2011).  

Stap 6: Er kunnen voorbeelden toegevoegd worden aan de eindpunten van de uitleg van het concept. 

Deze worden niet omcirkeld of in een vierkant geplaatst om deze te kunnen onderscheiden van een 

concept (Novak & Cañas, 2008; Davies, 2011). Ten slotte kan de grootte en stijl van de concept map 

veranderd worden. Er kunnen kleuren toegevoegd worden om de concept map op te fleuren (Novak & 

Cañas, 2008). 
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Positieve kenmerken. 

Concept mapping heeft te maken met het feit dat ze relaties blootleggen tussen relevante begrippen. Er 

wordt gesteld dat betekenisvol leren plaatsvindt door het linken van nieuwe concepten aan bestaande 

kennis. Concept maps vergemakkelijken dit proces (Davies, 2011).  

Concept maps kunnen als tweede voordeel bruikbaar zijn bij curriculumplanning. Deze presenteren in 

een zeer beknopte wijze de belangrijkste concepten en principes die onderwezen (moeten) worden. Een 

concept map helpt de planning van het curriculum of de instructie over een bepaald onderwerp 

“conceptueel transparant” te maken (Novak & Cañas, 2008).  

Een derde voordeel van concept maps is hun effectieve waarde bij het remediëren van misvattingen. 

Concept maps laten ons niet alleen toe om de kennis van de deskundige te presenteren, maar ook om de 

hiaten in de kennisstructuur te vinden (Novak & Cañas, 2008). Vooral wanneer lerenden beginnen met 

een concept map die opgesteld werd door experten en wanneer ze samenwerken om een nieuw 

kennismodel op te bouwen, zullen lerenden deze hiaten zien (Novak & Cañas, 2004). De oplossing voor 

het probleem van misconcepties is om lerenden te helpen met betekenisvol leren. Daarbij kan het gebruik 

van concept maps zeer nuttig zijn (Novak & Cañas, 2008).  

Verder kan het zien of het maken van concept maps in combinatie met een tekst of een gesproken 

presentatie cognitieve representaties van de informatie vergemakkelijken in het verbale en visueel-

ruimtelijk geheugen. Verbale en visuele kennis bevinden zich op afzonderlijke plaatsen in de hersenen, 

maar ze kunnen met elkaar verbonden worden door geheugen codes (Paivio, 1986). Concept maps 

kunnen cognitive load verminderen die nodig is om nieuwe associaties toe te voegen aan gekende 

concepten, doordat ze visueel efficiënter werken dan een tekst (Larkin & Simon, 1987). Concept maps 

kunnen verbal coding vergemakkelijken door het samen plaatsen van concepten met dezelfde betekenis, 

waardoor de macrostructuur van de informatie opgeroepen wordt. Een gelijkaardig voordeel kan worden 

verkregen bij het gebruik van concept maps met opvallende kleuren en vormen voor de knooppunten 

die de verschillende concepten vertegenwoordigen. Concept maps zijn bruikbaar als 

communicatiemedium voor studenten met lagere verbale mogelijkheden (Nesbit & Adesope, 2006) en 

bieden structuur als leermiddel voor studenten met een lage voorkennis van de inhoud (Hilbert & Renkl, 

2008).  

Vervolgens zijn studenten die geleerd hebben om concept maps te lezen en te maken beter in staat om 

interne connecties tussen concepten die gepresenteerd worden in een tekst te identificeren. In 

tegenstelling tot proza hebben concept maps geen leesvolgorde. Men kan beslissen welk concept men 

eerst zal verwerken. Zo kan de student beslissen om de belangrijkste centrale begrippen te selecteren en 

kan een concept map gebruikt worden als een specifieke leerstrategie. Concept maps zijn effectiever om 

kennis te behouden dan het (be)studeren van een tekst passage, lijsten en schetsen (Nesbit & Adesope, 

2006).  
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Studenten met een lager kennisvermogen of verbale mogelijkheden hebben een groter voordeel aan 

instructie diagrammen dan lerenden met een hogere capaciteit. Concept maps zorgen ervoor dat ze een 

wetenschappelijke tekst kunnen ontcijferen en schrijven (Nesbit & Adesope, 2006). Maps kunnen ook 

gemakkelijker begrepen worden door lerenden die een tweede taal studeren (Amer, 1994).  

Ten slotte vergemakkelijken concept maps het samenwerkend leren en afstandsleren. De hoge graad 

van expliciteit van concept maps is een ideaal middel voor de uitwisseling van ideeën of voor een 

samenwerkingsproject bij de opbouw van nieuwe kennis. Er werd ook vastgesteld dat de obstakels die 

voortkomen uit persoonlijke onzekerheden en angst voor schaamte grotendeels worden omzeild, omdat 

kritische opmerkingen gericht zijn op de concept maps en niet op de persoon die de concept map 

opgesteld heeft (Nesbit & Adesope, 2006; Novak & Cañas, 2008).  

Negatieve kenmerken. 

De voornaamste nadelen van concept mapping zitten in het feit dat men al wat ervaring nodig heeft om 

eruit te leren. Concept maps kunnen verschillen op basis van design, waardoor hun complexiteit soms 

als overweldigd of demotiverend kan worden ervaren (Davies, 2011). Lerenden hebben een training 

nodig alvorens ze concept maps op een juiste manier kunnen gebruiken en daarbij is het nog beter als 

ze feedback krijgen op hun concept maps door deze te verbeteren en van de verbeterde concept maps te 

leren. Op lange termijn is het beter dat lerenden hun eigen concept maps opstellen. Voor de trainingen 

maken Hilbert en Renkl (2008) een onderscheid tussen directe training, waarbij specifiek gewerkt wordt 

met uitgewerkte concept maps en het leren uitwerken van de concept maps. Bij de indirecte training 

echter worden de lerenden enkel aangemoedigd concept maps te gebruiken. In dit onderzoek vond men 

dat het niet altijd beter was om concept maps te gebruiken voor studenten met lage verbale vaardigheden 

(Hilbert & Renkl, 2008).  

Er zijn ook problemen met het implementeren van concept maps. De grootste uitdaging die we mogen 

verwachten is het veranderen van situationele factoren op school. De leerkracht zou meer als coach van 

de lerenden moeten optreden dan als iemand die enkel alle informatie gaat verspreiden. De leerlingen 

worden meer centraal gesteld bij concept maps (Novak & Cañas, 2004).  

Ten derde is het een uitdaging om een verandering door te voeren in assessment praktijken die nu vooral 

uitgaan van meerkeuze testen. Deze gaan vooral na wat men weet via rote learning (= wat men geleerd 

heeft op basis van dril en inoefenen, via herhaling). Assessment op basis van concept maps zijn meer 

prestatie gebaseerde testen waarbij studenten gevraagd worden aan te tonen dat ze de basisconcepten 

begrijpen en dat ze deze kunnen gebruiken. Onderzoek (Novak & Cañas, 2004; Novak & Cañas, 2008) 

heeft aangetoond dat de feitenkennis verworven in een context van betekenisvol leren niet alleen langer 

behouden wordt, maar dat deze informatie succesvoller kan gebruikt worden om nieuwe problemen op 

te lossen (Novak & Cañas, 2004).  
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Ten vierde is vastgesteld dat de rigide regels die men gebruikt om concepten en hun (meervoudige) 

relaties te identificeren, het leerproces niet gemakkelijker maakt. Concept maps zijn van lineaire aard, 

waardoor het niet gemakkelijk is complexe relaties tussen concepten toe te laten. Daarbij is het vaak 

niet duidelijk wat er echt belangrijk is en wat minder (Davies, 2011).  

Ten slotte is het vaak onmogelijk het onderscheid te maken tussen concepten en de argumenten die men 

voor deze concepten gebruikt. Voornamelijk als het om abstracte zaken gaat: zoals een visie die men 

wil verdedigen en daar een argument aan wil toevoegen. Concept maps zijn niet ontwikkeld voor 

argumentatie. Dit is een limitatie van concept maps (Davies, 2011). 

Mind map 

Wat is een mind map? 

Zoals concept maps gelinkt worden aan Novak, kunnen mind maps gerelateerd worden aan Buzan. Mind 

mapping is gedefinieerd als ‘visuele, niet-lineaire representaties van ideeën en hun relaties’ (Davies, 

2011). Buzan (1984) heeft deze associatieve techniek ontwikkeld. Mind maps bestaan uit een netwerk 

van verbindende en gerelateerde concepten, waarbij eender welk idee geconnecteerd kan worden met 

een ander. Het doel van mind mapping is creatieve associaties te vinden tussen ideeën (Budd, 2004; 

Davies, 2011).  

Door het maken van een mind map, worden kennisstructuren met elkaar in verband gebracht. Er worden 

verbindingen gelegd met deelaspecten van een onderwerp. Het resultaat is een concrete schematische 

weergave van kennis en beelden die je hebt rondom een bepaald centraal kernbegrip (Van der Donk & 

Van Lanen, 2014). Een mind map is een vorm van een schets met ideeën en afbeeldingen die ontspringen 

uit een centraal concept (Buzan & Buzan, 1993). Mind maps bevatten afbeeldingen, maar het is eigenlijk 

een afbeelding op zich. De mind map brengt alle corticale mogelijkheden samen, zoals woorden, 

beelden, nummers, logica, ritme, kleur en ruimtelijk inzicht. Hierdoor geeft het ruimte aan je hersenen 

om te doen wat ze willen (Buzan & Buzan, 2003).  

Tony Buzan was op zoek naar een manier van noteren waarbij men sneller zaken zou onthouden. 

Daarvoor zocht hij naar hoe ons brein precies te werk gaat. De twee hersenhelften werken best samen 

om iets beter te onthouden. Ons geheugen onthoudt gemakkelijkst zaken die opvallen en dingen die we 

leuk vinden. Daarbij komt dat wat op één blad staat een beter overzicht geeft. Ook boodschappenlijstjes 

en spiekbriefjes staan meestal op één blad. De linker hersenhelft is onder andere verantwoordelijk voor 

formules, analytisch inzicht en wiskundig logisch denken. De rechter hersenhelft echter houdt zich bezig 

met vormgeving en kleurencomposities. Door kleur te gebruiken in een mind map blijft men creatief en 

werken de twee hersenhelften mee (Jaspaert & Maes, 2004).  
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Als men twee gegevens aan elkaar kan koppelen in een logisch verband dan wordt het als geheel 

gemakkelijker onthouden. Leren gebeurt door verbanden te leggen of associaties te maken. Hoe meer 

associaties, hoe meer men zal onthouden en hoe gemakkelijker dit terug kan opgeroepen worden. De 

cortex van onze hersenen bestaat uit knooppunten (neuronen) die door vele banen (dendrieten) met 

elkaar verbonden zijn. Elke informatie-eenheid die verwerkt en opgeslagen wordt, moet passen bij 

enkele associaties. Een mind map tracht informatie visueel voor te stellen. Zo wordt informatie 

verankerd in het geheugen (Vandevelde & Van Keer, 2012). 

Functie van een mind map. 

Mind mapping wordt hoofdzakelijk gebruikt om een associatie van ideeën te creëren. Een andere functie 

is het ophalen van herinneringen (geheugenretentie). Het is gemakkelijker om een diagram te onthouden 

dan een beschrijving (Davies, 2011). 

Mind mapping kent verschillende toepassingsmogelijkheden voor leerlingen volgens Vandevelde en 

Van Keer (2012), namelijk het samenvatten van een tekst, reflecteren over een gebeurtenis, een planning 

opstellen voor een taak of het maken van notities bij een presentatie. Daarnaast heeft mind mapping ook 

verschillende mogelijkheden voor leerkrachten. Dit kan gebruikt worden bij de opmaak van een 

bordschema of slides. Mind maps kunnen een voorstelling vormen van de inhouden van de cursus of 

een samenvatting van een cursus (Vandevelde & Van Keer, 2012).  

Budd (2004) heeft zich meer gericht op het gebruik van mind maps bij samenwerkend leren. De creatie 

van een mind map in een kleine groep is een actieve en samenwerkende leeractiviteit. De specifieke non 

lineaire manier van representeren, gecombineerd met afbeeldingen en kleur zorgt ervoor dat deze 

oefening goed kan aansluiten bij lerenden die niet zo goed zijn met traditioneel lineair, tekst gebaseerde 

materialen. 
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Vorm van een mind map. 

De formele mind map technieken zijn begonnen met Buzan (Buzan, 1984; Buzan, 1993; Budd, 2004; 

Davies, 2011). Deze technieken houden het gebruik in van diktes van lijnen, kleuren, afbeeldingen en 

diagrammen om kennisverwerving te ondersteunen (Davies, 2011). Er komt een boomstructuur 

tevoorschijn met vertakkingen vanuit een centraal punt dat het thema bevat (Figuur 3). Een mind map 

geeft een beeld van de individuele voorkennis en de veronderstellingen die men op voorhand heeft 

(Jaspaert & Maes, 2004; Van der Donk & Van Lanen, 2014). Een mind map waaiert uit: vanuit het 

centrale thema worden grote (hoofd)takken gevormd en dit worden steeds kleinere, gebogen takken. Op 

elke tak staat een (sleutel)woord en/of tekening die even lang is als de tak. Er kunnen een groep takken 

afgebakend worden door er een lijn omheen te trekken of door het een zelfde kleur te geven (Jaspaert & 

Maes, 2004). 

 

Figuur 3. Een voorbeeld van een mind map aan de hand van online tool (Davies, 2011). 

Opbouw van een mind map. 

Er is geen eenduidige opbouw zoals bij concept maps. Op basis van de tien aanbevelingen van Provost 

en Lernout (2000) zijn enkele richtlijnen opgesteld. Alle richtlijnen van de auteurs hieronder zijn 

gebaseerd op Buzan (1984; 1993; 2003). 

1. Mind maps worden gemaakt op een blanco vel papier dat horizontaal geplaatst wordt. Dit geeft een 

panoramisch overzicht (Provost & Lernout, 2000). Het is ook van belang dat een mind map op één blad 

staat met zoveel mogelijk informatie, maar nog steeds overzichtelijk (Jaspaert & Maes, 2004). 

2. Er moet gebruik gemaakt worden van sleutelwoorden en symbolen. Elk sleutelwoord kan 

geassocieerd worden met andere woorden of beelden. Enkel datgene wat minimaal nodig is om 

informatie te kapselen, mag op het blad staan. De tijdswinst is groter omdat hetgeen genoteerd werd in 

één oogopslag kan gereconstrueerd worden (Provost & Lernout, 2000). De informatie die gegeven 
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wordt, is bij voorkeur samengevat in één (sleutel)woord. De lijn, waarop het woord staat, is even lang 

als het sleutelwoord zelf. Een mind map bevat altijd beelden én woorden. Zo zijn er minder blinde 

vlekken in het geheugen (Jaspaert & Maes, 2004; Davies, 2011). 

3. Sleutelwoorden moeten zorgvuldig geselecteerd worden. Centrale ideeën kunnen in hoofdletters 

geschreven worden, daaruit voortvloeiende begrippen mogen in kleine (druk)letters. Er kunnen ook 

symbolen gebruikt worden om het duidelijk te houden (Provost & Lernout, 2000). Zo kunnen klemtonen 

en associaties gelegd worden in de mind map (Davies, 2011). 

4. Mind maps zijn een soort netwerk van takken. Het visueel geheugen wordt sterk gestimuleerd bij het 

mind mappen en de rechtercortex kijkt vooral naar het patroon van de takken en kleuren. Terwijl de 

linker cortex kijkt naar de logische opbouw en de woorden (Provost & Lernout, 2000). 

5. Alle vertakkingen zijn aan elkaar verbonden in vloeiende lijnen en vormen vanuit het centrum een 

waaier in alle richtingen. De centrale lijnen zijn dikker en worden dunner naarmate deze zich verder van 

het centrum bevinden. In het midden staan immers de hoofdideeën en de details staan meer aan de rand 

(Provost & Lernout, 2000; Davies, 2011).  

6. Alle woorden moeten horizontaal leesbaar zijn zonder het blad te moeten draaien. De lijnen die 

verticaal vertrekken vanuit het centrum buigen daarna af naar links of rechts tot ze horizontaal zijn 

(Provost & Lernout, 2000).  

7. Een mind map moet kleur bevatten. Het hoofdthema komt in het midden te staan en wordt 

aantrekkelijk gemaakt door bijvoorbeeld een tekening en kleur (Jaspaert & Maes, 2004). Er is een 

drievoudige functie van kleuren bij mind maps. Ten eerste stimuleert kleur de rechterhersenhelft meer 

dan zwart-wit, terwijl woorden de linkerhersenhelft aanwakkeren. Daarnaast houdt een bepaalde kleur 

per hoofdtak de ideeën samen. Men kan kleurencodes gebruiken om door de mind map te ‘surfen’ 

(Provost & Lernout, 2000). Als takken die bij elkaar horen één kleur hebben, kan men zelfs van op 

afstand zien hoeveel ‘hoofdstukken’ de mind map heeft (Jaspaert & Maes, 2004). Tot slot trekken felle 

kleuren de aandacht en zijn ze mooier om naar te kijken (Provost & Lernout, 2000).  

8. Het brein mag de vrije loop gaan, ideeën mogen elkaar kriskras opvolgen. Ons brein werkt niet altijd 

lineair en in een logische volgorde. Als er een nieuw idee zich voordoet, kan er een nieuwe tak gestart 

worden of een hele nieuwe mind map (Provost & Lernout, 2000). Er worden verbanden gelegd, want 

elk woord of beeld in de mind map staat in relatie met de woorden en beelden errond. Een mind map 

kan op gelijk welke manier gelezen worden (Jaspaert & Maes, 2004). 

9. Mind maps moeten een logische volgorde hanteren. Dit kan door het gebruik van cijfers, 

kleurencombinaties of het groeperen van elementen op een logische manier. Zo blijft de mind map 
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overzichtelijk (Provost & Lernout, 2000). Het centraal kenmerk staat in het midden van het blad en van 

daaruit wordt de mind map opgebouwd (Davies, 2011; Van der Donk & Van Lanen, 2014).  

10. Het is belangrijk een persoonlijke stijl van mind mappen te ontwikkelen (Davies, 2011). Er mag 

plezier beleefd worden aan het creëren van een mind map. De creativiteit kan zijn gang gaan en er kan 

een soort innerlijke rust gecreëerd worden, aangezien mogelijke chaos in het brein omgezet wordt in 

een schema op papier (Provost & Lernout, 2000). Het vrije spel van de persoonlijke fantasie kan zorgen 

voor afwisseling en dit houdt de lerende geconcentreerd (Jaspaert & Maes, 2004). 

Positieve kenmerken. 

Mind mapping heeft als voordeel een ‘vrije vorm’ en een ongedwongen structuur te hebben. Er zijn geen 

grenzen aan de ideeën en de linken die gemaakt worden. Er is niet noodzakelijk een ideale opmaak of 

structuur die behouden moet worden. Mind mapping promoot creatief denken en moedigt brainstormen 

aan (Davies, 2011).  

Vervolgens wordt het zichtbaar hoe iemand informatie ordent. Daarmee is meteen ook de meerwaarde 

van mind mappen samen met andere personen aangegeven. Mind mappen verrijkt kennis en 

denkbeelden (Van der Donk & Van Lanen, 2014).  

Tijdens het maken van een mind map is men al bezig met het leren en verwerken van de leerstof. Een 

mind map kan een hulpmiddel zijn bij het effectief memoriseren en/of herhalen van de les. Het kan ook 

een hulpmiddel zijn om voor zichzelf vragen op te stellen, bijvoorbeeld een vraag per hoofdtak 

(Vandevelde & Van Keer, 2012).  

Kleuren en beelden kunnen helpen met het beter onthouden van de leerstof dan een rechtlijnig, 

eenkleurig schema. Ook een patroon dat grillig van aard is, helpt ons geheugen. Men krijgt inzicht in 

het groter geheel (Jaspaert & Maes, 2004). Het gebruik van kleur, afbeeldingen en niet lineaire takken 

stimuleren het hele brein (Buzan & Buzan, 1993).  

Als laatste kan het menselijk brein vrijwel direct linken vinden als het beseft wat men allemaal kan 

associëren. Dit geeft een boost bij het leren (Buzan & Buzan, 2003). Omgekeerd is het zo dat mind 

maps ervoor kunnen zorgen dat associaties rijker en breder zijn, wat het leren vergemakkelijkt (Buzan 

& Buzan, 1993). 

Negatieve kenmerken. 

Een nadeel van mind mapping is dat de verbanden die gelegd worden, bestaan uit associaties. Soms 

ontbreken duidelijke verbanden tussen de ideeën (Davies, 2011).  
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Mind maps zijn vaak eigenzinnig op vlak van ontwerp en daardoor vaak moeilijk te lezen door anderen 

(Davies, 2011).  

Als derde nadeel kan aangehaald worden dat mind maps slechts hiërarchische relaties 

vertegenwoordigen die weergegeven worden in een radiale vorm (Davies, 2011).  

Vervolgens zijn mind maps soms inconsistent qua niveau van detail. Op die manier worden mind maps 

complex en missen ze de ‘big picture’. Mind maps zijn gelimiteerd op vlak van complexe relaties. 

Complexere onderwerpen vereisen meer dan een associatie tool, ze vereisen een relatie analyse. Concept 

maps kunnen deze beperking van mind maps tegemoet komen (Davies, 2011).  

Ten slotte is een mind map nooit af. Gezien een associatie aanleiding kan geven tot een nieuwe associatie 

en deze op zijn beurt opnieuw aanzet kan geven tot een nieuwe associatie, is een mind map oneindig. 

Dit is een demonstratie van het oneindige associatieve en creatieve karakter van het menselijk brein. De 

moeilijkheid hierbij is het beslissen wanneer te stoppen (Buzan & Buzan, 2003). 

Verschillen en gelijkenissen tussen concept maps en mind maps 

Concept maps zijn meer gestructureerd met als doel relaties te schetsen tussen concepten. Een 

concept map heeft een hiërarchische boomstructuur met overkoepelende en ondergeschikte 

elementen (primaire, secundaire en tertiaire ideeën). Concept maps beginnen normaalgezien met een 

concept of zin die de focusvraag representeert waarop een antwoord verwacht wordt. Er worden 

woorden gebruikt, zoals ‘leidt tot’, ‘resulteert uit’, ‘bevindt zich in’… om de relatie tussen de 

begrippen uit te drukken. De lerende ziet ook de relaties tussen concepten, waardoor ze deze 

concepten zelf begrijpen en het domein waartoe deze behoren. Mind maps zijn minder hiërarchisch 

gestructureerd en er wordt meer gewerkt met prenten en/of tekeningen. Het doel van mind maps is 

eerder om spontaan associaties te maken. Mind maps zijn minder formeel en structureel (Budd, 2004; 

Davies, 2011; Van der Donk & Van Lanen, 2014). 

Het gemeenschappelijke kenmerk van beide tools is het gebruik van schematische relaties. 

Gestructureerde schema’s zijn algemeen beter begrijpbaar dan enkel woorden en zijn helderder om 

het begrip van complexe onderwerpen te illustreren. Het doel van alle ‘mapping’ technieken is 

gelijkaardig. Vooreerst als lerenden een complexe set van relaties kunnen representeren of 

manipuleren in een diagram, zijn ze verondersteld deze relaties te begrijpen, te herinneren en kunnen 

ze deze analyseren in hun componenten. Dit promoot een ‘diepe’ benadering van leren en niet een 

oppervlakkige benadering (Davies, 2011). Ten tweede, voor de meeste mensen, zijn maps 

gemakkelijker te volgen dan verbale of geschreven beschrijvingen. Hierbij kan er toch een verschil 

optreden naargelang de ‘map’ die men gebruikt. Niet elke ‘map’ is even toegankelijk (Larkin & 

Simon, 1987; Mayer & Gallini, 1990). Ten derde, het werk dat gevraagd wordt van de ‘maps’ vraagt 

meer actief engagement van de lerende en dit leidt tot meer/dieper leren (Davies, 2011). 
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Advance organizers in meertalig onderzoek 

Hieronder worden enkele onderzoeken besproken die gewerkt hebben met een tweede taal. Daarin werd 

vastgesteld dat advance organizers een positief effect hebben. De onderzoeken gaven aan dat advance 

organizers het begrip in een tweede taal bevorderden (Herron, 1994; Mohammadi, Moenikia & Zahed-

Babelan, 2010; Mortazavi, 2011; Ambard & Ambard, 2012; Jafari & Hashim, 2012; Billings & 

Mathison, 2012). 

Advance organizers en video- of luisterfragmenten. 

Net zoals de studenten in het onderzoek van Herron (1994) een aantal zinnen kregen die een 

videofragment samenvatten, kregen de lerenden in het onderzoek van Mortazavi (2011) een 

begrippenlijst op voor men een videofragment te zien kreeg, terwijl men in het onderzoek van Ambard 

en Ambard (2012) het script van het videofragment las op voor het videofragment te zien was. Ook 

Jafari en Hashim (2012) kreeg men belangrijke zinnen en woordenschat voor ze een luisterfragment te 

horen kregen. De resultaten van deze onderzoeken toonden aan dat de lerenden die een advance 

organizer ontvingen een significante verbetering vertoonden op de posttest, terwijl de controlegroep 

(waarin men geen advance organizer kreeg) dit niet deed. De advance organizers gaven de lerenden, die 

een tweede taal leren, context en achtergrond, waardoor ze de video- of luisterfragmenten beter 

begrepen. Er kan ook gewerkt worden met advance organizers die op technologie gebaseerd zijn, zoals 

iPod’s, smart phones (individueel) en DVD (gezamenlijk) (Billings & Mathison, 2012). Men 

rapporteerde dezelfde uitkomsten, namelijk bij de posttest scoorden de individuen die een advance 

organizer krijgen beter dan de controlegroep die dit niet kreeg. Bovendien was er een stijging van de 

motivatie en het engagement bij de groepen die de advance organizers gekregen hadden (Billings & 

Mathison, 2012). Ook het onderzoek van Li (2013) werkt met videofragmenten. Woorden en 

afbeeldingen komen allebei binnen via het visuele kanaal. Daarbij was één controlegroep die geen 

advance organizer kreeg, een experimentele groep die een filmpje kreeg op voorhand en de andere 

experimentele groep kreeg 20 kaartjes die de chronologische orde van de film toonden. Als test moest 

men een samenvatting schrijven en een meerkeuze luistertest maken. De resultaten toonden aan dat de 

groepen met een advance organizer een opmerkelijk hogere score behaalden op beide testen dan de 

controlegroep. De experimentele groepen verschilden enkel onderling op de geschreven test, niet op de 

meerkeuze luistertest. Daarbij scoorde de experimentele groep die de kaartjes in chronologische 

volgorde kreeg op voorhand hoger dan de groep die een preview filmpje kreeg. 
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Figuur 4. Cognitieve theorie van multimedia leren. (Li, 2013). 

Het doel van het onderzoek van Li (2013) was om het effect na te gaan van advance organizers in 

combinatie met multimedia leren als presentatie principe. Dit blijkt een positief effect te hebben op de 

luistervaardigheid van de lerenden, zoals geïllustreerd in Figuur 4. 

Grafische advance organizers. 

Er zijn ook onderzoeken gebeurd met grafische advance organizers, zoals het onderzoek van 

Mohammadi, Moenikia en Zahed-Babelan (2010). In deze studie bevorderden advance organizers het 

leren van een tweede taal aanzienlijk. De organizers kunnen zowel gezien worden als een cognitieve 

tool als een taal-tool. Een graphic organizer, een advance organizer die gebaseerd is op afbeeldingen, 

organiseert informatie en ideeën. Dit kan beschouwd worden als een cognitief hulpmiddel. Eén van de 

belangrijkste principes is dat organiseren en classificeren van nieuwe informatie het begrijpen en het 

onthouden vergemakkelijkt. De graphic organizer benadrukt niet alleen de semantische relaties bij taal, 

maar de tool biedt ook mogelijkheden aan de lerenden om taalgebruik te oefenen.  

Onderzoeksvragen 

Zal door het gebruik van advance organizers meer onthouden worden bij leerlingen uit het zesde 

middelbaar in een tweede taal (dus niet hun moedertaal) dan wanneer ze geen advance organizers 

gebruiken?  

Is er een verschil bij de Nederlandstalige tekst en de Franstalige tekst op vlak van tekstbegrip 

wanneer geen rekening gehouden wordt met het al dan niet gekregen hebben van een advance 

organizer? 

Wat is het verschil in leereffect bij een mind map of een concept map? 

Heeft een advance organizer meer of minder effect in een tweede taal dan in een eerste taal of 

is er geen verschil?  
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Methode 

Afname onderzoek 

Aan de hand van een Nederlandse (L1) tekst en een Franse (L2) tekst maken de leerlingen kort kennis 

met Ecuador. Het gaat om een Nederlandstalige tekst die werd vertaald naar het Frans door iemand die 

tweetalig (Nederlands-Frans) is. Daarna werd de tekst gecontroleerd door een docent Frans. De tekst 

werd opnieuw vertaald, maar dit keer vanuit het Frans naar het Nederlands zodat de woordenschat zo 

veel mogelijk overeen komt. Ten slotte werd getoetst bij een leerkracht Frans uit de derde graad 

secundair onderwijs of de tekst begrepen zal worden door leerlingen van het zesde middelbaar.  

De advance organizers (een concept map en een mind map) zijn opgesteld in samenwerking met de 

vakgroep Onderwijskunde. Er werd een test opgemaakt over de desbetreffende tekst. Daarbij wordt 

gepeild naar het tekstbegrip door een open vraag en enkele gesloten vragen. De teksten en de maps 

kunnen in de bijlagen 1 tot en met 6 geconsulteerd worden, de vragen in bijlage 10. 

Het onderzoek werd in het voorjaar van 2016 afgenomen bij leerlingen van het zesde middelbaar in vijf 

Vlaamse scholen uit Oost- en West-Vlaanderen. De afname gebeurde na een korte uitleg over de 

advance organizers. Daarbij werd kort verteld hoe de leerlingen de advance organizers moeten lezen, 

namelijk een concept map begint met het hoofdonderwerp bovenaan en wordt gedetailleerder naar 

beneden toe, bij een mind map staat het hoofdonderwerp in het midden staat de vertakte informatie 

errond. Tijdens deze beknopte uitleg werden andere advance organizers gebruikt dan deze die bij de 

tekst van het onderzoek horen. De deelnemers werden opgesplitst in drie groepen, namelijk een 

controlegroep en twee experimentele groepen. De controlegroep kreeg geen advance organizer. De ene 

experimentele groep kreeg een mind map, de andere een concept map. In elke klas kreeg de ene helft de 

Nederlandstalige tekst en de andere helft de Franstalige tekst evenredig verdeeld over de drie groepen. 

De groepen die de advance organizers kregen, mochten deze bijhouden tijdens het instuderen van de 

tekst. Daarvoor was in elke klasgroep 15 minuten voorzien.  

Daarna kregen alle leerlingen een test. Op dat moment mochten de leerlingen noch de tekst, noch de 

advance organizer bijhouden. De test bestond uit een open vraag waarbij de leerlingen zelf een schema 

van de tekst moeten opstellen. Daarnaast waren er ook 5 gesloten vragen: 3 ja/nee vragen en 2 

meerkeuzevragen. De leerlingen kregen daarvoor de resterende tijd van het lesuur. Dit was voor alle 

klassen (ruim) voldoende. 
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Participanten 

 

 

Tabel 1. Het totaal aantal participanten verdeeld over de verschillende condities. 

In totaal hebben 316 leerlingen deelgenomen. Voor deze afnames is er toestemming gegeven door de 

school. Van de 316 leerlingen hadden 8 leerlingen een andere moedertaal dan het Nederlands, waardoor 

308 leerlingen worden opgenomen in de analyses en werden verdeeld over de verschillende condities 

(Tabel 1). Deze leerlingen zijn allemaal zesdejaars aso leerlingen die ofwel uit een wiskundige ofwel 

uit een talige richting komen. Het aantal leerlingen is verspreid over talige (Grieks-latijn, Latijn-talen, 

Economie-talen, Moderne talen-wetenschappen) en wiskundige richtingen (Wiskunde-wetenschappen, 

Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, Grieks-wetenschappen, Economie-wetenschappen), zodat de 

achtergrond van de leerlingen genoeg verspreid was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Het totaal aantal participanten verdeeld over de verschillende condities. 

In Figuur 5 worden de zes verschillende condities weergegeven verspreid over de soorten richtingen. In 

elke klas kwamen al deze condities voor. Steeds waren er enkele leerlingen die een Nederlandse tekst 

kregen en enkele leerlingen die een Franse tekst kregen. Allebei ofwel zonder advance organizer (Niets), 

ofwel met een concept map (CM), ofwel met een mind map (MM). 

 Controlegroep 
(geen AO) 

Concept map 
 

Mind map 
 

 

Nederlandse tekst 51 51 51 153 leerlingen 

Franse tekst 53 52 50 155 leerlingen 

 104 leerlingen 103 leerlingen 101 leerlingen Totaal 
308 leerlingen 

De participanten 

(308 leerlingen) 

Talige richting 

Niets 

21 

CM 

20 

MM 

18 

Nederlands 

MM 

20 

CM 

21 

Niets 

20 

Wiskundige 
richting 

Niets 

32 

CM 

32 

Niets 

31 

CM 

30 

MM 

31 

Nederlands Frans Frans 

MM 

32 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
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Data-analyse 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd gekozen voor een kwantitatief onderzoeksdesign. Voor 

het verwerken van de resultaten werden enkele criteria (zie bijlage 11) opgesteld op basis van de 

taxonomie van Bloom (Bloom, 1956, zoals gerapporteerd door Krathwohl, 2002; Valcke, 2010). Bij de 

opgestelde criteria werd verwacht dat er verschillen kunnen optreden tussen de condities. Deze criteria 

(items) zullen beoordeeld worden door er een 0 (niet aanwezig) of een 1 (wel aanwezig) aan te koppelen. 

Hoe meer items aanwezig zijn (hoe meer 1’en), hoe meer de leerling inhoudelijke kennis verworven 

heeft (al dan niet door middel van een AO). De onderdelen zijn:  

1. Score voor de kennis die de leerlingen opgedaan hebben (deelscore 1) 

2. Score voor begrip/inzicht die de leerlingen gekregen hebben (deelscore 2) 

3. Score voor analyse en synthese/creatie van de test (deelscore 3) 

4. Totaalscore OPEN vragen (= een combinatie van de eerste 3 deelscores) 

5. Totaalscore GESLOTEN vragen 

De totaalscore van de open vraag en deze van de gesloten vragen zullen onderling met elkaar vergeleken 

worden. Alle analyses werden uitgevoerd met behulp van het Statistical Package for Social Science 23 

(SPSS). 

Vooraleer over te gaan tot de analyses van de verschillende condities, werd gekeken naar de Cronbach’s 

α van de verschillende deelscores en de twee totaalscores van de open vraag en de gesloten vragen. 

Voor de analyses werd gekozen voor een factorial ANOVA, aangezien er één afhankelijke variabele 

(continu meetniveau) is, namelijk tekstbegrip en twee onafhankelijke variabelen (categorisch 

meetniveau), namelijk het type van advance organizer (met 3 niveaus: controle, mind map, concept map) 

en de taal van de tekst (2 niveaus: Nederlands en Frans) (Figuur 6).  
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Figuur 6. De verschillende variabelen. 

  

Onafhankelijke variabele 

 

Afhankelijke variabelen 

niveau 1 

 

Afhankelijke variabelen 

niveau 2

 

 

 Afhankelijke variabelen 

niveau 1 

Afhankelijke variabelen 

niveau 3 
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Resultaten 

Beschrijvende statistiek 

De algemene gemiddeldes voor het totaal aantal respondenten (308) zijn onderverdeeld in de 

verschillende deelscores en totaalscores (Descriptive Statistics- bijlage 12). Voor de deelscore ‘kennis 

die de leerlingen opgedaan hebben’, haalden ze gemiddeld genomen 9.83 ± 5.61 SD op 20. Bij de 

deelscore ‘begrip/inzicht die de leerlingen gekregen hebben’, was dit 4.22 ± 1.53 SD voor 8 items. Ten 

slotte voor de deelscore ‘analyse en synthese/creatie van de test’ was dit 2.22 ± 0.99 SD op 3. Deze drie 

deelscores zorgen voor een totaalscore van de open vraag. Dit gemiddelde bedraagt 16.27 ± 7.20 SD 

voor de 31 items. De totaalscore van de gesloten vragen daarentegen haalden de leerlingen over het 

algemeen 3.89 ± 1.09 SD op de 5 vooropgestelde vragen. 

Open vraag 

Vooreerst werd de betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s α uitgevoerd per deelscore om de interne 

consistentie van de test te meten (Reliability Statistices- bijlage 13). Deze meet de betrouwbaarheid van 

een schaal die uit een aantal items bestaat. Over het algemeen wordt gezegd dat deze boven 0.7 moet 

liggen om betrouwbaar te zijn. 

Cronbach’s α voor kennis is 0.9. Dit wil zeggen dat de interne consistentie van deze deelscore 

heel hoog ligt en deze dus meet wat ze wil meten, namelijk kennis. Het gaat om 20 items.  

De Cronbach’s α voor begrip/inzicht daarentegen is slechts 0.356. Deze score heeft betrekking 

op 8 items en is te laag om afzonderlijk gebruikt te worden.  

Cronbach’s α voor analyse en synthese/creatie van de tekst is 0.695. Hierbij moet vermeld 

worden dat het maar om 3 items gaat. 

Om de betrouwbaarheid van de delen begrip/inzicht en analyse/synthese laag zijn, werk ik in het vervolg 

alleen met de totaalscore op alle 31 items uit de open vraag. De Cronbach’s α voor de totaalscore is 0.9, 

ruim voldoende voor mijn onderzoeksvragen (Reliability Statistices- bijlage 13). 
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Nederlands/ 

Frans 

Niets/ 

Concept map/ 

Mind map/ 

 

Gemiddelde 

 

Standaarddeviatie 

 

Aantal 

leerlingen 

Totaal Niets 11.55 5.29 104 

 Concept map 18.51 6.45 103 

 Mind map 18.83 7.29 101 

 Totaal 16.27 7.20 308 

Frans Niets 10.09 4.21 53 

 Concept map 16.79 6.75 52 

 Mind map 16.92 7.84 50 

 Totaal 14.54 7.14 155 

Nederlands Niets 13.06 5.89 51 

 Concept map 20.27 5.66 51 

 Mind map 20.71 6.22 51 

 Totaal 18.01 6.86 153 

Tabel 2. Beschrijvende statistieken open vraag (31 items in totaal) 

Tabel 2 toont de totaalscores op 31 items uit de open vraag. Zoals hierboven gezegd, was het algemene 

gemiddelde 16.27 ± 7.20 SD. Het gemiddelde van de leerlingen die geen advance organizer kregen, was 

11.55 ± 5.29 SD; dat van de leerlingen die een concept map kregen 18.51 ± 6.45 SD; en dat van de 

leerlingen die een mind map hadden 18.83 ± 7.29 SD (Descriptive Statistics- bijlage 13). 

De leerlingen die een Franse tekst hadden een gemiddelde totaalscore van 14.54 ± 7.14 SD. 

Degene die geen advance organizer kregen, behaalden 10.09 ± 4.21 SD, de leerlingen met een 

concept map 16.79 ± 6.75 SD en de leerlingen met een mind map 16.92 ± 7.84 SD. 

De leerlingen met een Nederlandse tekst scoorden gemiddeld 18.01 ± 6.86 SD. De leerlingen 

die geen advance organizer hadden, scoorden 13.06 ± 5.89 SD. De leerlingen met een concept 

map 20.27 ± 5.66 SD en de leerlingen met een mind map 20.71 ± 6.22 SD. 

Aan de gemiddeldes te zien, is het zowel voor het Frans als voor het Nederlands zo dat de concept map 

en de mind map ongeveer hetzelfde gemiddelde geven, maar voor de leerlingen die niets op voorhand 

kregen, zijn de gemiddeldes lager. Voor het Nederlands zijn alle scores hoger dan voor het Frans.  

Dit wordt bevestigd in een ANOVA met twee between-subject factoren: Taal (2 niveaus: Nederlands, 

Frans) en Advance organizer (3 niveaus: niets, concept map, mind map). Er was een hoofdeffect van 

taal (F(1,302) = 23.47, p < .01) en van advance organizer (F(2,302) = 45.44, p < .01), maar geen 

interactie (F(2,302) = 0.12, p > .05. De effect size van advance organizer (partialed eta squared = .23) 

is groter dan die van taal (partialed eta squared = .07) (Test of between-subjects effects- bijlage 13). 

 



27 
 

Post-hoc vergelijkingen (Tukey) toonden aan dat het wel of niet krijgen van een advance organizer een 

verschil uitmaakt, maar de advance organizers onderling niet. Er was een significant verschil tussen 

geen organizer en een concept map (p < .01), en tussen geen organizer en een mind map (p < .01), maar 

niet tussen een concept organizer en een mind organizer (p > .05) (Multiple Comparisons - Bijlage 13). 

Gesloten vragen 

Cronbach’s α voor kennis gesloten vragen: 0.385. Deze ligt vrij laag. Het gaat slechts om vijf items. De 

resultaten moeten dus omzichtig geïnterpreteerd worden (Reliability Statistices- bijlage 14).  

 

Nederlands/ 

Frans 

Niets/ 

Concept map/ 

Mind map/ 

 

Gemiddelde 

 

Standaarddeviatie 

 

Aantal 

leerlingen 

Totaal Niets 3.49 1.17 104 

 Concept map 4.16 0.92 103 

 Mind map 4.02 1.05 101 

 Totaal 3.89 1.09 308 

Frans Niets 3.28 1.15 53 

 Concept map 4.00 0.95 52 

 Mind map 3.84 0.99 50 

 Totaal 3.70 1.08 155 

Nederlands Niets 3.71 1.17 51 

 Concept map 4.31 0.86 51 

 Mind map 4.20 1.08 51 

 Totaal 4.07 1.07 153 

 

Tabel 3. Beschrijvende statistieken gesloten vragen (5 items in totaal) 

 

Tabel 3 toont de resultaten. Het totale gemiddelde van de gesloten vragen is 3.9 ± 1.09 SD. Daaronder 

hadden de leerlingen die geen advance organizer kregen op voorhand 3.5 ± 1.17 SD; de leerlingen die 

een concept map kregen 4.2 ± 0.92 SD; en de leerlingen die een mind map hadden 4.0 ± 1.05 SD 

(Descriptive Statistics- bijlage 14). 

De leerlingen die een Franse tekst hadden een gemiddelde van 3.7 ± 1.08 SD op 5 items. Degene 

die geen advance organizer kregen, hadden 3.3 ± 1.15 SD; de leerlingen met een concept map 

4.0 ± 0.95 SD; en de leerlingen met een mind map 3.84 ± 0.99 SD. 

De leerlingen met een Nederlandse tekst scoorden gemiddeld 4.1 ± 1.07 SD op 5 items. De 

leerlingen die geen advance organizer hadden, scoorden 3.7 ± 1.7 SD; de leerlingen met een 

concept map 4.3 ± 0.86 SD; en de leerlingen met een mind map 4.2 ± 1.08 SD. 
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Hoewel de verschillen kleiner zijn dan in Tabel 1, ziet het patroon er hetzelfde uit. Er is een effect van 

taal (Nederlands beter dan Frans) en van Advance organizer (een organizer is beter dan geen organizer), 

maar er is geen interactie-effect tussen taal en advance organizer. Dit wordt bevestigd door een ANOVA 

(bijlage 14). Er was een hoofdeffect van Taal (F(1,302) = 9.43, p < .01) en van Advance organizer 

(F(2,302) = 11.66, p < .01), maar er is geen interactie (F(2,302) = 0.07, p > .05) (Test of between-subjects 

effects- bijlage 14). 

Net zoals bij de open vraag toonde de post hoc test (Tukey) van de gesloten vragen aan dat er een 

significant verschil tussen was geen organizer en een concept map (p < .01), en tussen geen organizer 

en een mind map (p < .01), maar niet tussen een concept organizer en een mind organizer (p > .05) 

(Multiple Comparisons - Bijlage 14). 
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Discussie 

Het doel van deze studie was om na te gaan of advance organizers een hulpmiddel kunnen zijn bij het 

aanleren of verwerven van een tweede taal. Daarbij werd gekeken of er een verschil is bij een 

Nederlandstalige tekst (L1) of een Franstalige tekst (L2) en of er een verschil te zien is tussen wel of 

geen advance organizer op vlak van tekstbegrip. Daarvoor werd gebruik gemaakt van twee soorten 

advance organizers, namelijk een concept map en een mind map. Het verschil in leereffect tussen beiden 

werd ook bekeken. Bovendien werd nagegaan of een advance organizer meer of minder effect heeft in 

een tweede taal dan in een eerste taal. 

Onderzoek heeft aangetoond dat informatie beter begrepen en gecodeerd wordt in het geheugen als het 

kan gelinkt worden aan voorafgaande kennis (Brandsford & Johnson, 1972). Advance organizers 

kunnen daarbij helpen door de lerende te richten op de informatie die belangrijk is, waardoor ze de 

informatie die volgt beter kunnen verwerken (Ausubel, 1960). Daarnaast zorgen advance organizers er 

ook voor dat informatie in ons brein opgeslagen wordt als een geheel (Davies, 2011). Om deze redenen 

werd ervan uitgegaan dat leerlingen die een advance organizer kregen beter zouden scoren dan de 

leerlingen die geen advance organizer kregen. 

Voor de meeste mensen zijn advance organizers gemakkelijker te volgen dan verbale of geschreven 

beschrijving. Hierbij kan toch een verschil optreden naargelang de advance organizer die men gebruikt. 

Niet elke ‘map’ is even toegankelijk (Larkin & Simon, 1987; Mayer & Gallini, 1990). Daarom werd 

gewerkt met twee verschillende advance organizers, namelijk een concept map en een mind map. 

Hieronder zullen we zien dat we redenen hadden om te verwachten dat een concept map beter zou  

scoren dan een mind map in dit geval. Toch is het gemeenschappelijke kenmerk van beide tools: het 

gebruik van schematische relaties. Gestructureerde schema’s zijn over het algemeen beter begrijpbaar 

dan enkel woorden (Davies, 2011).  

Concept maps zorgen ervoor dat ze relaties blootleggen tussen relevante begrippen. Wanneer nieuwe 

concepten gelinkt worden aan bestaande kennis, kan er betekenisvol leren plaatsvinden (Davies, 2011). 

Concept maps kunnen ook verbal coding vergemakkelijken door het samen plaatsen van concepten met 

dezelfde betekenis. Een gelijkaardig voordeel kan worden verkregen bij het gebruik van concept maps 

met opvallende kleuren en vormen voor de knooppunten die de verschillende concepten 

vertegenwoordigen (Nesbit & Adesope, 2006). Dit kan interessant zijn voor het onderzoek, aangezien 

een hogere cognitive load verwacht wordt in het Frans (L2), omdat de taalvaardigheid en woordenschat 

normaalgezien lager is dan in het Nederlands (L1). Concept maps zouden moeten helpen om de 

cognitive load te beperken door het visualiseren van connecties in de tekst. Door het gebruik van concept 

maps zou een lerende dus hoger moeten scoren dan iemand die geen concept map kreeg. 
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Het nadeel van concept maps is dat men eigenlijk al wat ervaring nodig heeft om eruit te kunnen leren 

Door hun complexiteit kunnen lerenden soms overweldigd worden en gedemotiveerd (Davies, 2011). 

Lerenden hebben eigenlijk een training nodig alvorens ze concept maps op een juiste manier kunnen 

gebruiken. Dit nadeel is getracht weg te werken door te zorgen voor een inhoud die niet té moeilijk was, 

maar toch nog steeds complex genoeg voor leerlingen van het zesde jaar aso. Ook kregen de leerlingen 

op voorhand een korte uitleg over het lezen van de advance organizers. 

Mind mapping daarentegen kent een aantal toepassingsmogelijkheden voor leerlingen volgens 

Vandevelde en Van Keer (2012), bijvoorbeeld het samenvatten van een tekst. Mind mapping heeft als 

voordeel een ‘vrije vorm’ en een ongedwongen structuur te hebben en promoot creatief denken (Davies, 

2011). Vervolgens wordt het zichtbaar hoe iemand informatie ordent. Eigenlijk worden mind maps dus 

beter gebruikt wanneer een lerende zelf zijn/haar leerstof wil samenvatten. Daar komt nog eens bovenop 

dat mind maps vaak eigenzinnig op vlak van ontwerp en daardoor vaak moeilijk te lezen door anderen 

(Davies, 2011). Omdat we zelf de mind map gemaakt hadden, waren de verwachtingen voor de scores 

op het tekstbegrip voor de mind maps lager dan voor de concept maps. 

Wanneer advance organizers gecombineerd worden met een tweede-taalleren, rapporteert men eigenlijk 

dezelfde uitkomsten, namelijk dat de groepen beter scoren met een advance organizer (Herron, 1994; 

Mohammadi, Moenikia & Zahed-Babelan, 2010; Mortazavi, 2011; Ambard & Ambard, 2012; Jafari & 

Hashim, 2012; Billings & Mathison, 2012). Er zijn onderzoeken gebeurd met grafische advance 

organizers, zoals het onderzoek van Mohammadi, Moenikia en Zahed-Babelan (2010). In deze studie 

bevorderden advance organizers het leren van een tweede taal aanzienlijk. De organizers kunnen zowel 

gezien worden als een cognitieve tool als een taal-tool. In dit onderzoek werd niet gewerkt met een 

graphic organizer. Er is nagegaan of deze positieve uitkomsten ook gevonden worden bij een concept 

map of een mind map. Advance organizers kunnen volgens het onderzoek van Amer (1994) 

gemakkelijker begrepen worden voor lerenden die een tweede taal studeren. Daarom  is nagegaan of de 

leerlingen die een Franstalige tekst met een advance organizer kregen hoger scoorden dan de leerlingen 

die een Nederlandstalige tekst met een advance organizer kregen. 

Uit de resultaten van onze studie bleek dat leerlingen over het algemeen beter scoorden met de 

Nederlandstalige tekst (L1) dan met de Franstalige tekst (L2). Er zit een significant verschil zit in het 

niet of wel krijgen van een advance organizer. Dit was zo voor zowel de open vraag als voor de gesloten 

vragen. Bij de open vraag was dit effect groter dan bij de gesloten vragen. Daarnaast is er geen 

significant verschil op te merken tussen de twee verschillende advance organizers. Door het gebruik van 

een advance organizer zal meer onthouden worden, maar dit is niet opmerkelijk meer in het Frans (L2) 

dan in het Nederlands (L1). Volgens onze resultaten zal een advance organizer niet meer verschil maken 

in een taal die niet de moedertaal is. 
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Toch zijn er ook beperkingen aan dit onderzoek. De criteria opgesteld bij de open vraag en de gesloten 

vragen zijn opgesteld aan de hand van de advance organizers. Aangezien het belangrijkste uit de tekst 

wordt gehaald, kunnen de klemtonen van de leerkracht (in dit geval de onderzoeker) benadrukt worden. 

Als deze zaken gekend zijn, is dit al zeer goed. Maar al de kennis die de leerling meer heeft, moet ook 

gewaardeerd worden. In dit onderzoek is dit misschien niet altijd het geval. Bij de open vraag zouden 

23 van de 31 opgestelde criteria en alle vijf de gesloten vragen kunnen beantwoord worden met enkel 

de advance organizers. Dit wil zeggen dat de opgestelde criteria eigenlijk te veel focussen op wat er in 

de advance organizer beschreven werd, waardoor er sprake kan zijn van ‘teaching to the test’ (Jennings 

& Bearak, 2014). Daarbij gaat de leerkracht (in dit geval de onderzoeker) de belangrijkste zaken 

uitlichten waarvan hij/zij weet dat ze terugkomen in de test, waardoor de leerlingen meer kans hebben 

tot slagen. 

Een andere beperking van het onderzoek is het feit dat er niet veel voorkennis is van de leerlingen over 

advance organizers en niet gevraagd is naar hun ervaring met het onderzoek. Er is bijvoorbeeld niet 

gevraagd of ze al eerder met een concept map of mind map gewerkt hadden, of als ze de maps duidelijk 

vonden. 

Het is ook zo dat advance organizers (en daarbij in het bijzonder mind maps) beter in kleur gegeven 

worden (Provost & Lernout, 2000; Jaspaert & Maes, 2004; Nesbit & Adesope, 2006; Novak & Cañas, 

2008; Davies, 2011), maar omwille van ecologische redenen waren deze in zwart-wit afgedrukt. Dit zou 

ervoor kunnen gezorgd hebben dat de mind map niet ten volle tot zijn recht gekomen is tijdens het 

onderzoek. 

Bij vervolgonderzoek kan een conditie toegevoegd worden, namelijk een groep waarbij de leerlingen 

enkel een advance organizer krijgen en geen tekst. Op die manier kan men zien of de test zich misschien 

te veel richt op de advance organizer in plaats van op de gehele inhoud van de tekst. 

Bij verder onderzoek kan het verschil tussen richtingen meer in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld 

talige en wiskundige richtingen. Dit veronderstelt dan wel dat in alle richtingen voldoende 

proefpersonen gevonden worden. Op basis van machtsoverwegingen is dit niet verder opgenomen in het 

onderzoek, maar is gestreefd naar 60 proefpersonen per conditie. 

Onderzoek (Novak & Cañas, 2004; Novak & Cañas, 2008) heeft aangetoond dat de feitenkennis 

verworven in een context van betekenisvol leren niet alleen langer behouden wordt, maar dat deze 

informatie succesvoller kan gebruikt worden om nieuwe problemen op te lossen (Novak & Cañas, 2004). 

In verder onderzoek zou men kunnen testen of men daadwerkelijk de kennis langer behoudt met gebruik 

van een advance organizer.  
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Bijlage 1: Nederlandse tekst 

Ecuador 

Ecuador is een republiek in het noordwesten van Zuid-Amerika, 272 045 km² (met inbegrip van 

de Galápagos-eilanden). Ecuador is het meest westelijke land van Zuid-Amerika en het kleinste 

land in het Andesgebied. 

Aangezien Ecuador en Peru voor een groot deel in het junglegebied gelegen zijn, is de oppervlakte 

niet precies vastgelegd. Ecuador is ongeveer zeven keer zo groot als Nederland. Het land dankt 

zijn naam aan zijn ligging op de evenaar. Deze loopt net ten noorden van de hoofdstad Quito, die 

op een hoogte van 2850 meter ligt.. 

In het zuiden en oosten grenst Ecuador aan Peru, in het noorden aan Colombia. Ecuador omvat 

ook de Galápagos-eilanden, een groep van 13 grote en tientallen kleine eilanden. Deze archipel 

ligt op ongeveer 1000 kilometer van de Atlantische kust en dicht bij de evenaar. 

Ecuador heeft drie soorten landschappen op het vasteland. Die variëren aanzienlijk, net zoals het 

klimaat, de fauna en de flora, de mensen en de economie. 

Costa is een kuststrook van 20-150 km breed. Ten zuiden van de kust vind je het bekken van Río 

Guayas, de grootste rivier van de kust. De kliffen aan zee kunnen tot 800 meter hoog zijn. De grote 

wouden en aanplantingen strekken zich geleidelijk aan uit in een smalle strook richting Peru, tot 

ver in Chili.  

De Sierra is een Andesgebergte, gevormd door twee bergketens die evenwijdig lopen met de 

Andes, de westelijke keten en de oostelijke keten. Die bergketens zijn met elkaar verbonden door 

hoge natuurlijke muren en op ongeveer 3000 meter hoogte. Het noordelijke bekken stroomt 

richting Grote Oceaan, het zuidelijke richting Amazone. Ecuador telt verscheidene (vulkanische) 

bergen. Het merendeel van de bergtoppen zijn bedekt met reusachtige gletsjers. In het gehele 

Andesgebied doen zicht aardbevingen voor, in totaal een tiental per jaar. Die aardschokken 

worden veroorzaakt door een breuk in de aardkorst langs de westkust van Zuid-Amerika. Op vele 

plaatsen loopt het water van de warmwaterbronnen van de bergen.  

De Oriente is een tropisch junglegebied in het oosten van het land, met afwatering door de Río 

Putumayo, de Rio Napo, de Río Curaray en de Río Pastaza naar de Amazone (de Amazone zelf loopt 

niet doorheen Ecuador). Deze “groene long” wordt ernstig bedreigd door de haast tomeloze 

houtkap. De westkust en het noordwesten is door de strandtoeristen ontdekt als reisbestemming 

voor een tropische vakantie. De hoogste waterval van het land is de San Rafael op de rivier Quijos. 

Vertaald van: Verrijp, A. & Willems, G. (2015). Ecuador. Opgehaald op 6 april 2015, via http://www.landenweb.net/ecuador/ 
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Bijlage 2: Franse tekst 

Équateur 

L’Équateur est une république dans le nord-ouest de l’Amérique du Sud, 272 045 km² (y inclus les 

îles Galápagos). L’Équateur est le pays le plus occidental de l'Amérique du Sud et le plus petit des 

États andins. 

Comme l'Équateur et le Pérou sont situés pour une grande partie dans la zone de la jungle, la 

superficie n’est pas déterminée avec précision. L'Équateur est environ sept fois plus grand que les 

Pays-Bas. Le pays doit son nom à son emplacement sur l'équateur. Celui-ci se trouve juste au nord 

de la capitale Quito, qui se situe à une altitude de 2850 mètres. 

Au sud et à l'est, l’Équateur est limitrophe du Pérou, alors que dans le nord, il est voisin de la 

Colombie. L’Équateur comprend également les îles Galápagos, un groupe de treize grandes et des 

dizaines de petites îles. Cet archipel est situé à environ 1000 km de la côte de l'océan Pacifique et 

près de l'équateur. 

L'Équateur à trois types de paysages sur son continent. Les paysages varient beaucoup, tout 

comme le climat, la flore et la faune, les gens et l'économie. 

Costa est une côte littorale de 20-150 km de large, au sud de laquelle on trouve le bassin de Río 

Guayas, la plus grande rivière de la côte. Sur la côte, on trouve aussi des falaises qui ont jusqu'à 

800 mètres de haut. Les larges forêts et plantations vont progressivement dans une étroite bande 

vers le Pérou jusque loin dans le Chili.  

La Sierra est formée par deux chaînes parallèles des Andes, la cordillère occidentale et la cordillère 

orientale. Ces cordillères sont reliées par des barrières élevées et à environ 3000 mètres. Le bassin 

du nord s’écoule dans l'océan Pacifique et les bassins du sud dans l'Amazone. L'Équateur a 

plusieurs montagnes (volcaniques). La plupart des hauts sommets sont couverts de glaciers 

gigantesques. Les tremblements de terre se produisent fréquemment dans toute la région des 

Andes, au total une dizaine par an. Ces tremblements de terre sont causés par la rupture de la 

croûte terrestre qui longe la côte ouest de l'Amérique du Sud. Dans de nombreux endroits, l'eau 

des sources chaudes coule de la montagne.  

L'Oriente est une zone de jungle tropicale à l'est du pays, avec un drainage par le Río Putumayo, 

Rio Napo, Río Curaray et Río Pastaza à l'Amazone (l’Amazone lui-même ne passe pas par 

l'Équateur). Ce «poumon vert» est sérieusement menacé par l'abattage presque effréné de la 

jungle. Les côtes à l’ouest et au nord-ouest ont été découvertes par les amateurs des plages comme 

destination de leurs vacances tropicales. La plus haute cascade dans le pays est la cascade San 

Rafael dans la rivière Quijos. 

Vertaald van: Verrijp, A. & Willems, G. (2015). Ecuador. Opgehaald op 6 april 2015, via http://www.landenweb.net/ecuador/ 
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Bijlage 3: Concept map (Nederlands) 
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Bijlage 4: Mind map (Nederlands) 
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Bijlage 5: Concept map (Frans) 
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Bijlage 6: Concept map (Frans) 
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Bijlage 7: Brief scholen 

Beste,                               Gent, 7 december 2015 

 

 

Mijn naam is Anke Dedeene en ik ben een laatstejaarsstudente pedagogische wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Voor mijn masterproef doe ik een onderzoek naar het effect van advance organizers 

(mind maps en concept maps) op het begrijpen van dezelfde Nederlandstalige en Franstalige teksten. 

Hiervoor ben ik op zoek naar zesdejaars leerlingen uit het aso. Per klas zou ik één lesuur tijd nodig 

hebben om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Het onderzoek zal in januari en februari van 2016 

afgenomen worden bij klassen van het zesde middelbaar in verschillende Vlaamse scholen. De  

deelnemers  zullen  opgesplitst  worden  in  drie  groepen, namelijk een controlegroep en twee 

experimentele groepen. De controlegroep krijgt geen mind map of concept map op voorhand, één 

experimentele groep zal een mind map krijgen en de andere een concept map. Daarvoor wordt in elke 

klas een Nederlandstalige tekst en een Franstalige tekst gelijkmatig verdeeld. De groepen die de advance 

organizers krijgen, mogen deze bijhouden tijdens het instuderen van de tekst. Na het verwerken van de 

tekst, krijgen alle leerlingen eerst een open vraag en daarna meerkeuzevragen of ja-nee vragen die 

verband houden met het tekstbegrip. Op dit moment mogen de leerlingen noch de tekst, noch de  advance  

organizer  bijhouden. Er  wordt  getracht zowel deelnemers  te  vinden  die   een wiskundige   richting  

(Wiskunde-wetenschappen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, Grieks-wetenschappen, 

Economie-wetenschappen) als leerlingen die een talenrichting (Grieks-latijn, Latijn-talen, Economie-

talen, Moderne talen-wetenschappen) volgen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. 

 

Ik hoop dat uw school zou willen meewerken aan dit onderzoek. 

 

Hopende op positief respons, 

Vriendelijke groeten, 

Anke Dedeene 

Anke.dedeene@UGent.be 

+32475/53.28.14 

 

 

 
Dit onderzoek maakt deel uit van mijn masterproef en staat onder begeleiding van Marc Bruysbaert en Heleen Vander Beken. 
Indien er problemen zouden ontstaan, kan u mailen naar Heleen.VanderBeken@UGent.be.   

mailto:Anke.dedeene@UGent.be
mailto:Heleen.VanderBeken@UGent.be
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Bijlage 8: Informed consent 

 

 

INFORMED CONSENT 

 

Het onderzoek waarvoor uw deelneming wordt gevraagd heeft tot doel inzicht te krijgen over het de 

invloed van schematische voorstellingen (mind maps en concept maps) op tekstbegrip in het Nederlands 

en het Frans bij leerlingen van het zesde middelbaar. Het onderzoek zal per klas 1 lesuur de tijd vragen, 

maar zal geen invloed hebben op de schoolresultaten van de leerlingen. Deze studie wordt uitgevoerd 

in het kader van een masterthesis aan de Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, onder begeleiding van prof. Dr. Marc Brysbaert. 

 

Door dit document te ondertekenen geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de inzameling van gegevens 

voor dit onderzoek. Deze zullen anoniem verwerkt worden. Ook na ondertekening hiervan behoudt u 

het recht om, zonder opgave van redenen, tijdens het onderzoek alsnog af te zien van uw medewerking. 

Indien gewenst kan u een samenvatting krijgen van de resultaten van het onderzoek. 

 

Ik,Naam 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

School(adres) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

begrijp dat in het kader van dit onderzoek gegevens worden ingezameld en verwerkt, en ga hier vrijwillig 

mee akkoord. 

 

Gelezen en goedgekeurd op  ……/……/……  
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Bijlage 9: Brief ouders 

 

Beste ouder(s)/voogd,                                

 

 

Mijn naam is Anke Dedeene en ik ben een laatstejaarsstudente pedagogische wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Voor mijn masterproef, onder begeleiding van prof. Dr. Marc Brysbaert, gaan we de 

invloed na van een vooraf gegeven schematische voorstelling (concept maps en mind maps) van een 

tekst op het tekstbegrip in het Nederlands en Frans. Het onderzoek zal in januari en februari van 2016 

afgenomen worden bij klassen van het zesde middelbaar in verschillende Vlaamse scholen, gedurende 

één lesuur. 

De leerlingen zullen opgesplitst worden in drie groepen: de ene groep krijgt een mind map, de andere 

groep een concept map, de derde groep geen van beide. Vervolgens wordt in elke klas een 

Nederlandstalige tekst en een Franstalige tekst gelijkmatig verdeeld. Na het verwerken van de tekst, 

krijgen alle leerlingen enkele inhoudsvragen over de tekst. Met deze studie willen we achterhalen wat 

het effect is van de verschillende types schema’s en leren de studenten deze studiehulpmiddelen kennen. 

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Dit onderzoek zal geen invloed hebben op de schoolresultaten 

van uw zoon of dochter. 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Anke Dedeene 

Anke.dedeene@UGent.be 

+32475/53.28.14 

 

 
 
 
 
Dit onderzoek staat onder begeleiding van prof dr. Marc Bruysbaert en Heleen Vander Beken. Indien er problemen zouden 
ontstaan, kan u e-mailen naar marc.brysbaert@ugent.be of Heleen.VanderBeken@UGent.be.   

mailto:Anke.dedeene@UGent.be
mailto:marc.brysbaert@ugent.be
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Bijlage 10: Test na het lezen van de tekst (en advance organizer) 

Naam: 

Richting: 

Moedertaal: 

Ik kreeg: 

o Niets op voorhand 

o Een Concept Map op voorhand 

o Een Mind Map op voorhand 

o Nederlandse tekst 

o Franse tekst 

 

 

DEEL 1 

Maak een schema van de tekst. 
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DEEL 2 

Wat is juist/fout?  

Omcirkel het correcte antwoord. 

 

1. Ecuador is het kleinste land in de Andes? Juist/Fout. 

2. De evenaar loopt door Ecuador. Juist/Fout. 

3. Het vaste land bestaat uit 3 landschappen. Juist/Fout. 

 

Meerkeuzevragen.  

Omcirkel het correcte antwoord. 

 

De buurlanden van Ecuador zijn: 

 A. Columbia en Chili 

 B. Peru en de Galapagoseilanden 

 C. Chili en Peru 

 D. Peru en Colombia 

 

Het junglegebied ligt in… 

 A. …het oosten van het land. 

 B. …het noorden van het land. 

 C. …het zuiden van het land. 

 D. ….het westen van het land. 
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Bijlage 11: Criteria bij verbeteren open vraag 

Evaluatiecriteria schema op basis van Taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002; Valcke, 2010).  

 totaalscore open vragen …/31 

Kennen 

- Alle alinea’s komen aan bod? Ja/nee 

o Ecuador is kleinste Andesland. Ja/nee 

o Nederland is 7 keer kleiner dan Ecuador. Ja/nee 

o Ecuador ligt in Zuid-Amerika. Ja/nee 

o De evenaar loopt door Ecuador. Ja/nee 

o De buurlanden zijn Peru en Colombia. Ja/nee 

o De Galápagoseilanden horen bij Ecuador. Ja/nee 

o Het vaste land is onderverdeeld in drie delen, namelijk de kust, het Andesgebergte en 

de jungle. Ja/nee 

o De kust = Costa. Ja/nee. 

o De kust is 20-150 km lang. Ja/nee 

o De kust bevat kliffen. Ja/nee 

o Het (Andes)gebergte = Sierra. Ja/nee 

o Het (Andes)gebergte bestaat uit bergketens. Ja/nee 

o Er zijn gletsjers in het (Andes)gebergte. Ja/nee 

o Er komen aardbevingen voor in het (Andes)gebergte. Ja/nee 

o De jungle = Oriente. Ja/nee 

o De jungle ligt in het Oosten van Ecuador. Ja/nee 

o De jungle is een stuk van de ‘Groene long’. Ja/nee 

o Er zijn watervallen in de jungle. Ja/nee 

- Onjuiste informatie opgeschreven? Ja/nee Hier is ja=0, nee=1 

Deelscore kennis  …/20 

Begrijpen/inzicht hebben 

- Centrale thema/titel opgeschreven? Ja/nee 

- Sleutelwoorden/kernwoorden gebruikt? Ja/nee 

o Grootte ja/nee 

o Ligging ja/nee 

o Eilanden ja/nee 

o Vaste land ja/nee 

- Details opgeschreven? Ja/nee 

- Uitgelegd in eigen woorden? Ja/nee 

Deelscore inzicht  …/8 

Analyseren  

- De informatie is opgesplitst in delen? Ja/nee 

- De informatie is opgesplitst in delen die bij elkaar horen (classificatie)? Ja/nee 

Synthetiseren/creëren  

- Schema gemaakt? Ja/nee 

Deelscore schema/analyse informatie  …/3 

Dit komt voor in het schema (ja). Dit komt niet voor in het schema (nee) en komt bijgevolg overeen met 

ja = 1, nee = 0 
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Items Ja/nee vragen+ MC vragen  Totaalscore gesloten vragen …/5 

KENNIS 

1. Ecuador is het kleinste land in de Andes? Juist (=1) /Fout (=0) 

2. De evenaar loopt door Ecuador. Juist (=1) /Fout (=0) 

3. Het vaste land bestaat uit 3 landschappen. Juist (=1) /Fout (=0) 

4. De buurlanden van Ecuador zijn: Juist (=1) /Fout (=0) 

 A. Columbia en Chili = fout 

 B. Peru en de Galapagoseilanden = fout 

 C. Chili en Peru = fout 

 D. Peru en Colombia = juist 

5. Het junglegebied ligt in… Juist (=1) /Fout (=0) 

 A. …het oosten van het land. = juist 

 B. …het noorden van het land. = fout 

 C. …het zuiden van het land. = fout 

 D. ….het westen van het land. = fout 
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Bijlage 12: Output SPSS algemeen 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Deelscore voor de kennis 

die de leerlingen opgedaan 

hebben 

308 9,83 5,609 0 20 

Deelscore voor 

begrip/inzicht die de 

leerlingen gekregen hebben 

308 4,22 1,525 1 8 

Deelscore voor analyse en 

synthese/creatie van de test 
308 2,22 ,987 0 3 

Totaalscore OPEN vragen 308 16,27 7,204 2 31 

Totaalscore GESLOTEN 

vragen 
308 3,89 1,087 0 5 
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Bijlage 13: Output SPSS open vraag 

- Cronbach’s alpha 

Kennis open vraag: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,900 ,900 20 

 

Begrip/inzicht open vraag: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,356 ,351 8 

 

Analyse en synthese/creatie van de tekst: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,695 ,714 3 

 

Algemene Cronbach’s Alpha voor de totaalscore open vraag: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,900 31 
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- Descriptive statistics 

 

- Test of between-subjects effects 
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- Post hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Totaalscore OPEN vragen   

Tukey HSD   

(I) Niets = 0, Concept map 

= 1, Mind map = 2 

(J) Niets = 0, Concept map 

= 1, Mind map = 2 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Niets op voorhand Concept map -6,97* ,859 ,000 -8,99 -4,94 

Mind map -7,28* ,863 ,000 -9,32 -5,25 

Concept map Niets op voorhand 6,97* ,859 ,000 4,94 8,99 

Mind map -,32 ,865 ,929 -2,36 1,72 

Mind map Niets op voorhand 7,28* ,863 ,000 5,25 9,32 

Concept map ,32 ,865 ,929 -1,72 2,36 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 38,180. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Bijlage 14: Output SPSS gesloten vragen 

- Cronbach’s alpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,385 ,387 5 

 

- Descriptive statistics 

 

- Test of between-subjects effects 
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- Post hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Totaalscore GESLOTEN vragen   

Tukey HSD   

(I) Niets = 0, Concept map 

= 1, Mind map = 2 

(J) Niets = 0, Concept map 

= 1, Mind map = 2 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Niets op voorhand Concept map -,66* ,145 ,000 -1,01 -,32 

Mind map -,53* ,145 ,001 -,87 -,19 

Concept map Niets op voorhand ,66* ,145 ,000 ,32 1,01 

Mind map ,14 ,146 ,622 -,21 ,48 

Mind map Niets op voorhand ,53* ,145 ,001 ,19 ,87 

Concept map -,14 ,146 ,622 -,48 ,21 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1,083. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
 


