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Dankzij computermodellen kunnen middel-
bare scholieren meer inzicht krijgen in het 
verloop van natuurkundige, biologische en 

scheikundige veranderingen dan op basis van een 
geschreven tekst.  
Figuur 1 geeft een voorbeeld uit de vloeistofdynami-
ca. Dit beschrijft hoe het waterniveau in een emmer 
wordt bepaald door de instroom van water uit de 
kraan en de uitstroom van water door een gat in 
de bodem van de emmer. Door het model door te 
rekenen, krijgen leerlingen het verloop van het water-
niveau over tijd in een grafiek in beeld (figuur 2).
Andere onderwerpen die zich goed lenen voor leren 
met modellen komen onder meer uit de populatie-
dynamica, hormoonregulatie en mechanica. Bij het 
maken van dit soort modellen doorlopen leerlingen 
een onderzoekscyclus: ze ontwerpen een model dat 
het dynamische proces zo goed mogelijk weergeeft, re-
kenen dit model door om het te controleren, trekken 
conclusies, passen het model zo nodig aan, testen het 
opnieuw, enzovoorts. 

Doorgronden
Uit ons onderzoek in 27 bovenbouwklassen van de 
havo en het vwo blijkt dat leerlingen modelleer-
software snel leren gebruiken. Ze kunnen dus 
computermodellen maken, maar vinden het vaak 
wel moeilijk om de werking van hun model volledig 
te doorgronden. Om ervoor te zorgen dat leerlingen 

Hoe snel stroomt water uit een lekke emmer? Wat is het verloop 
van een griepepidemie? Middelbare scholieren krijgen door zelf 
computermodellen te bouwen sneller grip op dit soort vragen.

Maak er een computer  model van!

OnderzOek vOONDeRZOeK VO

beter begrijpen wat ze doen tijdens het bouwen en 
gebruiken van een computermodel, is extra onder-
steuning nodig. 
Wat goed blijkt te werken, is het aanbieden van 
de taak in drie fasen: eerst zetten de leerlingen 
de relevante concepten in het model en geven ze 
aan welke concepten samenhangen. Dan geven 
de leerlingen aan hoe de concepten samenhangen 
(bijvoorbeeld: een groter gat in de emmer zorgt 
ook voor een grotere uitstroom). Vervolgens geven 
leerlingen eventueel de formules die de samenhang 
beschrijven.

alternatieven
Wanneer leerlingen moeite hebben met het zelfstan-
dig bouwen, zijn er alternatieve manieren om met 
modellen te werken. Zo kun je leerlingen de centrale 
concepten geven voordat ze het model gaan maken.
Een tweede mogelijkheid is om een foutief model 
te geven dat de leerlingen moeten verbeteren. Dit 
nodigt leerlingen uit om kritisch naar het overzicht 
van de belangrijke concepten en hun onderlinge 
samenhang te kijken. Ook kun je leerlingen een 
kant-en-klaar-model voorleggen om inzicht in het 
veranderproces te geven. 
Wanneer de leerlingen een model gemaakt of gekre-
gen hebben, kunnen ze het gaan gebruiken, 
en het doorrekenen voor verschillende situa-
ties (bijvoorbeeld een open of gesloten kraan).
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Om naast leerlingen ook docenten te ondersteunen 
bij het gebruik van modelleersoftware in de klas, kan 
een lesplan zoals dat van SCYDynamics* handvatten 
bieden. In het voorjaar van 2013 hebben wij 46 
docenten (van wie 23 in opleiding) hierover onder-
vraagd. Zij waren vrijwel unaniem van mening dat 
een lesplan een prettige manier is om kennis te maken 
met het gebruik van modellen.
In zo’n lesplan wordt, naast een beschrijving van de 
lessenserie, aandacht besteed aan de technische aspec-
ten van het bouwen en doorrekenen van modellen. 
Ook wordt er vakinhoudelijke en didactische ach-
tergrondinformatie gegeven. Docenten vinden deze 
manier van ondersteuning bruikbaar, omdat hij dicht 
bij de eigen lespraktijk staat en naar eigen zeggen 
‘makkelijker is om toe te passen’. ■

De auteurs doen bij de Universiteit Twente onder-
zoek naar leren met computermodellen in het kader 
van het NIHC-project Leren door modelleren en 
zelf uitleggen en het EU-project Open Discovery 
Space.

Stap 1: voorbereiding
-  Zorg dat je bekend bent met het gebruik van computer-

modellen in de klas. Online staat bijvoorbeeld SCY-
Dynamics* waarmee leerlingen dynamische modellen 
kunnen maken.

-  Kies een geschikt model: waar wil je de leerlingen iets 
over leren en welke lesstof past hierbij? Denk aan les-
stof waarin processen over tijd worden behandeld zoals 
bijvoorbeeld glucose-insulineregulatie.

Stap 2: introductie (30 min.)
-  Begin de les met vragen als: wat is een model, waarom  

zijn computermodellen belangrijk? Geef voorbeelden  
(buienradar, verloop van een griepepidemie). 

-  Laat leerlingen zelf een eenvoudig model maken of bewerken.

Tips:
-  Laat de leerlingen in tweetallen werken. Zo kunnen ze elkaar 

helpen.
-  Bespreek met de leerlingen de concepten en de onderlinge 

samenhang, zodat de betekenis van een model duidelijker 
wordt. 

Stap 3: modellen maken (50 min.)
-  Bespreek met de leerlingen wat ze al weten over de 

lesstof. Verzamel concepten die relevant zijn voor het 
model. 

-  Laat de leerlingen een model maken op basis van infor-
matiebronnen zoals een tekst, video of een verhaal dat je 
zelf vertelt.

-  Verdeel daarbij de taak in drie onderdelen: concepten, 
onderlinge samenhang en formules.

Tips:
- Laat vooraf zien hoe je een model opbouwt. 
-  Laat leerlingen eerst een onvolledig model afmaken of 

een foutief model verbeteren. 
-  Weinig tijd? Bied dan het model direct aan en begin aan 

het onderdeel ‘doorrekenen’.

Stap 4: doorrekenen (50 min.)
Wanneer het model klaar is, kunnen de leerlingen het 
model doorrekenen om te controleren of het klopt.

-  Geef de leerlingen een realistisch onderwerp, zo wordt 
het model concreter en kunnen ze relatief snel een mo-
del maken. Bijvoorbeeld: een lekke emmer water met of 
zonder instroom uit de kraan.  

-  Laat leerlingen het model met verschillende waarden 
doorrekenen en de uitkomsten hiervan bekijken in een 
grafiek.

Tips:
-  Laat de leerlingen vooraf bedenken wat ze verwachten 

en hoe ze kunnen zien of hun verwachtingen uitkomen.
-  Help leerlingen door vragen te stellen. Bijvoorbeeld: om 

de leerlingen de juiste grafiek te laten bekijken, vraag je 
welke variabele er in de loop van de tijd verandert.

-  Bespreek na afloop de resultaten met de leerlingen.

Hoe gebruik je modellen in de les?

* De modelleersoftware SCYDynamics met 
voorbeeldmodellen, een handleiding en een lesplan 
staan op modeldrawing.eu/teacher-support- 
materials.


