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Modeltekenen
MijNhEER DE REcTOR MAGNIFIcus, bEsTE cOLLEGA’s EN sTuDENTEN,  

LIEVE FAMILIE EN VRIENDEN, 

U kent het wel, u luistert naar een lezing of naar een college aan 

de universiteit en wilt aantekeningen maken van wat de spre-

ker voor interessants te melden heeft. Daartoe heeft u een aan- 

tekenblok voor zich liggen. Tijdens de lezing of les vult u dit blok met van 

alles. Bij mij ziet dat er na verloop van tijd vaak zo uit (zie Afbeelding 1).

 

Afbeelding 1 Doodles

Ik denk dat velen van u een dergelijk beeld wel herkennen. Aan deze 

aantekeningen kunt u zien dat ik een matig tekentalent heb en graag 

dingen in perspectief probeer te tekenen. Het lijkt er op dat ik deze keer 

bezig was met dingen die niets met het onderwerp van de lezing te ma-

ken hebben. Dat kunt u zelfs zeggen zonder dat u het onderwerp van 

de hier bijgewoonde lezing kent. Maar uit deze brei van doodles zult u 

dat onderwerp niet kunnen achterhalen. Hoewel uit een recente studie 
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van Jackie Andrade (Andrade, 2010) blijkt dat het maken van dit soort 

doodles de concentratie kan verhogen en op die manier de maker kan 

helpen meer te onthouden, dragen de doodles zelf daaraan weinig bij.

Met wat meer concentratie en aandacht voor de lezing ziet het blad 

met aantekeningen er misschien wel zo uit (zie Afbeelding 2).

 

Afbeelding 2 Schematische aantekeningen bij deze lezing

Wanneer u op deze wijze aantekeningen heeft gemaakt bent u 

waarschijnlijk in staat om later uit de aantekeningen te reconstru-

eren waar de lezing over ging en wat de belangrijkste boodschap 

was. Zonder een woordelijk verslag van de lezing kan een sche-

matische tekening verbanden laten zien en kernbegrippen uitlich-

ten. Op die manier wordt de belangrijkste boodschap van de le-

zing zichtbaar. Bijzonder aan dit soort tekeningen is dat u zelf vrij 

bent om te beslissen hoe u de lezing weergeeft. Een tekening helpt 

bij het structureren, begrijpen en onthouden van de informatie.

In deze rede wil ik ingaan op de vraag hoe het maken van tekeningen 
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bij kan dragen aan het leren van een belangrijk onderdeel van weten-

schappelijke kennis en vaardigheden: het denken in en met modellen. 

Om die rol duidelijk te maken zal ik beginnen uiteen te zetten wat dit 

modelleren inhoudt, welke computergereedschappen daarvoor be-

staan en waarom deze vaardigheid belangrijk is. Daarna ga ik in op de 

rol van tekeningen als ondersteuning van modelleren, en de fascine-

rende nieuwe mogelijkheden die ontstaan door het tekenen en model-

leren samen te brengen in één proces en in één computerprogramma.

WAT Is MODELLEREN?

Het hoofdonderwerp van deze lezing, en ook van het onderzoek in mijn 

leerstoel, is computationeel  modelleren.  Het basisidee van model-

leren is dat leerlingen zelf computermodellen maken van verschijn-

selen die zij onderzoeken. Een computermodel kan het bestudeerde 

fenomeen simuleren, oftewel berekenen hoe het zich zou gedragen 

volgens de regels die de leerling specificeert. Ik zal dit wat duidelijker 

maken met een eenvoudig voorbeeld dat velen van u uit de eerste hand 

zullen kennen: de financiële huishouding van een student. De centrale 

vraag voor deze student is hoe de inkomsten en uitgaven te controle-

ren zodat er aan het eind van het jaar nog geld genoeg over blijft om 

op vakantie te gaan. Om dat te doen moet de student inventariseren 

wat de belangrijkste variabelen zijn die dit probleem beschrijven en 

die toevoegen aan een model. Ik zal stap voor stap beschrijven hoe 

dit in zijn werk gaat. Ik maak daarvoor gebruik van de methode met 

de naam System Dynamics (Forrester, 1968, 1973, 1994), een vaak 

gebruikte modelleermethode, zoals die is geïmplementeerd in SCY-

Dynamics, een in onze vakgroep ontwikkeld modelleerprogramma.

De eerste variabele die de student aan zijn model zal toevoegen is de 

hoeveelheid geld die hij heeft. Deze variabele noemen we een voor-

raadgrootheid, omdat hij een hoeveelheid aanduid die in de loop de 

tijd kan toenemen of afnemen, afhankelijk van andere variabelen. 

In andere modellen zijn typische voorraadgrootheden het water-
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niveau in een tank, de hoeveelheid mensen die geïnfecteerd is door 

de griep of de hoeveelheid beschikbaar voedsel in een ecosysteem.

De hoeveelheid geld op de rekening van de student wordt uiteraard 

beïnvloed door zijn inkomsten en zijn uitgaven. Deze variabelen noe-

men we stroomvariabelen, omdat ze representeren wat in en uit de 

voorraad stroomt. Wiskundig gezien is de afgeleide van de voorraad-

grootheid de som van alle stroomvariabelen die ermee verbonden zijn.

Vervolgens moeten we in het model variabelen opnemen die bepa-

len waar de inkomsten en de uitgaven van afhangen, de zogenaamde 

hulpvariabelen. De student ontvangt studiefinanciering, hij heeft een 

baantje en zijn ouders dragen ook nog wat bij. Aan de uitgavenkant 

staan de huur van de kamer, de uitgaven aan eten, en, niet onbelang-

rijk, de uitgaven in de kroeg. Minimaal eens per week gaat hij naar de 

sociëteit en drinkt daar een paar rondjes met  zijn vrienden. Nu is hij 

wel verstandig, hij laat de hoeveelheid rondjes die hij geeft afhangen 

van de hoeveelheid geld die hij bezit. Als hij weet dat hij weinig be-

zit is hij zuiniger met zijn rondjes. Uiteraard hangen de kosten ook af 

van de hoeveelheid vrienden die deze student heeft. Hoe meer vrien-

den, hoe duurder de rondjes. Afbeelding 3 toont het volledige model.

 

Afbeelding 3 Het volledige model van de financiële huishouding van een student, zoals besproken in de tekst, uitge-
voerd in SCYMapper.
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Dit model kunnen we simuleren. Het model berekent een gra-

fiek waarin de hoeveelheid geld wordt getoond als functie van de 

tijd (zie Afbeelding 4). U ziet dat een evenwicht wordt bereikt na 

een paar maanden en de student daarmee kan bepalen hoeveel 

hij aan het eind van het studiejaar overhoudt voor zijn vakantie.

 

Afbeelding 4 De hoeveelheid geld als functie van de tijd, berekend door het besproken model

U kunt dit model op veel manieren bekijken en gebruiken, en er ook kritiek 

op hebben. U kunt bedenken dat het kennelijk niet goed is om veel vrien-

den te hebben, en het model gebruiken om te bepalen hoeveel winst er 

te behalen is door een paar vrienden te dumpen. Ook kunt u beweren dat 

niet alle noodzakelijke uitgaven in het model verwerkt zijn, of dat naar-

mate het aantal rondjes stijgt het financiële verantwoordelijkheidsbesef 

van de student zal dalen en hij juist nog meer rondjes zal gaan geven.

Het mooie van dit soort modellen is juist dat al die vragen gesteld 

kunnen worden, en dat er manieren bestaan om tot antwoorden op 

die vragen te komen. Eén soort vraag betreft het type “Wat als?”,  
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Bijvoorbeeld: “Wat gebeurt er als ik meer ga werken?” Dit soort vragen 

kan beantwoord worden door parameters in het model te wijzigen, 

een nieuwe grafiek te maken en daarop te zien wat er gebeurt. Het 

andere type vraag betreft het model zelf. Zijn alle factoren en relaties 

daartussen wel op een goede manier weergegeven? Bijvoorbeeld is 

het wel zo dat iemand altijd meer gaat uitgeven als hij meer vrien-

den krijgt? Hij ontvangt immers ook meer drankjes van hen. Dat zijn 

modelleervragen die onderzocht kunnen worden door het model zelf 

aan te passen en de gevolgen van die veranderingen te beoordelen.

Modellen kunnen we maken over bijna alles: natuurkundige verschijn-

selen, de economie, demografie, noem maar op. Het is zelfs zo dat 

het maken van modellen een kernactiviteit is van veel wetenschap-

pelijke disciplines. In het jaarverslag 2008 van NWO werden verschil-

lende onderzoeken uitgelicht die als doel hadden een computermodel 

te ontwikkelen van verschillende fenomenen, onder andere een kli-

maatmodel van Groenland, de groeisnelheid van rozen en turbulente 

stromingen in vloeistoffen. Recent was ook onderzoek in het nieuws 

dat computermodellen gebruikt voor het voorspellen van het verloop 

van gewapende conflicten1. Modellen, en met name computermo-

dellen zijn dus hot. En alleen al daarom is het van belang te onder-

zoeken of ze waarde hebben in ons basis- en voortgezet onderwijs.

LEREN VAN MODELLEN

Allereerst kunnen leerlingen leren door bestaande modellen te on-

derzoeken door parameters in het model te veranderen en de gevol-

gen waar te nemen, oftewel leren met simulaties. In de afgelopen 

twee decennia heb ik, in nauwe samenwerking met collega Ton de 

Jong, onderzoek gedaan naar leren met computersimulaties, het-

geen onder andere heeft geleid heeft tot SimQuest, een auteurs-

systeem voor educatieve computersimulaties (van Joolingen & de 

1 Moord en doodslag wiskundig verklaard, Volkskrant, 19 december 2009.
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Jong, 2003). SimQuest heeft een duidelijke invloed gehad op het on-

derzoek naar leren met simulaties en is meerdere malen bekroond2. 

Met SimQuest is door diverse promovendi onderzoek gedaan naar 

de manier waarop leren met simulaties plaatsvindt, de wijze waar-

op dit leren kan worden ondersteund en wat de effecten ervan zijn.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn dat leren met simula-

ties succesvol kan zijn, mits op de juiste wijze ondersteund (de Jong & 

van Joolingen, 1998). De leerprocessen zijn complex en ook is de juiste 

activering van voorkennis noodzakelijk. Ondersteuning met opdrach-

ten, hints en uitleg kunnen de leerling helpen. Daarnaast is het van  

belang zich bewust te zijn van de aard van de kennis die met simulatie-

gebaseerd leren wordt verworven. Er is minder accent op formele ken-

nis en meer op zogenaamde intuititieve kennis. (Swaak & de Jong, 2001; 

2 European Academic Software Award, 2000. AECT Distinguished Development 

 Award, 2009. 

Afbeelding 5 Een met SimQuest gemaakte simulatie. Te zien is een opdracht ter ondersteuning van het leerproces (rechts), 
en een simulatie met meerdere representaties, de pijlen, de namen van variabelen en hun waarden en de grafieken,  
die vlak bij elkaar staan en dynamisch met elkaar verbonden zijn, als één representatie verandert, veranderen de anderen 
automatisch mee.
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Veermans, de Jong, & van Joolingen, 2000; Veermans, van Joolingen, 

& de Jong, 2006). Verder blijken externe representaties een rol te spelen 

bij het leren met simulaties. Het maakt uit op welke manier de resultaten 

van de simulatie worden weergegeven, bijvoorbeeld als een grafiek, een 

tabel of een animatie (van der Meij & de Jong, 2006) en of leerlingen zelf 

representaties kunnen construeren (Kolloffel, Eysink, & de Jong, 2010).

Het is dus mogelijk van een gegeven model te leren door al onderzoe-

kend kennis te verwerven en op deze manier de rol aan te nemen van een 

wetenschappelijk onderzoeker. Er is echter een bezwaar. Het gegeven 

model wordt zelf het doel van onderzoek en niet de werkelijkheid die het 

onderwerp is van het model. Alle vereenvoudigingen, keuzen en repre-

sentaties die door de ontwerper van het model zijn gemaakt stellen een 

bovengrens aan wat de leerling kan leren. Door de blik te beperken tot 

gegeven modellen wordt voor leerlingen een gesloten wereld gecreëerd.

Een belangrijke these van deze lezing is daarom dat leerlingen in het 

voortgezet en wellicht ook basisonderwijs kunnen leren door te mo-

delleren, zelf modellen maken. Met die these ben ik niet origineel.  

Een pionier die modelleren voor leerlingen mogelijk wilde maken was 

Jon Ogborn die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het ‘Dynamical 

Modeling System’ ontwikkelde waarmee leerlingen modellen konden 

maken door modelregels in de vorm van programmeercode te schrijven 

(Ogborn & Wong, 1984). Ogborn’s ideeën vonden navolging in werk van  

Krajcik, Soloway, Wilensky en anderen (Jackson, Stratford, Krajcik, &  

Soloway, 1996; Stratford, Krajcik, & Soloway, 1998; Wilensky & Resnick, 

1999). De belangrijkste drijfveer voor deze inspanningen is tweeledig. 

Enerzijds zijn modellen een belangrijk onderdeel van wetenschappelijke 

activiteit, zeker na de opkomst van krachtige computers, anderzijds ac-

tiveert modelleren specifieke leerprocessen die mogelijk waardevol zijn.
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MODELLEREN Is EEN ONDERDEEL VAN WETENschAPPELijkE AcTIVITEIT

Door de eeuwen heen hebben wetenschappers modellen gemaakt 

van de verschijnselen die ze onderzoeken. Dat varieert van mechani-

sche modellen van het zonnestelsel tot rekenkundige modellen van 

allerlei processen. Deze modellen drukken niet alleen het inzicht uit 

dat verworven is, maar dragen ook bij aan een verdieping daarvan.  

Een mechanisch model van het zonnestelsel beschrijft niet alleen dat 

de planeten om de zon draaien, het kan ook worden gebruikt om te ver-

klaren hoe zons- en maansverduisteringen ontstaan. En wanneer het 

model op schaal is kan het zelfs toekomstige gebeurtenissen voorspel-

Afbeelding 6 Een mechanisch model van het zonnestelsel. Het planetarium van Eise Eisinga in Franeker.
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len. Wanneer het model niet tastbaar is maar is opgesteld in de vorm 

van regels of vergelijkingen, gelden deze functies van modellen: be-

schrijven, verklaren en voorspellen, onverkort. Het maken, toetsen, bij-

stellen en gebruiken van modellen is daarmee het hart van veel natuur-

wetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en andere disciplines.

Willen we leerlingen bekend laten worden met een wetenschappelijke 

werkwijze, dan is het onvermijdelijk dat ze zelf modellen gaan maken. 

Belangrijk is daarbij de epistemologie van modellen, het inzicht in de 

aard van modellen als representanten van de werkelijkheid en kennis 

daarover. Modellen kunnen naast andere modellen van diezelfde wer-

kelijkheid bestaan, of vervangen worden door betere modellen (Ster-

man, 2002). Belangrijk is het inzicht dat het model niet de werkelijkheid 

is, maar die werkelijkheid representeert. Patrick Sins (Sins, Savels-

bergh, van Joolingen, & van Hout-Wolters, 2009) vond dat het hebben 

van een beter epistemologisch inzicht, gemeten met een vragenlijst, 

leidt tot betere modelleeractiviteiten, dat wil zeggen, activiteiten 

waarbij het model in verband wordt gebracht met bestaande kennis.

DE OPkOMsT VAN cOMPuTATIONAL scIENcE 

In alle wetenschappen is de computer een centrale rol in gaan nemen 

in het proces van modelleren. De opkomst, vanaf de tweede helft van 

de jaren tachtig in de vorige eeuw, van de zogenoemde computational 

science als aparte tak van wetenschap laat zien dat het onderzoeken 

van modellen door ze te simuleren nieuwe inzichten biedt die alleen op 

basis van experimenten en observaties niet verkregen zouden kunnen 

worden. Zo laten astronomen sterrenstelsels botsen, vouwen molecu-

lair biologen eiwitten en berekenen fysici het gedrag van vloeistoffen 

met behulp van krachtige rekenprogramma’s. Dergelijke modelbereke-

ningen confronteren de onderzoekers met de effecten van hun theorie-

en op een manier die zonder computationele tools onmogelijk zou zijn.

Ook in de ontwerpende wetenschappen spelen deze rekenkundige 
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technieken een grote rol. Een systeem zoals het aan de UT ontwik-

kelde 20Sim stelt de gebruiker in staat om een ontworpen systeem 

te testen en te optimaliseren voor het gebouwd wordt. Zo wordt de 

Twentse zonnewagen die meedoet aan de Solar Challenge in Austra-

lië geoptimaliseerd met behulp van modellen gemaakt met 20Sim. 

Wat computationeel modelleren mogelijk maakt is de complexiteit 

van een systeem te begrijpen zonder die in gesloten formules op te 

kunnen schrijven. Als formules in expliciete vorm onoplosbaar zijn 

- en dat geldt voor verreweg de meeste - kan simulatie er voor zor-

gen dat het gedrag dat de formules voorspellen toch onderzocht kan 

worden. Vóór de beschikbaarheid van krachtige computers konden 

alleen systemen dicht bij hun natuurlijke evenwicht onderzocht wor-

den. Met de beschikbaarheid van meer rekenkracht werd het mogelijk 

gedrag verder van die evenwichtsituaties te onderzoeken, met ver-

rassende resultaten. Systemen ver van evenwicht blijken zich soms 

spontaan te organiseren en gedrag te vertonen dat niet zonder meer 

uit de basisvergelijkingen te voorspellen is. Door te rekenen verkrijgen 

we een dieper inzicht in veel complexe systemen, tot aan het gedrag 

van spreeuwen die zich verzamelen in grote wolken voor ze naar het 

zuiden trekken. Veel systemen die op deze manier onderzocht wor-

den bestaan uit veel elementen die elk afzonderlijk worden beheerst 

door eenvoudige regels. Uit de combinatie van veel elementen ont-

staat min of meer spontaan gedrag dat niet direct aan de modelre-

gels af te lezen is. De term die hiervoor wordt gebruikt is emergence. 

Door moderne modelleertechnieken en voldoende rekenkracht kunnen 

we nu systemen begrijpen op een manier die eerder onmogelijk was.

Vreemd genoeg is van deze ontwikkelingen op school nog maar wei-

nig te zien. Middelbaar onderwijs in de natuurwetenschappen richt 

zich vooral op verschijnselen die in gesloten vorm oplosbaar zijn, dat 

wil zeggen, relatief eenvoudige verschijnselen. De vaardigheden die 

gemoeid zijn met het oplossen van dergelijke problemen bestaan voor 

een groot deel uit wiskundige vaardigheden: het berekenen van een 
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gevraagde waarde uit een stelsel van vergelijkingen. Andere belang-

rijke wetenschappelijke vaardigheden, als het abstraheren van situa-

ties, het vangen van die situaties in een systematische beschrijving 

en die vervolgens gebruiken als hulpmiddel om te voorspellen hoe 

een systeem zich gaat gedragen komen minder aan de orde. Door 

deze oriëntatie op eenvoudige systemen lopen we het gevaar dat 

vakken als natuurkunde gezien worden als het leren van een reeks 

standaard recepten voor het oplossen van standaard problemen. 

Ik breng dit iets stelliger dan gerechtvaardigd uit de praktijk, in het 

praktisch deel van de natuurwetenschappelijke vakken komen wel 

degelijk onderzoeks- en zelfs modelleervaardigheden aan de orde.  

De ultieme toets, het centraal schriftelijk examen bestaat echter uit een 

aantal op te lossen standaard problemen, en in de kerndoelen van het 

natuurkunde curriculum VWO staat onder het kopje “moderne fysica”, 

de natuurkunde die ontwikkeld is in de beginjaren van de vorige eeuw.

 Ik denk dat de huidige staat van de wetenschap, inclusief computational 

science, een kans biedt om een veel spannender beeld van natuurwe-

tenschap te geven dan nu gebeurt. Het is een goed streven om dit beeld 

binnen bereik van leerlingen in het middelbaar onderwijs te brengen.

MODELLEREN OM TE LEREN

Naast het feit dat het leren werken met modellen inzicht biedt in hoe 

de wetenschap momenteel werkt, heeft leren met modellen ook voor-

delen met betrekking tot het leren van complexe kennis op zich. Twee 

eigenschappen van modelleren dragen daartoe bij. De eerste is het 

feit dat een model je dwingt datgene dat je weet expliciet te maken, 

omdat je het nu eenmaal moet uitdrukken in een taal die de compu-

ter begrijpt. Dat helpt je bij het aanscherpen van je ideeën  (Löhner, 

van Joolingen, & Savelsbergh, 2003) en maakt het mogelijk dat an-

deren daar op reageren zodat het model een communicatiemiddel 

wordt (Sins, van Joolingen, Savelsbergh, & Van Hout-Wolters, sub-
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mitted). Over een expliciet model kun je beter praten dan over vage 

ideeën. De tweede bijdrage van modelleren is het kunnen berekenen 

van het model. Niet alleen maken leerlingen hun ideeën expliciet, maar 

ze worden meteen geconfronteerd met de gevolgen daarvan, zoals 

de hoeveelheid geld die overblijft en de snelheid waarmee die toe 

of afneemt. In haar promotieonderzoek vond Simone Löhner (2005) 

dat leerlingen die hun model konden simuleren beter in staat waren 

voorspellingen te doen over het gedrag van het systeem dat ze onder-

zochten dan leerlingen die dat niet konden. Zelf je model kunnen simu-

leren leidt dus tot een beter inzicht in het systeem dat je modelleert.

Belangrijk is natuurlijk de vraag wat dit allemaal echt oplevert aan ken-

nis voor de leerling. Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het 

punt is dat modelleren niet alleen kan leiden tot de verwerving van 

kennis die ook op meer traditionele manieren verworven kan worden. 

Eén van de doelen van op modelleren gebaseerd onderwijs is juist 

dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die niet via het tra-

ditionele onderwijs worden aangeboden. Het promotieonderzoek van  

Sylvia van Borkulo (van Borkulo, 2009) richtte zich op het meten van 

deze soorten kennis. Zij ontwierp een raamwerk dat kennis beschrijft 

als het kunnen toepassen, het creëren en evalueren van modellen. In 

het Engels wordt dit weergegeven door de termen Apply, Create en 

Evaluate, hetgeen leidde to de naam ACE raamwerk. De ACE vaardig-

heden kunnen worden toegepast op individuele elementen in een model 

en op grotere structuren van kennis, resulterend in zes ‘soorten’ kennis.

 

Met behulp van het ACE raamwerk ontwierp Sylvia een toets die de spe-

cifieke vaardigheden meet. De toets bestaat uit vragen voor iedere cel 

in het model. De toets betreft het domein van opwarming van de aarde 

door de zon en de rol die de atmosfeer daarin speelt. In twee studies 

onderzocht ze de effecten van modelleren vergeleken met traditionele 

instructie en met leren met een gegeven model. Ze vond dat modelleren 

leidt tot een betere kennis van de structuur van het domein. Meer in het 
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bijzonder geldt dat voor het toepassen van kennis, en voor de vaardig-

heid in het creëren van nieuwe modellen. Het zelf modellen laten maken 

door leerlingen draagt dus bij tot het verwerven van soorten kennis die 

die door traditionele instructie niet wordt bereikt. Modelleren genereert 

niet altijd meer kennis maar wel andere kennis die mogelijk waardevol is.

Tot hiertoe is deze rede een pleidooi voor modelleren in het onderwijs. 

Ik hoop dat ik u voldoende heb overtuigd van het feit dat modelle-

ren een waardevolle bijdrage kan zijn aan onderwijs in diverse vakken, 

waaronder de natuurwetenschappen. Ik sta hier dan ook niet alleen 

in. Binnen Nederland zijn ook het Freudenthal instituut, het Amstel 

Instituut en de Eindhoven school of Education actief op het gebied 

van modelleren in natuurwetenschappelijk onderwijs. Ondanks deze 

inspanningen lijkt modelleren maar niet echt aan te slaan in het voor-

gezet onderwijs in Nederland. Inspanningen blijven beperkt tot pro-

jecten, geïnitieerd door onderwijsonderzoekers, en tot een module 

bij het vak Natuur, Leven en Technologie, waarvan ik helaas geen 

cijfers over het gebruik heb. Het is de moeite waard te onderzoeken 

waarom modelleren nog niet echt is aangeslagen aan ligt, en ons in 

te spannen om modelleren een betere plek te geven in het onderwijs.

Afbeelding 7 Schematische weergave van het ACE-raamwerk. Iedere cel representeert specifieke modelleerkennis.
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Een mogelijk struikelblok is het feit dat System Dynamics de de fac-

to standaard is geworden voor modelleren in het Nederlands onder-

wijs. Als er al gemodelleerd wordt is het in een versie van System 

Dynamics, zoals in PowerSim, VenSim of Co-Lab (van Joolingen, 

de Jong, Lazonder, Savelsbergh, & Manlove, 2005). Het probleem 

hiermee is dat het leren modelleren op deze manier lijkt te reduce-

ren tot het leren van het System Dynamics formalisme. Het gevolg 

is dat ook de keuze voor de te modelleren problemen wordt beperkt 

tot die systemen die relatief eenvoudig in System Dynamics gemo-

delleerd kunnen worden, en meestal voorspelbaar gedrag vertonen. 

Daardoor dreigt de essentie van modelleren, het denken in termen 

van modellen, het abstraheren van een probleem en op een creatie-

ve manier je eigen ideeën in een model onderbrengen, onderbelicht 

blijft. Een wereld van modellen die echt onvoorspelbaar gedrag kun-

nen vertonen, zoals ik eerder liet zien, blijft op deze manier verborgen.

Er bestaan andere representaties voor modellen, gericht op leerlingen 

in het voortgezet en zelfs basisonderwijs. Sommige daarvan blijven vrij 

dicht bij System Dynamics, zoals Model-It van Krajcik en collega’s (Kra-

jcik et al., 2000). Zogenaamde multi-agent systemen werken anders. 

Die modelleren in termen van grote hoeveelheden afzonderlijke elemen-

ten. Voorbeelden zijn cellulaire automaten, zoals StageCast en Agent-

Sheets (Repenning, Ioannidou, & Ambach, 1998), waarbij de agents 

zijn verdeeld over een vast rechthoekig patroon van cellen en NetLogo, 

waarin de agents zich vrijer kunnen bewegen gestuurd door regels ge-

specificeerd in een modelleertaal. Deze laatste taal leent zich bij uitstek 

voor het modelleren van zwermen insecten of een vlucht spreeuwen.

Het maakt echt uit met welke representatie je leerlingen laat model-

leren. Simone Löhner onderzocht bijvoorbeeld het verschil tussen 

modelleren in een Model-It achtige grafische representatie en een re-

presentatie in formules (Löhner, et al., 2003). Leerlingen die de grafi-

sche representatie gebruikten bleken veel meer modellen te maken, 
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en uiteindelijk dichter in de buurt te komen van een model dat de ver-

schijnselen die ze modelleerden kon verklaren dan leerlingen die met 

een tekstuele representatie werkten. Nadere inspectie van het model-

leerproces liet wel zien dat leerlingen in de grafische conditie opper-

vlakkiger werkten. De les die uit deze studie geleerd kan worden is 

dat het gedrag van de leerlingen in hoge mate gestuurd kan worden 

door het modelleerformalisme dat gebruikt wordt. Dat is een vloek en 

een zegen tegelijk. Enerzijds kunnen we door het zorgvuldig kiezen 

van de representatie de leerling met zachte hand sturen in de rich-

ting die we willen, anderzijds lopen we het gevaar door vóóraf een 

representatie te kiezen, modelleren reduceert tot het leren van die ene 

representatie en de systemen waarvoor die representatie geschikt is.  

Een dergelijke situatie lijkt nu ontstaan rond System Dynamics, maar 

zou net zo goed ontstaan kunnen zijn rond iedere andere representatie.

MODELTEkENEN

Om deze situatie het hoofd te bieden is het nodig om terug te gaan 

naar de basis, en ons opnieuw af te vragen wat we willen berei-

ken met modelleren in het onderwijs. De belangrijkste reden om te 

modelleren in het onderwijs is leerlingen bewust te maken van het 

denken in modellen als de kern van wetenschappelijke activiteit.  

De veronderstelling is dat door leerlingen zelf modellen te laten ma-

ken dit denken in modellen ontwikkeld kan worden. Dit is in principe 

onafhankelijk van het formalisme dat gebruikt wordt voor het model. 

Om die reden stel ik voor dit modeldenken te ondersteunen met het 

maken van tekeningen. Dit is geïnspireerd op onderzoeken van een 

aantal bachelor- en masterstudenten psychologie3 die het model-

leergedrag van experts in verschillende domeinen onderzochten.  

Deze experts gebruikten tekeningen om hun denken te ordenen.  

3 Tijs van den Broek, Heleen Muijlwijk, Otto Stellmacher
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Wellicht kunnen tekeningen goed helpen bij de belangrijke eerste stappen 

in een modelleerproces, onafhankelijk van enig modelleerformalisme. 

Om dit te onderzoeken is een onderzoeksprogramma nodig dat ik in de  

context van mijn leerstoel heb gestart. Ik zal de hoofdlijn van dat programma 

schetsen en daarbij de onderzoeken die op dit moment lopen toelichten.

Ondersteunen van modelleren met tekeningen kan op twee ma-

nieren. Allereerst kunnen leerlingen met behulp van tekeningen 

de belangrijkste objecten en hun eigenschappen in kaart brengen.   

De tekening ondersteunt op die manier het modelleerproces en 

helpt op die manier een leerling zijn ideeën over te brengen in 

een beschikbaar modelleerformalisme, zoals System Dynamics. 

Door niet meteen een modelformalisme te gebruiken, geven we de 

leerling de vrijheid en mogelijkheid om ideeën de vrije loop te laten.

We kunnen nog een stap verder gaan. We kunnen ook de tekening 

zelf het model laten zijn. Stel je voor dat je een tekening maakt die 

tot leven komt. Zoiets bestaat al zoals op een populaire video op You-

Tube is te zien4. Een tekening van een karretje op een schuine hel-

ling  komt in beweging in een simulatie. De technologie die dit moge-

lijk maakt is ontwikkeld bij MIT door Tracy Hammond  (Hammond & 

Davis, 2003; Hammond & Davis, 2005; Paulson & Hammond, 2008). 

Haar systeem herkent eenvoudige vormen zoals cirkels en pijlen in 

een tekening en kan die vervolgens doorgeven aan een simulatie-

programma dat de bewegingen berekent. Haar systeem is knap ge-

maakt, echter wel beperkt tot een kleine klasse van systemen waarin 

vooraf alle te gebruiken vormen bekend zijn. Het lange termijndoel 

van mijn onderzoek is een bruikbaar systeem voor modelleren ge-

baseerd op tekeningen dat breed inzetbaar is voor alle domeinen.

4 http://www.youtube.com/watch?v=NZNTgglPbUA
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We hebben dus twee vormen van modelleren met tekeningen:  

modelleren ondersteund door een tekening en een tekening als model. 

Beide vormen worden momenteel onderzocht.

ONDERsTEuNEN VAN MODELLEREN MET TEkENINGEN

Binnen de lijn die zich richt op ondersteunen van modelleren met teke-

ningen onderzoekt Wout Kenbeek op welke manier dat het beste kan 

gebeuren. Daartoe heeft hij eerst leerlingen tekeningen laten maken 

over de temperatuur van de aarde. Die wordt opgewarmd door de zon 

en staat zijn warmte af aan de atmosfeer. Dit is de basis van het broei-

kaseffect dat de temperatuur op aarde regelt en een begrip van deze 

processen is nodig om iets te begrijpen van het versterkte broeikas- 

effect dat ons nu bedreigt. Twee van die tekeningen ziet u in Afbeelding 8.  

Aan die tekeningen is veel te zien. Allereerst geeft een tekening een glo-

bale indruk van de kennis van de leerling over het domein. Als je meer in 

Afbeelding 8 Twee tekeningen van leerlingen uit 3 VWO over de opwarming van de atmosfeer
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detail kijkt zie je dat leerlingen objecten tekenen, zoals de aarde, de zon 

en de atmosfeer, en processen, zoals reflectie en absorptie van straling.

 

Die processen en objecten kunnen een aanknopingspunt vormen  

voor het construeren van een model. Om te onderzoeken of 

de tekening daadwerkelijk bijdraagt aan het modelleerpro-

ces onderzoekt Wout nu leerlingen die een model maken over 

het aarde-zon-atmosfeer systeem ondersteund door een teke-

ning, een samenvatting in tekstvorm of zonder ondersteuning.

Een belangrijke factor daarbij zou kunnen zijn in welke mate de teke-

ning geïntegreerd is met het model, oftewel, in welke mate de teke-

ning bij de hand is bij het construeren van het model. Om die reden 

worden twee situaties vergeleken. Eén waarin de tekening ‘naast’ het 

Afbeelding 9 Geïntegreerde tekening in een modelleertool. De variabelen in het System Dynamics model kunnen 
visueel aan elementen in de tekening worden gekoppeld.
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model beschikbaar is en één waarin de tekening is geïntegreerd in het 

modelleerprogramma, dat in dit geval is gebaseerd op System Dyna-

mics. Afbeelding 9 toont deze geïntegreerde versie, gemaakt door 

Lars Bollen. Uit dit plaatje is duidelijk dat eenvoudig een relatie tussen 

de elementen van het model en de tekening te leggen is door ze er 

simpelweg bovenop te plaatsen. Daarnaast is ook duidelijk dat er nog 

een abstractiestap nodig is. In het model worden niet de getekende 

objecten gerepresenteerd, maar de attributen daarvan. Bijvoorbeeld: 

niet de “aarde” komt in het model voor maar “de temperatuur van 

de aarde”  of “de warmtecapaciteit van de aarde”. Een vraag is of die 

abstractie door leerlingen gemaakt kan worden en of de verschillende 

vormen van ondersteuning verschil kunnen maken in de kwaliteit van 

de modellen die leerlingen maken. Op het moment van schrijven van 

deze tekst is de verzameling en analyse van gegevens in volle gang.  

 

DE TEkENING ALs MODEL

In de lijn van onderzoek die zich richt op het gebruik van de tekening 

als model is een aantal technische doorbraken nodig waaraan in onze 

groep hard wordt gewerkt.

Allereerst moet de computer begrijpen wat de leerling tekent. De teke-

ning moet worden opgedeeld in onderdelen en ieder onderdeel moet 

worden benoemd. Aan de hand daarvan kunnen de objecten en hun 

attributen in het model geïdentificeerd worden. In zijn afstudeerwerk 

binnen onze opleiding Psychologie heeft Frank Leenaars daar, samen 

met Lars Bollen een belangrijke stap voor gezet (Leenaars, van Joolin-

gen, & Bollen, submitted). Hij liet proefpersonen tekeningen maken 

van twee systemen: de verwarming van een huis en een speelgoedau-

tootje dat met een elastiek aan een tafelpoot gebonden zat. Hij ontwik-

kelde vervolgens een algoritme om de tekening in componenten op te 

delen waarbij gebruik gemaakt word van volgorde waarin de verschil-

lende potloodstreken gemaakt zijn en de afstand tussen twee opvol-

gende potloodstreken. Het resultaat is dat met grote precisie de te-

kening in afzonderlijke componenten kan worden opgedeeld: in meer 
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dan 90% van de gevallen stemde de analyse van het algoritme overeen 

met dat van een menselijke waarnemer. Zie hiervoor Afbeelding 10. 

Afbeelding 10 Een tekening van een autootje aan een elastiek. Links zoals getekend. De kleuren in het rechterplaatje 
geven de door de computer gevonden clusters aan. Door de leerling getekende labels zijn hier weggelaten.

Van een aldus geanalyseerde tekening kan vervolgens gepoogd wor-

den de afzonderlijke elementen te identificeren: het autootje, de tafel-

poot, het elastiek, een pijl die kracht of snelheid aangeeft. Hiervoor zijn 

er twee mogelijkheden. De eerste is dat de leerling vertelt wat hij te-

kent, bijvoorbeeld met labels. Een andere mogelijkheid is dat de objec-

ten herkend worden op basis van een vergelijking van de tekening met 

een bibliotheek van mogelijke tekeningen. Het systeem moet daarbij 

geholpen worden door wat we een ontologie noemen, een bibliotheek 

van begrippen en hun attributen, voor ons doel verrijkt met een aan-

tal mogelijke manieren waarop die getekend worden. Bijvoorbeeld kan 

een huis herkend worden als een object dat op zijn minst bestaat uit 

een rechthoek en een driehoek daarbovenop (zie Afbeelding 11-1).

Zodra het huis is herkend kunnen extra elementen als ramen en deuren 

herkend worden als elementen die vaak bij het huis horen: een kleine 

rechthoek binnen de grote rechthoek van het huis is een raam of een 

deur (Afbeelding 11-2). Door in onze onderzoeken veel van dergelijke 

tekeningen te verzamelen en met de hand te classificeren kunnen we 

de ontologie opbouwen die deze herkenning mogelijk maakt. We voe-

gen ook de zon aan onze tekening toe (Afbeelding 11-3). Om de te-

kening een model te laten worden moeten de relevante processen in 

beeld worden gebracht: de zon straalt en warmt daarmee het huis op, 

het huis verliest warmte aan de omgeving en wordt zelf opgewarmd 
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door de verwarming (Afbeelding 11-4). De processen zijn afhankelijk 

van, en hebben effect op de attributen van de objecten in de tekening 

die als variabelen in het model verschijnen, zoals de temperatuur van 

het huis en de omgeving, die stijgt als gevolg van de zonnestraling 

en daalt als gevolg van de warmteverliezen, die weer afhangen van 

hoe goed het huis is geïsoleerd. Die variabelen kunnen ook aan de 

tekening worden toegevoegd. Bij de keuze van die variabelen helpt 

Afbeelding 11 Stadia van een tekening als model. Eerst wordt de tekening opgebouwd en herkend (1-4) dan worden de 
attributen van de getekende elementen in het model aangebracht (5) en het model kan gesimuleerd worden, aangeduid 
met de grafiek in (6).
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een ontologie van het domein ons weer (Afbeelding 11-5). En als al-

les goed gaat is de tekening nu een model en kan het gesimuleerd 

worden. Uit de tekening kunnen vergelijkingen worden gegenereerd 

die uitrekenen hoe het huis zich zal gedragen (Afbeelding 11-6). 

De demonstratie die u hier ziet is niet helemaal eerlijk. Niet alle on-

derdelen ervan werken al in het echt. We werken hard aan een sys-

teem dat het hier beschreven scenario wel mogelijk maakt en zijn 

er dicht bij. We hopen op korte termijn een versie te hebben die we 

met leerlingen kunnen uitproberen, ook voor multi-agent systemen, 

waarbij je in een tekening één vogel zou kunnen modelleren, en de 

simulatie een groot aantal van die modelvogels kunt laten vliegen.

Dit onderzoek laat op mooie wijze de kracht zien van een benade-

ring waarin techniek, in dit geval informatietechnologie, en soci-

ale wetenschap, onderwijskunde en psychologie, samen leiden tot  

waardevolle resultaten. Dit soort projecten is alleen mogelijk 

in een instituut waarin zowel technologisch als gedragsweten-

schappelijk onderzoek op een hoog niveau worden beoefend.

WAT MOGEN WE VERWAchTEN VAN MODELLEREN

Leuk speelgoed, kunt u nu denken, een aardige manier om proces-

sen in beeld te brengen, maar wat levert dat nu op voor het leren.  

Mijn hypothese is dat door modelleren op deze manier te introduce-

ren en mogelijk te maken het abstracte denken dat voor modelleren 

nodig is wordt ondersteund. In plaats van de te modelleren systemen 

direct te representeren in abstracte eenheden als variabelen en rela-

ties, maar een tekening als een tussenrepresentatie te gebruiken tot 

op het punt dat de tekening zelf model kan worden, slaan we een brug 

tussen de abstractie en de werkelijkheid. We hoeven daarbij de leerling 

niet te laten beginnen met het keurslijf van een gekozen representatie.  

Bijvoorbeeld bij het modelleren van de verspreiding van een ziekte 
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kun je kiezen voor een globale benadering in termen van aantallen 

geïnfecteerden, zieken en immuun geworden personen of een bena-

dering in termen van individuen, die elk besmet, ziek en weer beter 

kunnen worden. Voor de eerste benadering is System Dynamics ge-

schikt, voor de tweede ligt een multi-agent model meer voor de hand.  

Door vooraf niet te hoeven kiezen voor een formalisme kan de belangrijke 

fase van abstractie en formalisatie de aandacht krijgen die het verdient.  

Een slim ontworpen modelleersysteem op basis van tekeningen moet 

in staat zijn om leerlingen meer ruimte te geven voor deze abstractie.

Mocht u op enig moment denken dat modelleren hierdoor makkelij-

ker wordt dan heeft u hooguit ten dele gelijk. Als we kijken in onder-

zoek dat is uitgevoerd met modelleren dan zien we dat het leren van 

de modelleertaal meestal niet als het moeilijkste deel wordt ervaren.  

Veel moeilijker is juist het vertalen van ‘vage’ ideeën over het domein in 

dat formalisme. Het automatisch genereren van een model uit een te-

kening verlegt dus de focus naar het moeilijkste onderdeel van model-

leren. De winst is dat de leerling zich daar volledig op kan concentreren.

LEREN VAN WETENschAPPELijk DENkEN ALs EEN cREATIEF PROcEs

Tot hiertoe is vooral het modelleren zelf aan de orde geweest als kern-

activiteit van wetenschap, en daarmee als een belangrijk element in 

het onderwijs in de natuurwetenschappen. Het is daarbij belangrijk dat 

het modelleren ook ergens over gaat en onderdeel uitmaakt van realis-

tische wetenschappelijke activiteiten. Met andere woorden, het maken 

van modellen moet niet op zichzelf staan maar worden toegepast in 

een context waarin de leerling werkt aan echte wetenschappelijke en/

of technologische problemen. Een goed voorbeeld van een wijze waar-

op leerlingen betrokken kunnen worden in dergelijke taken wordt gele-

verd door de Technasiumscholen die in een vak Onderzoek en Ontwerp 

leerlingen laten werken aan problemen uit de praktijk. Technasium is 

partner in het door de EU gesubsidieerde SCY project, waarvan onze 
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vakgroep de leiding heeft. SCY staat voor Science Created by YOU5 

en heeft als doel een omgeving te creëren waarin leerlingen door het 

produceren van allerlei wetenschappelijke producten, zoals concept 

maps, rapporten, modellen, experimentele data, wetenschappelijke 

vraagstellingen zal weten te beantwoorden. We noemen die producten 

Emerging Learning Objects. Learning Objects omdat ze het leren on-

dersteunen, en Emerging omdat ze tijdens het leerproces ontstaan als 

resultaat van leerprocessen. Het basis idee van SCY is dat door deze 

leerobjecten expliciet en manipuleerbaar te maken leerlingen hun eigen 

leerproces beter kunnen plannen en managen maar ook door leerobjec-

ten met anderen uit te wisselen en zodoende met en van elkaar te leren.

In dat proces worden ze bijgestaan door allerlei vormen van on-

dersteuning, zoals slim gereedschap om de leerobjecten te pro-

duceren, en agents, kleine softwarecomponenten die bijhouden 

wat de leerling doet, in termen van handelingen en producten, 

en te hulp schieten waar nodig. Agents kunnen bijvoorbeeld in-

formatie aandragen, hints geven, en suggereren dat het oppor-

tuun is om met een andere leerling te gaan samenwerken. De leer-

ling werkt vanuit SCY-Lab (Afbeelding 12), een leeromgeving die 

het benodigde gereedschap bevat om de producten te maken. 

Dankzij het werk van collega’s in het SCY project is al een redelijke 

collectie gereedschap en agents beschikbaar, waaronder concept 

mapping tools, een op System Dynamics gebaseerde modelleertool, 

simulatoren, planning tools, evenals agents die voortgang van leerlin-

gen monitoren, en op geschikte momenten leerlingen te hulp komen.  

Een op tekenen gebaseerde modelleertool zal uiteraard ook onderdeel 

van SCY zijn. In de komende twee jaar zal SCY worden gebruikt voor 

het ontwikkelen van meerdere projecten voor leerlingen, waaronder: 

5 Science Created by YOU is gesubsidieerd door de Europese Unie onder het  
 Information and Communication Technologies (ICT) thema van het 7th Framework  
 Programme for R&D (Grant agreement no.:212814). Zie http://www.scy-net.eu. 
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“Ontwerp een klimaatneutraal huis”, en “Ontwikkel een gezond school-

menu”. Aan dergelijke projecten liggen steeds wetenschappelijke en 

ontwerpvragen ten grondslag waar modellen een belangrijke rol kun-

nen spelen in de aanpak er van. Deze projecten – missies in SCY-jargon 

– zullen worden uitgetest met leerlingen op diverse locaties in Europa..

DE DOELGROEP

U weet nu waar ik mij in mijn onderzoek mee bezig houdt en waar 

ik me de komende jaren mee bezig zal blijven houden. Door model-

leertools te ontwikkelen waarvan we hopen dat ze leerlingen op een 

meer conceptuele manier na laten denken en waarmee ze modellen 

kunnen maken die spannender gedrag laten zien dan ze zelf kunnen 

bedenken. Uiteraard is de inspiratie voor dit programma in de eerste 

Afbeelding 12 SCY-Lab, het controlecentrum van de leerling voor het uitvoeren van onderszoek- en ontwerpprojecten.
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plaats wetenschappelijk, gericht op onderzoeksvragen die betrek-

king hebben op de ontwikkeling van de tools, de interactie tussen 

toolontwerp en gedrag en de uiteindelijke leereffecten. Als je ech-

ter onderzoek doet op het gebied van onderwijs is er altijd een ex-

tra doelgroep: de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.  

Uiteindelijk zijn zij degenen die de vruchten van dit onderzoek moeten 

plukken. Daarom wil ik het laatste deel van deze rede aan hen wijden.

Computational science heeft het karakter van een groot deel van de 

natuurwetenschap fundamenteel veranderd. Leerlingen verdienen het 

daarvan iets op in hun opleiding te zien en om er mee aan de slag 

te kunnen. Het soort gereedschap dat in het hier beschreven onder-

zoek wordt ontwikkeld kan de leerling op een intensieve manier laten 

kennismaken met de wijze waarop in deze tijd onderzoekers en tech-

nici te werk gaan, met geavanceerde modellen als hun belangrijkste 

instrument. Computationeel modelleren laat zien dat met behulp van 

dezelfde formules waarmee de valsnelheid van een steen wordt bere-

kend, je met behulp van wat extra rekenkracht een sterrenstelsel kunt 

laten evolueren. Ik hoop dat dat leerlingen extra inspiratie kan geven 

om die formules nog wat beter te bestuderen. Marcus du Sautoy, een 

Brits wiskundige en schrijver van populair wetenschappelijke boeken 

maakte de vergelijking tussen wiskunde en muziek. Hij stelt dat, door-

dat een beginnende violist kan luisteren naar de muziek van Bach, hij 

meer bereid zijn de toonladders te blijven oefenen om die muziek ooit 

zelf te kunnen spelen. Op dezelfde manier kan een beginnend wis-

kundige door het zien van de schoonheid van geavanceerde wiskunde 

gemotiveerd zijn om de basistechnieken te verwerven. Ik denk dat 

we deze analogie mogen doortrekken naar andere wetenschappen.  

Door te zien dat er veel meer besloten ligt in de formules die we op 

school leren dan het uitrekenen hoe een karretje van een helling rolt, 

kunnen we leerlingen motiveren om die basisnatuurkunde beter te be-

studeren. Ik hoop dat mijn werk daar een bijdrage aan kan leveren.
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dankwoord

Aan het eind gekomen van deze rede is het moment gekomen om 

mijn dank uit te spreken aan diegenen die in belangrijke mate heb-

ben bijgedragen aan het feit dat ik hier vandaag sta. Allereerst dank ik 

het College van Bestuur van de Universiteit Twente voor het in mij ge-

stelde vertrouwen. Ik hoop in deze leerstoel een bijdrage te leveren aan 

een de belangrijke missie van de universiteit om maatschappelijke en 

technische thema’s op een inspirerende manier bij elkaar te brengen.

De eerste die ik daarna wil bedanken is Ton de Jong. Ton, vanaf het be-

gin van mijn wetenschappelijke carrière ben je er altijd geweest, eerst 

als co-promotor, later als projectleider en vakgroepsvoorzitter. Zelfs in 

de jaren dat we niet aan dezelfde instelling verbonden waren bleven 

we samenwerken. Ik denk dat we al die tijd een goed team hebben 

gevormd, en dat nog steeds doen. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft. 

Jules Pieters, jij hebt als mijn promotor vooral op de juiste momen-

ten duwtjes in de goede richting weten te geven. Je bood de gele-

genheid naar Twente te komen, trad naar voren toen mijn oorspron-

kelijke promotor weg viel, en straalde steeds vertrouwen in mij uit. 

Dat heb ik altijd zeer gewaardeerd. Bernadette van Hout-Wolters, 

dat je me gelegenheid gaf terug te keren in de academische wereld 

heeft denk ik in niet onbelangrijke mate aan deze dag bijgedragen.

In de loop der jaren heb ik in diverse projecten mogen werken met 

nationale en internationale partners en projectteams van diver-

se samenstellingen. Met heel veel van hen, teveel om op te noe-

men, heb ik heel plezierig samengewerkt. Een persoon noem ik 

wel Robert de Hoog. Jouw observaties, of ze nu gaan over het ont-

werp van een ingewikkeld systeem of over het universitaire bestuur 

brachten mij en anderen steeds weer terug tot de kern van de zaak.
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Mijn promovendi. Het is nooit helemaal duidelijk wie in een promo-

tietraject nu het meeste leert, de promovendus of de begeleider. 

In elk geval is het voor mij altijd een feest geweest om jullie bege-

leider te zijn. Daarom wil ik jullie graag speciaal en met name noe-

men: Koen Veermans, Simone Löhner, Nadira Saab, Patrick Sins, 

Sylvia van Borkulo, Wout Kenbeek, Frank Leenaars en Nico Rutten.

Colleagues in the SCY project. I just love working with you.  

Together we are achieving great things. 

Collega’s van de vakgroep Instructietechnologie. Voor zover je je op 

je werk thuis kunt voelen, voel ik me dat bij jullie. Ik denk dat het 

niet voor niets is dat veel collega’s bij deze groep blijven of na eni-

ge tijd, zoals ikzelf, weer terugkomen. Ik denk dat ik nu maar blijf.

En het echte thuis ligt natuurlijk bij jullie, Marjolijn, Saskia en Hugo. 

Dat ik aan het eind van een werkdag weer mijn spullen kan pak-

ken en naar huis kan gaan, is steeds weer een prachtig vooruitzicht.

Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Ik heb gezegd.
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