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Conceptvorming in constructieonderwijs 
door bouwen en maken

Naast procedureel leren, wordt conceptueel leren in het 
hedendaags ingenieurs- en techniekonderwijs steeds meer 
beschouwd als een centraal onderdeel van het curriculum 
[1]. Waar procedureel leren stoelt op het memoriseren 
en toepassen van procedures, gebruikt conceptueel 
leren abstractie, generalisatie, en categorisatie, om 
begrip en inzicht van verschillende aspecten in relatie tot 
elkaar te vormen [2]. Omdat conceptuele kennis minder 
context gebonden is, zou zij beter bestand zijn tegen het 
dynamische karakter van onze moderne wereld. Wanneer 
we eerstejaarsstudenten bijvoorbeeld een techniek of een 
specifieke software aanleren, is de kans reëel dat deze kennis 
na het afstuderen vervangen of aangepast is. Wanneer de 
student echter het concept waarop de techniek 
is gebaseerd eigen maakt, zal deze kennis in 
een bredere context inzetbaar zijn en beter 
bestand tegen verandering.

Om conceptueel leren in het hedendaags 
constructieonderwijs in architectuur, design, en 
kunstopleidingen te ondersteunen, heb ik in het 
PhD onderzoek ‘Sensemaking in Construction; 
The Necessity of Making’ een leeromgeving 
ontworpen die inhoud, didactiek en toetsing 
samenbrengt. In dit artikel wordt het onderdeel 
met betrekking tot inhoud toegelicht.

Concepten, typen en 
modellen
In context van ingenieurs- en techniekonderwijs 
worden concepten vaak begrepen als een 
representatie van de waarheid in de wereld, 
en in de context van psychologie vormen 
concepten een mentaal model in het menselijk 
cognitief systeem [3]. Beide begrippen kader ik 
in dit artikel aan de hand van het onderzoek van 
Pieter Coppens, begeleid door Mieke de Cock 
zoals gepubliceerd in Vision2 nr.11 [4]. Hoe 
meer het mentaal model overeenkomt met het 
concept als representatie van de waarheid, hoe 
meer conceptueel inzicht wordt toegekend.

In mijn onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen 
‘Mentaal Model’, een persoonlijke constructie van concepten, 
sub-concepten en relaties, en ‘Referentiemodel’, een goede 
of correcte representatie van een concept, opgebouwd uit 
zogenoemde typen, sub-typen en relaties die gebaseerd zijn 
op een boek, een schema of een gedefinieerde cultuur of 
traditie. 

Om de mentale modellen van studenten te vergroten, en 
een efficiënte structuurvorming binnen deze modellen te 
ondersteunen, is in mijn onderzoek een referentiemodel 
ontworpen dat de basis vormt voor het ontwerp van de 
leeromgeving, en stapsgewijze conceptvorming ondersteunt.

Ivo Vrouwe deed een doctoraatsonderzoek over conceptueel leren in architectuur,  
design en kunst. Hij vertelt graag hoe hij de mentale modellen van studenten tracht te 
vergroten met een referentiemodel, en zo conceptvorming in constructieonderwijs 
ondersteunt.  

Een taxonomie voor 
constructieonderwijs in 
ruimtelijk ontwerp
Als structuur voor het referentiemodel werd gekozen 
voor een taxonomie waarin typen en sub-typen werden 
bepaald om naast de inhoud, ook de gelaagdheid van 
het vakgebied te introduceren en de relaties tussen de 
verschillende onderdelen inzichtelijk te maken (Figuur 1).   Er 
werd een onderscheid gemaakt tussen concrete typen en 
abstracte typen. Concrete typen werden opgevat als fysieke 
entiteiten met een ruimtelijke begrenzing; waarneembare 
aspecten werden gedefinieerd als materialen, producten, en 
constructies. In de abstracte typen wordt gerefereerd naar 
relaties, gebeurtenissen, en situaties en is er ruimte voor 
aspecten als de verwerking en afwerking van materialen, en 
het verbinden van producten tot constructies.

Aansluitend op het referentiemodel zijn in de voorgestelde 
leeromgeving, strategieën voor actief leren (Figuur 2) 
en type-integratie ontworpen en getest. De workshop 
word centraal gesteld voor conceptueel leren, en er zijn 
verschillende reflectievormen ontworpen om conceptueel 
leren vanuit het doen en maken te versterken. In de modellen 
voor type-integratie wordt de maakopgave gestructureerd. 
In een stapsgewijze opzet, wordt de student door middel 
van deze modellen ondersteund in het samenbrengen van 
verschillende typen tot een effectief ontwerp. Hiermee 
worden mentale modellen stapsgewijs gestructureerd 
en uitgebouwd, en afgestemd op het referentiemodel als 
geïntroduceerd via de taxonomie. Deze onderdelen zijn na 
te lezen in hoofdstuk 3 en 4 van de thesis ‘Sensemaking. in 
Construction’ >>> http://ivovrouwe.net/thesis

Ivo Vrouwe

 Figuur 1. Referentiemodel voor ruimtelijke constructie. 
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Figuur 2. Leeromgeving voor actief leren in constructieonderwijs.
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