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HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

Samenvatting 

Van HBO studenten wordt verwacht dat zij academische schrijfvaardigheid beheersen. 

Reviseren van teksten is een onderdeel hiervan. Onderzoek toont dat reviseren een complexe 

vaardigheid is, studenten zijn niet altijd in staat om fouten te ontdekken en verbeteringen door 

te voeren. Ook is het kritische denkvermogen van studenten nog onvoldoende ontwikkeld om 

revisie uit te voeren (Çavdar & Doe, 2012). In deze exploratieve studie was het doel om 

inzicht te krijgen in de kennis van studenten over revisie en hoe de studenten revisie 

toepassen. Daartoe werd de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Wat weten studenten over 

revisie en hoe reviseren zij hun thesis”. Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is 

in deze studie Group Concept Mapping (GCM) gebruikt. GCM is een gestructureerde 

methode om de ideeën van stakeholdergroepen te verzamelen, te organiseren en te 

visualiseren. In deze methode zijn ideeën gegeven op een stelling, het startpunt in de 

dataverzameling. Het onderzoek werd uitgevoerd onder vierdejaars studenten van 

International Hotel Management (IHM), International Real Estate and Facility Management 

(IREFM) van Breda University of applied science (BUas) en onder docenten die deze 

studenten tijdens het afstuderen begeleiden. Alleen studenten hebben ideeën gegeven op de 

stelling, 61 antwoorden zijn gebruikt voor dit onderzoek. In de fases sorteren, waarderen en 

de interpretatie workshop waren de docenten in de meerderheid. Uit de resultaten blijkt dat de 

studenten niet weten dat revisie een onderdeel is van het schrijfproces. De studenten laten wel 

zien dat ze onbewust bekwaam zijn in het uitvoeren van revisies op microniveau; zoals 

grammatica en spelling verbeteren en de structuur van een tekst wijzigen. Studenten weten 

dus wat ze moeten doen om de thesis te verbeteren, echter zij passen hun eigen kennis 

onvoldoende toe. 

Keywords: schrijfproces, revisie, hbo studenten, leven lang leren. 
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Abstract 

Students in higher professional education are expected to master academic writing skills. 

Revising texts is part of this. Research shows that revision is a complex skill, students are not 

always able to identify errors and make improvements. Moreover, students' critical thinking 

skills are not yet sufficiently developed to perform revision (Çavdar & Doe, 2012).  

In this exploratory study, the aim was to gain an insight into students' knowledge about 

revision and how students apply revision. To this end, the following research question was 

posed: 'What do students know about revision and how do they revise their thesis'. To answer 

the research question, Group Concept Mapping (GCM) was used in this study. GCM is a 

structured method for collecting, organising, and visualising the ideas of stakeholder groups. 

In this method, ideas were given on a proposition, the starting point in data collection. Only 

students gave ideas on the proposition, 61 were used for this study. The survey was conducted 

among fourth-year students of International Hotel Management (IHM), International Real 

Estate and Facility Management (IREFM) of Breda University of applied science (BUas) and 

among lecturers supervising these students during graduation. In the sorting, rating and 

interpretation workshop phases, lecturers were in the majority. The results show that students 

do not know that revision is part of the writing process. The students do show that they are 

unconsciously competent in performing revisions at the micro level, such as improving 

grammar and spelling and changing the structure of a text. In other words, students know 

what they need to do to improve the thesis, however they do not apply their own knowledge 

sufficiently. 

Keywords: writing process, revision, hbo students, lifelong learning 
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Wat weten HBO Studenten Over Revisie en hoe Reviseren ze hun Thesis? 

1.Inleiding 

1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek   

De afstudeerfase is voor studenten in het hoger beroepsonderwijs een bepalend deel van 

de opleiding, een thesis wordt geschreven als laatste proeve van bekwaamheid voordat zij met 

een diploma de opleiding verlaten. In deze fase wordt van studenten verwacht dat zij 

academische schrijfvaardigheid beheersen (Bonset, 2010; Lieve & Van Gelderen, 2014). 

Bovendien wordt van studenten verwacht dat zij de competenties hebben die verband houden 

met academisch schrijven; zoals het innemen van een standpunt, het ontwikkelen van een 

onderbouwende argumentatie, het aanspreken van een specifiek publiek en de daarbij 

passende schrijfstijl (Coffin et al., 2003). 

Studenten vinden academisch schrijven moeilijk. Het integreren van de inhoud van het 

probleem (wat wil ik vertellen?) en het retorisch probleem (hoe ga ik het vertellen?) wordt als 

complex gezien (Kellog & Whiteford, 2009). Studenten ervaren volgens onderzoekers 

schrijfproblemen op het gebied van tekststructuur, zinsbouw, woordkeus en het aansluiten bij 

de lezer (Mestdagh & Wouters, 2014). Ook worden regels over spelling, refereren naar 

bronnen en lay-out niet goed toegepast (Meestringa & Ravesloot, 2013).  

In de afstudeerfase hebben studenten problemen bij de synthese van het theoretisch kader 

en het kritisch nadenken bij het schrijven van hun academisch onderzoeksrapport (Wang & 

Yang, 2012). Bitchener en Basturkmen (2006) voegen toe dat wanneer een student in de 

afstudeerfase niet in staat is om analytisch te denken dat een uitdaging is bij het schrijven van 

het afsluitende deel van hun thesis. 

Paulus (1999) geeft aan dat studenten hun schrijfvaardigheid verbeteren en tot een beter 

schrijfproduct komen door veel te oefenen en schrijfstrategieën toe te passen.  
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Rijlaarsdam, Couzijn en Van den Bergh (2004) en Galbraith (2015) laten zien dat 

aandacht aan revisie bijdraagt aan beter leren schrijven. Reviseren, een onderdeel van 

academisch schrijven (Dysthe, 2011), is een iteratief proces waarin schrijven samengaat met 

reflectie. Reflectie is afstand nemen van het document waarbij een student de tekst leest en 

herleest, analyseert en zo inzicht ontwikkeld in wat er verbeterd moet worden (Coffin et al., 

2003).  

Onderzoek toont evenwel aan dat studenten niet altijd reviseren (Bonset, 2010; Dysthe, 

2011; Hounsell, 1987). Bijvoorbeeld, Bonset (2010) heeft in haar onderzoek aan studenten 

gevraagd waar zij moeite mee hadden bij het tekstschrijven. Zij gaven aan moeite te hebben 

met; verzamelen van informatie, structuur aanbrengen in de tekst, correct spellen en het 

gebruiken van de taal van het vak waarvoor zij schrijven. Reviseren werd niet genoemd. 

Bovendien bleek (Beason,1993; O’Neill & Gravois, 2017) dat als studenten al reviseerden ze 

dat op een oppervlakkig niveau deden. 

Al veertig jaar geleden concludeerde Sommers (1980) dat het studenten ontbreekt aan 

revisievaardigheid; studenten reviseren hierdoor niet op een dieper niveau omdat ze niet 

weten hoe ze dat moeten doen.  

Ander onderzoek toont een vergelijkbaar beeld met betrekking tot redenen waarom 

studenten niet altijd reviseren. Ten eerste, studenten in het hoger beroepsonderwijs reviseren 

op een oppervlakkig niveau (Beason, 1993). Zij doen uitsluitend wat ze gevraagd wordt om te 

verbeteren; de acties beperken zich dan tot het bewerken en opschonen van de tekst en leiden 

niet tot wijzigingen van de inhoud, organisatie of schrijfontwikkeling (Horning & Robertson 

2006). Ten tweede, beginnende schrijvers weten niet hoe ze moeten reviseren en hebben 

problemen met het herkennen van fouten in de tekst (O’Neill & Gravois, 2017. Ten slotte is 

ook de attitude van de student van invloed. Als de student alleen maar verbeteringen in de 

tekst doorvoert die zijn aangegeven door de docent, dan zien zij zichzelf niet als schrijvers die 
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hun tekst opnieuw evalueren. Maar blijven zij studenten die fouten corrigeren. Hieruit blijkt 

dat het doel van de studenten niet was om een betere schrijver te worden maar om een hoger 

cijfer te halen (Döhrer, 1991).  

Concluderend: er is veel onderzoek gedaan naar de kennis die studenten moeten 

beheersen om daadwerkelijk tot revisie te komen. Er is ook inzicht in de redenen waarom 

studenten niet reviseren. Er is evenwel slechts weinig bekend over welke kennis studenten 

daadwerkelijk beschikken over dit onderwerp. Wellicht is er sprake van een discrepantie 

tussen wat studenten zouden moeten weten en wat ze feitelijk weten.  

De doelstelling van dit onderzoek is daarom gericht op het vergaren van inzicht en 

kennis over deze (mogelijke) discrepantie, met als centrale vraagstelling: (a) wat weten 

studenten over revisie en (b) hoe passen ze die kennis toe? 

1.2 Theoretisch Kader 

1.2.1 Revisie in schrijfmodellen 

Het schrijfproces kan op verschillende manieren worden verklaard. In dit theoretisch 

kader worden twee modellen beschreven die het schrijfproces in beeld brengen. Allereerst het 

schrijfprocesmodel van Hayes (2012), dat de cognitieve processen tijdens het schrijven 

illustreert. Daarnaast de procesbenadering van Coffin et al., (2003). Beide modellen zijn van 

belang omdat zij de meerwaarde en bijdrage van revisie in het schrijfproces inzichtelijk 

maken. 

Het schrijfprocesmodel van Hayes (2012) duidt schrijven aan als een 

probleemoplossend proces. Het schrijfprocesmodel geeft complexe analytische processen 

weer, die iteratief plaats vinden. Dit schrijfprocesmodel toont dat schrijven bestaat uit een 

combinatie van cognitieve- en creatieve processen, waarbij planning (pre-writing) en revisie 

(re-writing) constant plaatsvinden. Zoals geïllustreerd in Figuur 1, vindt het schrijfproces 

plaats op drie niveaus. Op het procesniveau vindt het schrijfproces plaats in de taakomgeving. 
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Op het controle-niveau vindt zelfregulatie plaats, een belangrijke factor voor het persoonlijke 

cognitieve schrijfgedrag (Hayes, 2012). Uit zelfregulatie volgen acties zoals; doelen stellen 

voor planning, het samenstellen van de tekst en het reviseren van de tekst.  

Tot het niveau van cognitieve bronnen (resource level) en vaardigheden behoren 

aandacht, leesvaardigheid, gebruik van het werkgeheugen en het gebruik van het lange 

termijn geheugen, deze stellen de student in staat om tot een schrijfproduct te komen. Het 

Hayes model (2012) illustreert dat een schrijver processen doorloopt van denken naar doen en 

van doen naar denken. 

Figuur 1  

Het Cognitieve Schrijfmodel van Hayes (2012) 
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Noot. Het Cognitieve Schrijfmodel. Overgenomen uit Modeling and Remodeling 

Writing, Written Communication, 29(3), p. 371.  Door J. R. Hayes, 2012, Copyright 

2012 door SAGE Publications. 

 

De procesbenadering van Coffin et al. (2003) brengt het schrijfproces in beeld. Bij 

procesbenaderingen van schrijven wordt aandacht besteed aan fases van het schrijven die een 

individuele schrijver zou kunnen doorlopen. Procesbenaderingen richten zich vooral op wat 

studenten doen als ze schrijven. Daaruit blijkt dat (een zekere vorm van) revisie altijd 

onderdeel is van het schrijfproces.  

Figuur 2 toont het procesmodel van Coffin et al. (2003), het iteratieve aspect van het schrijven 

is weergegeven door de verschillende stadia van het schrijfproces en de onderlinge 

samenhang. 
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Figuur 2 

Procesmodel van Coffin et al. (2003) 

 

Noot. Het Procesmodel. Overgenomen uit Teaching Academic Writing: A toolkit for 

Higher Education (p. 34), door C. Coffin et al., 2003, Routledge.  

 

Het proces in dit model geeft inzicht op welke momenten in het schrijfproces een 

student aan revisie toekomt.  Dat gebeurt nadat de student gereflecteerd heeft op de eerste of 

volgende versies en de student feedback heeft ontvangen. Reviseren gebeurt in de laatste fase 

van het schrijfmodel. Waarin proeflezen, wederom reviseren en finetunen van de tekst 

uitgevoerd wordt voordat de tekst kan worden gepubliceerd (Coffin et al., 2003). 
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Helder is dat beide modellen nadrukkelijk wijzen op het belang en de plaats van 

revisie in het schrijfproces.  

1.2.2 Revisie typologieën  

De door Faigley en Witte (1981) ontwikkelde taxonomie geeft inzicht in hoe studenten 

reviseren. Deze taxonomie geeft de mogelijkheid om onderscheid te maken in revisies die de 

tekst beter leesbaar maken. Zij benoemen twee categorieën; te weten kleine veranderingen 

(surface changes) en betekenisvolle wijzigingen (tekst base/meaning changes) (Paulus, 1999). 

Kleine veranderingen zijn wijzigingen die bestaan uit spelling of interpunctie, waardoor de 

tekst niet verandert. Revisies in de tekst (betekenisvolle wijzigingen) kunnen verdeeld worden 

op micro- en macroniveau. Het verschil tussen beide is dat op microniveau, taal en 

grammatica verbeterd wordt en op macroniveau wijzigt de structuur en betekenis van de tekst 

(Faigley & Witte, 1981).  

In latere onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de typologie van Faigley en Witte 

(1981). Bijvoorbeeld Cho en MacArthur (2010) passen een afgeleide toe van de taxonomie 

van Faigley en Witte (1981), waarbij zij revisies indelen op drie niveaus. Voor kleine revisies 

gebruiken zij de term eenvoudige aanpassing, bijvoorbeeld een spellingsfout verbeteren. 

Revisies op microniveau waarbij de tekst en samenhang in de tekst worden verbeterd, 

benoemen zij als een complexe aanpassing. De term macroniveau wordt gehanteerd bij 

revisies waar nieuwe inhoud wordt gecreëerd en bijstelling van de organisatie van het 

schrijfproduct plaatsvindt. Dit zijn complexe aanpassingen waarbij reviseren de betekenis van 

een zin of alinea verandert.  

In grote lijnen blijkt uit de typologieën van Faigley en Witte (1981) en Cho en 

MacArthur (2010) dat wijzigingen kunnen worden verdeeld in wijzigingen op het niveau van 

betere leesbaarheid van de tekst, door grammatica en spellingsaanpassingen. Daarnaast zijn er 
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de wijzigingen die leiden tot een inhoudelijke tekstverbetering en betere samenhang in de 

tekst.  

1.2.3 Onderzoek naar revisie door studenten 

Gedurende enkele decennia worden er empirische studies uitgevoerd om een beeld te 

krijgen op welk niveau studenten revisies uitvoeren en hoe dat komt.  

 Sommers (1980) heeft een casestudie uitgevoerd onder novice schrijvers en expert 

schrijvers. Uit haar studie blijkt dat studenten, novice schrijvers, reviseren zien als een proces 

van het vervangen van woorden in een tekst, om de tekst “mooier” te maken maar niet persé 

om de tekst te verbeteren. De nadruk in de revisie ligt op vervanging van woorden.  

Beason (1993) vindt één decennia later deels vergelijkbare resultaten. Een studie 

uitgevoerd in het hoger onderwijs waaraan 101 studenten participeerden, laat zien dat 93% 

van de revisies wordt uitgevoerd op oppervlakkig niveau. De taxonomie van Faigley en Witte 

(1981) wordt gebruikt om de revisies te categoriseren. Zes procent van de revisies waren op 

het niveau van een betekenisvolle wijziging. In hetzelfde onderzoek bleek dat expert 

schrijvers (ouderejaars studenten) minder tijd spenderen aan revisie op oppervlakkig niveau, 

zij besteden meer tijd aan algemene inhoudelijke informatie dan novice schrijvers (eerstejaars 

studenten) doen. 

In een studie van Kim (2020) is een afgeleide van de taxonomie van Faigley en Witte 

(1981) gebruikt om revisies te analyseren. Kim (2020) gebruikt de termen microscopische 

revisie en macroscopische revisie. Microscopische revisie beschrijft wijzigingen op 

oppervlakkig, lexicaal en zinsniveau. Macroscopische revisies hebben betrekking op zins- en 

tekstniveau. In het onderzoek van Kim (2020) is gebruik gemaakt van schrijfprofielen. Zij 

onderscheidt vier schrijfprofielen; plan based, search based, correction based en revision 

based. Studenten met het schrijfprofiel revision based laten zien dat zij dominant zijn in het 

toepassen van macroscopische revisies. Het blijkt dat zij kwalitatief de beste stukken hadden 
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geschreven (Kim, 2020). Ook bleek uit de aanpak van deze studenten dat zij amper naar 

informatie op het internet zochten, zij maakten geen schrijfplanning maar reviseerden 

gedurende het schrijfproces wat resulteerde in revisies op macroniveau.  

Sommers (1980) en later Beason (1993) laten zien dat reviseren door studenten in het 

hoger onderwijs vooral plaatsvindt op oppervlakkig niveau. Het onderzoek van Kim (2020) 

laat beide zien. De studenten met het schrijfprofiel ‘revision based’ maken meerdere revisies 

op macroscopisch niveau vergeleken met studenten met de schrijfprofielen ‘plan based’, 

‘search based’ en ‘correction based’. Deze studenten reviseren meer op microscopische 

niveau dan de studenten met een ‘revision based’ schrijfprofiel. Echter de 

onderzoekspopulaties van de ‘plan based’, ‘search based’ en ‘correction based’ 

schrijfprofielen bij elkaar, reviseren als meerderheid meer op microscopisch niveau.  

1.2.4 Wat weerhoudt studenten van reviseren? 

Er zijn uiteenlopende redenen waarom studenten niet reviseren. Plumb et al., (1994, 

zoals beschreven in Chanquoy, 2009) geven twee hypotheses waarom studenten niet 

reviseren. Ten eerste, studenten reviseren niet omdat zij niet weten hoe ze dat moeten doen of 

ten tweede, aanwezige kennis in het lange termijn geheugen wordt niet gebruikt. Dat 

studenten niet de kennis hebben hoe zij moeten reviseren bevestigt Sommers (1980) al in de 

eerdergenoemde casestudie. Uit deze casestudie blijkt dat studenten de kennis missen om 

holistisch naar het schrijfproduct te kijken, om op die manier een beeld te krijgen wat er in het 

groter geheel gereviseerd zou moeten worden.  

Daar komt nog bij dat studenten in het hoger onderwijs zich niet realiseren dat 

schrijven ook betekent reviseren, en niet beperkt is tot een weergave van gesproken taal 

(Bonset, 2010).  

Hoe studenten over revisie denken, het eigen beeld dat zij hebben over reviseren en de 

houding die zij aannemen zijn ook redenen waarom studenten niet reviseren. Novice 
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schrijvers hebben een beeld waarin zij zichzelf niet zien als een “schrijver”. Met als gevolg 

dat dit een effect heeft op het vermogen om effectief te reviseren (Horning & Robertson, 

2006). Het eerdergenoemde onderzoek van Döhrer (1991) illustreert de houding van 

studenten. Studenten zien de docent als beoordelaar en niet als een docent die helpt om een 

beter schrijfproduct te produceren. Het gevolg hiervan is dat de studenten zelf niet kritisch 

nadenken over de feedback maar de feedback als waarheid aannemen, om aan de criteria van 

de schrijfopdracht te voldoen. Op deze wijze wordt het kritisch denkvermogen nog 

onvoldoende aangesproken door de studenten. 

Om te kunnen reviseren moeten de studenten in staat zijn om hun kritisch 

denkvermogen te gebruiken (Hayes, 2012). O’Neill en Gravois (2017) stellen dat het 

denkvermogen onvoldoende ontwikkeld is om fouten uit de tekst te kunnen halen.  

Ook uit onderzoek van Çavdar en Doe (2012) blijkt dat het kritisch denkvermogen bij 

novice schrijvers, studenten, vaak nog onvoldoende ontwikkeld is om tot een goede revisie te 

kunnen komen. Als er wel kritisch gedacht wordt tijdens het schrijfproces, dan leren de 

studenten ideeën opnieuw te overwegen, kritisch hun eigen aannames te evalueren en nieuwe 

kennis in hun schrijven te verwerken zodat er een iteratief proces ontstaat, zie de Figuren 1 en  

2.  Dit iteratief proces leidt tot revisie van de eigen tekst (Bailey et al., 2015).  

1.2.5 Revisievaardigheid van de student  

Revisievaardigheid bestaat uit twee componenten. Ten eerste zijn er de cognitieve 

activiteiten. Dat houdt in dat de student in staat is om de tekst te herlezen, te evalueren en te 

herzien om een beter schrijfproduct te produceren. Ook groeit de revisievaardigheid van de 

student als deze activiteiten vaker worden herhaald (O’Neill & Gravois, 2017; Rijlaarsdam, 

Couzijn & Van den Bergh, 2004).  
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Ten tweede moet de student in staat zijn om de tijdsverdeling gedurende het 

schrijfproces te monitoren zodat er bewust tijd wordt ingepland voor revisie zodat het ten 

goede komt aan het schrijfproduct (Rijlaarsdam, Couzijn & Van den Bergh, 2004).  

Aansluitend beargumenteert Butterfield et al. (1996) dat revisievaardigheid van een 

student zich niet ontwikkelt als de student niet in staat is om op metacognitief niveau te 

reflecteren. Een gebrek aan metacognitief reflecteren leidt ertoe dat een student moeilijkheden 

ondervindt met het begrijpen van de taak en het toepassen van een revisiestrategie. Een 

onvoldoende ontwikkeld metacognitief reflectievermogen beperkt een student in 

verschillende schrijfvaardigheden. Zoals; een student slaagt er niet in om een efficiënte 

revisiestrategie toe te passen, heeft problemen met kennis activeren of de student begrijpt de 

schrijftaak onvoldoende. Daarnaast wijzen Butterfield et al. (1996) op een gebrek aan 

motivatie.   

Deze laatste reden sluit aan op wat Sommers (1980) heeft gevonden in haar 

onderzoek. De houding van de student ten opzichte van revisie heeft invloed op het revisie 

resultaat. Studenten hebben soms een “schiet op en krijg het gedaan”-mentaliteit, waardoor ze 

zo snel mogelijk een schrijfproduct willen inleveren (Sommers, 1980). Op deze manier wordt 

revisie volledig overgeslagen, wat niet ten goede komt aan het eindresultaat (O’Neill & 

Gravois, 2017).  

Concluderend: schrijfmodellen geven inzicht in het schrijfproces, het cognitieve 

procesmodel van (Hayes, 2012) en de procesbenadering van Coffin (2003) geven revisie een 

prominente plaats. De niveaus waarop tekstverbeteringen plaatsvinden worden in de 

typologieën van Faigley en Witte (1981) en Cho en MacArthur (2010) beschreven. Om meer 

zicht te krijgen op welk niveau studenten reviseren vindt er sinds enkele decennia empirisch 

onderzoek plaats. Uit studies van Sommers (1980), Beason (1993) en Kim (2020) blijkt dat 

studenten veelal op oppervlakkig niveau reviseren. Een oorzaak van revisies op oppervlakkig 
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niveau kan zijn dat het voor studenten moeilijk is om de juiste kennis en vaardigheden te 

gebruiken tijdens het reviseren. Daarbij kan een onvoldoende ontwikkeld kritisch 

denkvermogen van invloed zijn (Hayes, 2012; O’Neill en Gravois, 2017). 

 Waar Butterfield, et al. (1996) stellen dat revisievaardigheid in ontwikkeling 

achterblijft als een student niet op metacognitief niveau reflecteert, blijkt uit mijn studie dat 

studenten wel revisiestrategieën toepassen, zij het dat de revisies zich grotendeels beperken 

tot spelling en grammatica niveau en op structuur niveau in de tekst.  

 Overeenkomstig met de studie van Kim (2020), waarin de kleinste populatie studenten 

met een revision based schrijfprofiel de beste schrijfproducten maakten, laat mijn studie ook 

zien dat een minderheid van de statements over het verbeteren van de inhoud gaat en het 

zoeken naar nieuwe informatie.  

Dit is ook zichtbaar in de pattern match (Figuur 7). Het blijkt dat de participanten 

weten dat reviseren op inhoud belangrijk is, de actie met betrekking tot het zoeken naar 

nieuwe content scoort gemiddeld ook het hoogste. De tegenstelling hierin is dat in 

vergelijking met statements over grammatica en spelling en structuur (die veel meer zijn 

gegeven), statements die over het verbeteren van de inhoud gaan en het zoeken naar nieuwe 

informatie veel minder gegeven zijn. 

1.3 Huidige Studie 

Zoals eerder aangegeven beoogt mijn onderzoek inzicht te verkrijgen in wat studenten 

weten over reviseren en hoe ze deze kennis vervolgens toepassen. Het belang van dit inzicht 

manifesteert zich op twee manieren; allereerst kan het bij studenten bewustwording 

ontwikkelen over hetgeen zij nodig hebben om hun teksten te verbeteren. Daarnaast kan met 

de verkregen inzichten innovatief onderwijs ontwikkeld worden voor studenten zodat zij hun 

kennis en vaardigheden kunnen verbeteren.  
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In deze studie is gekozen voor Group Concept Mapping (GCM). GCM is een 

gestructureerde methode om de ideeën van stakeholdergroepen te verzamelen, te organiseren 

en te visualiseren. In de onderzoeksmethode wordt een kwalitatieve dataverzameling 

gecombineerd met een kwantitatieve data-analyse waardoor er een inschatting gemaakt kan 

worden van de verzamelde oplossingen, zowel qua prioritering als qua acties (Trochim & 

McLinden, 2017). De statistische analyses geven een objectieve prioritering met betrekking 

tot mogelijke oplossingen en mogelijke acties. De resultaten worden gevisualiseerd in 

eenvoudige afbeeldingen zoals bijvoorbeeld een pointmap of laddergrafiek (Kirschner & 

Stoyanov, 2020).  

De centrale vraagstelling in mijn onderzoek is: ‘Wat weten studenten over revisie en 

hoe reviseren zij hun thesis. De resultaten van het onderzoek zijn tastbaar en eenvoudig te 

interpreteren door gebruik van visuele representaties (Sanou & Lorist, 2018).  

2. Methode 

2.1 Participanten 

De participanten bestonden uit drie groepen: (a) vierdejaars studenten van 

International Hotel Management (IHM), en (b) International Real Estate and Facility 

Management (IREFM) van Breda University of applied science (BUas), en (c) docenten van 

IHM en IREFM die bovenstaande groepen hebben begeleid gedurende de afstudeerfase. De 

groepen studenten hebben van September 2021 tot en met Juni 2022 onderzoek gedaan voor 

hun thesis. Zie de Tabellen 1, 2 en 3 voor informatie over participanten, in Tabel 2 zijn de 

volgende achtergrond vragen beantwoord; What role do you have? How experienced are you 

as writer of an academic text? How experienced are you in performing revisions of academic 

text? 
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Tabel 1 

Overzicht van het aantal participanten in het GCM proces 

 Participanten gestart Participanten voltooid 

Brainstorm 102 37 

Deelnemersvragen 37 37 

Sorteren 39 27 

Waarderen: belangrijk 27 24 

Waarderen: actie 22 19 

 

Tabel 2 

Overzicht van de achtergrond vragen gesteld in de sorteer- en waardeerfase 

 novieten schrijver gemiddelde 

schrijver 

Ervaren 

schrijver 

% 

Ervaring met schrijven 33.33 50 16.67 100 

Ervaring in reviseren 47.22 30.56 22.22 100 

 

De achtergrondvragen zijn gebaseerd op de literatuur, in de onderzoeken naar revisie 

onder studenten worden beginnende schrijvers genoemd (novice writers) en ervaren schrijvers 

(experienced writers) (MacArthur, Philippakos, & Graham, 2016; Sommers, 1980). Leeftijd 

of geslacht laten in de literatuur geen verschil zien in de ervaring met schrijven en reviseren.  

Tabel 3 

Participanten per onderzoeksfase 

Onderzoeksfase Studenten Docenten 

Brainstorm 69 0 

Sorteerfase 13 23 

Waardeerfase 4 14 

Interpretatie workshop 1 5 
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2.2 Procedure 

2.2.1 Voorbereiding 

 In deze fase is in GroupWisdom™ de focus prompt vastgesteld: “Activities I 

undertake when revising my thesis are”. Deze focus prompt is door vier vierde-jaars studenten 

getest; daarbij zijn geen bijzonderheden vastgesteld. Vervolgens is er via e-mail contact 

opgenomen met de docenten die in jaar vier een community begeleiden met het verzoek om in 

hun community de brainstormfase uit te laten voeren door de studenten (Bijlage A).  

2.2.2 Brainstorm 

Tijdens de bijeenkomst in de community werden de studenten geïnformeerd over het 

onderwerp, het doel en de methode van dit onderzoek (zie Bijlage B). Om elke student 

hetzelfde startpunt te geven, werd het begrip “revisie” uitgelegd, zodat zij allemaal dezelfde 

informatie hadden bij de start van de brainstorm. De brainstorm is gedaan in de Engelse taal, 

in verband met het internationale karakter van de opleidingen. De brainstorm is alleen 

uitgevoerd door de studenten, tijdens een periode van drie weken.  

In de online tool GroupWisdom™ werden de participanten geïnstrueerd. Informatie 

werd gegeven over de werking van de tool, de spelregels van de brainstorm en de focus 

prompt. Ten slotte werd consent gevraagd aan de participanten over deelname aan het 

onderzoek.  

2.2.3 Statements synthese 

Na de brainstorm heeft de onderzoeker samen met een collega de statements 

opgeschoond. Dat hield in dat dubbele statements eruit werden gehaald, statements werden 

verduidelijkt en dubbele statements in een zin werden gesplitst. De uiteindelijk resterende 

statements moesten aan de volgende criteria voldoen; de statements moesten een relatie 

hebben met het thema van het onderzoek, per statement werd één idee gegeven, en de 
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statements moesten duidelijk geformuleerd zijn (Kane, 2021). Er waren 156 statements 

gegenereerd, waarvan na het opschonen 61 resteerden, een werkbaar aantal om te sorteren en 

te waarderen (Trochim & McLinden, 2017).  

2.2.4 Sorteren en waarderen  

 In deze fase hebben studenten en docenten deelgenomen. Zij werden via e-mail 

uitgenodigd, geïnformeerd over het onderzoek en ontvingen uitleg over de sorteer- en 

waardeerfase (Bijlage C). Deze fase duurde drie weken, gedurende deze tijd was de 

onderzoeker per e-mail beschikbaar voor vragen over deelname aan beide fases.  

Het waarderen van de statements werd gedaan met twee vragen; “What do you 

consider important?” en “What do you do while writing texts?” Een voorbeeld van een 

antwoord op de eerste vraag kan zijn dat men spelling erg belangrijk vindt. Een voorbeeld van 

een antwoord op de tweede vraag kan zijn dat de participant zelf altijd feedback vraagt aan 

een peer.  Deze twee vragen representeerden belangrijkheid en in hoeverre de participant zelf 

actie onderneemt. De waardering vond plaats op een Likert vijf-puntenschaal.  

2.2.5 Interpretatie workshop 

De interpretatie workshop is samen met een collega ontworpen gebaseerd op de fases van 

Kane en Trochim (2007) (zie Bijlage D). De workshop bestond uit vier onderdelen en duurde 

twee uur. Gestart werd met de introductie, de methode en het doel van het onderzoek. In de 

eerste twee rondes werden de clusters en de labels vastgesteld en gevalideerd, ondersteund 

door de clustermaps van de statements. Tijdens de interpretatie workshop zijn er voorstellen 

gedaan om de namen van diverse clusters te wijzigen. In de derde ronde werd de pattern 

match en drie go-zones besproken, ondersteund met de bijbehorende visuals. 
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2.3 Data-Analyse 

Er zijn twee statistische analyses nodig om de visualisaties te ontwikkelen. De eerste is 

de multidimensionale scaling (MDS), die de verdeling van de statements in een pointmap 

illustreert. Statements die dichter bij elkaar staan komen het meest overeen in betekenis en 

zijn het meest samen gesorteerd (Kane, 2021; Pieters, 2018) (Figuur 3). De tweede analyse is 

de hiërarchische clusteranalyse (HCA) (Figuur 4). Deze analyse heeft in de uitgevoerde 

Group Concept Mapping (GCM) een aantal opties getoond. Gebaseerd op deze opties is er 

een keuze gemaakt door de onderzoeker en een collega.  

Om de visualisaties te kunnen beoordelen (respectievelijk Figuur 3 en Figuur 4) is een 

stress value analyse toegepast om vast te stellen of de pointmap een goede representatie is van 

de data en of deze ook een juiste indicator voor de interne validiteit is. Volgens Rosas & Kane 

(2012) ligt deze waarde idealiter tussen 0.205 en 0.365. Uit de meta-analyse van Rosas en 

Kane (2012) blijkt dat een lagere stress value een weerspiegeling is van betere congruentie 

tussen de ruwe data en de verwerkte data.  

Een andere analyse is de bridging value (BV), deze waarde wordt uitgerekend door 

GCM en de waarde bevindt zich idealiter tussen 0 en 1. De bridging value kan fungeren als 

een ‘brug’ tussen de statements of als een ‘anker’ op de kaart. Als de statements een lage BV 

waarde hebben dan zijn ze vaker met elkaar gesorteerd en kan dit als anker worden 

beschouwd. Er wordt ervan uitgegaan dat de inhoud in grote mate overeenkomt. Als de 

statements een hoge BV waarde hebben dan is dat een indicatie dat de participanten de 

statements in verschillende clusters hebben geplaatst, dit geeft een minder grote consistentie 

weer in de opinie van de participanten (Kane & Trochim, 2007). 
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3. Resultaten 

3.1 Group Concept Mapping; Pointmap en Clustermap 

Figuur 3  

Pointmap van de individuele statements 

 

Figuur 3 illustreert alle 61 statements. De statements 54, 46 en 44 zijn uitgelicht, 

omdat deze statements uiteenlopende waarden hebben in de bridging value. Van heel dichtbij 

elkaar tot heel ver uit elkaar en met een gemiddelde bridging value (zie Bijlage E).  

 Het eerste resultaat is te zien in de pointmap, waar een aantal clusters zichtbaar zijn. 

Daar waar de statements verder van elkaar liggen is het niet duidelijk tot welk cluster deze 

zouden kunnen behoren. De hiërarchische clusteranalyse illustreert de zeven clusters, (Figuur 

4). De zeven clusters zijn samengesteld gebaseerd op de inhoud van de statements en de 

clustering door de participanten. Bijvoorbeeld cluster vier “Checking grammar and spelling” 

de statements in dit cluster gaan alle over grammatica en spelling (zie Bijlage F), en alle 

statements hebben een lage bridging value, dat is het tweede resultaat uit dit onderzoek.  
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Figuur 4 

Clustermap overzicht van alle gesorteerde statements in een cluster 

 

 

Tabel 4 

Overzicht van de clusters met statements 

Cluster Statements voorbeelden 

Exploring desired structure 3 Changing the structure to a logical order 

 1 Structure to see if it can be written in a better way 

  

Making check ups 53 Checking my references 

 59 Rephrasing long and unclear sentences 

  

Amending structure to optimize story line 31 Checking the structure of writing 

 12 Checking paragraphs multiple times 

  

Checking grammar and spelling 6 Using spelling check 

 10 I would also check commas and dots 

  

Asking for and receiving of feedback 19 Having other people read my words 

 49 Talking to peers specialist 

  

Processing feedback 34 Rewrite after receiving feedback 

 44 Knowing what (part) to revise 

  

Exploring and exploiting new content 55 Adding new information to my current work 

 56 Using new knowledge that I have gained 
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3.2 De clusters gegroepeerd 

De clusters zijn gegroepeerd op basis van de overeenkomst die te zien is in de 

statements en op basis van de afstand die zichtbaar is in de clustermap (Figuur 4). Tabel 4 is 

een weergave van de clusters met een aantal representatieve statements, om inzicht te geven 

in de aard van de statements en de motivatie voor de clustering. Het volledige overzicht van 

alle clusters en statements bevinden zich in Bijlage F.  

Tabel 5     

Cluster groepen     

 

 

 

 

3.2.1 Groep: Controleren en verbeteren van spelling en grammatica 

Deze groep bestaat uit het cluster “Checking grammar and spelling”, inhoudelijk zijn 

dit revisiehandelingen op microniveau (Cho & MacArthur, 2010) (Tabel 5 en Bijlage F). 

“Checking grammar and spelling” (Tabel 6) is een coherent cluster, de BV’s liggen tussen 

0.06-0.19, de statements zijn alle tien vaak samen gesorteerd. Figuur 4 illustreert de dichtheid 

van de statements.  

3.2.2 Groep: Controleren en verbeteren van de structuur 

In groep “Controleren en verbeteren van de structuur” bevinden zich cluster 

“Exploring desired structure”, cluster “Amending structure to optimize story line” en cluster 

“Making check ups”. De clustermap (Figuur 4) laat zien dat deze drie clusters dichtbij elkaar 

liggen. De statements in deze clusters geven activiteiten weer op microniveau (Faigley & 

Witte, 1981). In cluster “Exploring desired structure” bevinden zich statements die aangeven 

Groep  Bijbehorende cluster (s) 

Verbeteren en controleren van 

spelling en grammatica 

Checking grammar and spelling 

Controleren en verbeteren van de 

structuur 

Exploring desired structure 

Amending structure to optimize story line 

Making check ups 

 

Feedback vragen, ontvangen en 

toepassen 

Asking for and receiving of feedback 

Processing feedback 

Verkennen van nieuwe inhoud Exploring and exploiting new content 

 



26 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

dat studenten bezig zijn met de structuur in een tekst. De studenten weten dat structuur 

belangrijk is, echter de statements geven geen inzicht of studenten ook daadwerkelijk met de 

structuur aan de slag gaan. Dit cluster bestaat uit negen statements en BV’s variëren van 0.14-

0.62, dat laat de diversiteit in het cluster zien en ook dat de participanten de statements niet 

consistent samen hebben gesorteerd. 

De statements “see if I met the requirements with the text and information I wrote 

down” (50) en “checking the assessment form” (51) gaan beide over beoordeling (Tabel 4). 

Deze statements gaan over het gebruik van het assessmentformulier en het 

assessmentformulier ter controle. Deze twee statements vormen een (thematische) subgroep 

omdat ze samen geclusterd zijn en verder van alle andere statements staan (Figuur 4). 

 Cluster “Amending structure to optimize story line” bestaat uit 17 statements (Bijlage 

F). De BV’s lopen uiteen van 0.10-0.46. De statements in dit cluster hebben als thema 

herlezen om het eigen werk te controleren zoals: ”reading my work and change words or 

sentences” en “checking how nuanced my way of writing is”.  En de thema’s controleren en 

aanpassen van de structuur, de statements laten diversiteit zien over wat studenten doen 

wanneer zij hun eigen werk controleren. Een outlayer is statement  “check the way I have 

written fits for the target audience” (32) met een BV van 0.46. Dit statement gaat niet over de 

structuur maar over de doelgroep en heeft een controle component in het statement. De 

spanningsanalyse geeft weer dat dit statement ook vaak is gesorteerd met statements uit een 

ander cluster. Zowel statement “make sure I haven't written any unnecessary information” 

(50) en “see if I met the requirements with the text and information I wrote down” 

(33) zijn beide11 keer samen gesorteerd met “check the way I have written fits for the target 

audience” (32) (Bijlage F). Het zou kunnen zijn dat de participanten in deze statements ook de 

controle component onbewust hebben herkend en daarom samen gesorteerd zijn. 
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Figuur 5 

Statement 32 weergave van de verbindingen naar statements in andere clusters 

 

 

 

Cluster “Making check ups” heeft vier statements, deze statements zijn op 

microniveau en controlerend van aard, de BV’s variëren van 0.12-0.41. Statement “using 

rewriting tools” (32) (Figuur 5) is minder duidelijk wat met dit statement bedoeld wordt. De 

meeste verbindingen zijn gemaakt met de volgende statements; “checking the spelling with 

different tools” (9), “checking paragraphs multiple times” (12), “constantly re-reading text” 

(22) en ”taking a break and reading it again after some time to take a fresh look at it” (29) 

(Bijlage F).  
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Figuur 6 

Statement 35 weergave van de verbindingen naar statements in andere clusters 

 

De drie resterende statements gaan over controle activiteiten die inhoudelijk niet vergelijkbaar 

met elkaar zijn. Visueel is zichtbaar dat alle vier de statements ver uit elkaar liggen (Figuur 

4). 

3.2.3 Groep: Feedback vragen, ontvangen en toepassen  

De groep “Feedback vragen, ontvangen en toepassen” heeft twee clusters; cluster “Asking for 

and receiving of feedback” en “Processing feedback” (Tabel 5). Deze groep gaat over 

feedback vragen en toepassen, feedback bespreken met peers en experts en het document 

laten lezen door derden. Het zijn verschillende manieren om met feedback om te gaan. Het 

verschil tussen beide clusters is dat het cluster “Processing feedback” de statements weergeeft 

die een actie aanduiden, terwijl in het cluster “Asking for and receiving of feedback” dat niet 

gebeurt.  

3.2.4 Groep: Verkennen van nieuwe inhoud  

De groep “Verkennen van nieuwe inhoud” heeft vijf statements, die refereren naar het 

ontdekken van nieuwe informatie. De BV’s variëren van 0.74 tot 1. Dit cluster heeft hoge 
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bridging values, te zien is dat de statements fungeren als brug naar de overige clusters. In dit 

cluster liggen de statements vrij ver uit elkaar, de inhoud van de clusters gaat over het 

verwerven van nieuwe informatie, echter alle statements hebben een andere oorsprong 

bijvoorbeeld “reading academic tekst” (20) en “reading other research” (28), het is mogelijk 

dat de participanten aan dit onderzoek hiermee wel hetzelfde bedoelen.  

3.3 Bridging values 

In GroupWisdom™ wordt elk statement geplaatst in een cluster gebaseerd op het 

sorteren van de participanten en daaruit volgt een bridging value. Om inzicht te geven in BV’s 

per cluster is Tabel 6 opgenomen. 

Tabel 6 

Clusters, met bridging values (BV’s) 

Cluster Aantal statements 

per cluster 

Gemiddelde  

BV 

BV Bereik Voorbeelden van statements met lage en hoge BV 

Exploring desired 

structure 

9 0.32 0.14-0.62 BV 0.14 Structure to see if it can be rewritten in a better 

way 

BV 0.62 Checking the assessment form 

Making check ups 4 0.29 0.12-0.41 BV 0.12 Rephrasing long and unclear sentences 

BV 0.41 Checking if it meets all lay out requirements 

Amending structure 

to optimize story 

line. 

17 0.19 0.10-0.46 BV 0.10 Checking if the sentence structure is still okay 

after revising a few words within the sentence 

BV 0.46 Check the way I have written fits for the target 

audience 

Checking grammar 

and spelling 

10 0.11 0.06-0.19 BV 0.06 Changing spelling 

BV 0.19 Using spelling check 

Asking for and 

receiving of 

feedback 

11 0.15 .0-0.34 BV 0.00   

Sending the text over to my peers and/or tutors 

BV 0.34 Comparing your work with your peers’ work 

Processing feedback 5 0.41 0.33-0.58 BV 0.33 Reading the feedback from others (students or 

teachers) and adjust if needed 

BV 0.58   

Knowing what (part) to revise 

Exploring and 

exploiting new 

content 

5 0.89 0.74-1.00 BV 0.74 Using new knowledge that I have gained 

BV 1.00 Reading other research 

 

De meest coherente clusters zijn; “Amending structure to optimize story line”, 

“Checking grammar and spelling” en “Asking for and receiving of feedback”. Bij de 

waardering “meer of minder coherent” heb ik de schaalindeling van GroupWisdom van dit 

onderzoek als uitgangspunt genomen.  De gemiddelde BV lagen bij deze clusters onder 0.20. 
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De clustermap (Figuur 4) bevestigt dit gemiddelde, te zien is dat de punten dicht bij elkaar 

liggen. Minder coherent waren de clusters; “Exploring desired structure” en “Making check 

ups”, de punten zijn minder gegroepeerd en liggen verder van elkaar. Ten slotte “Processing 

feedback” en “Exploring and exploiting new content”, laten de minste coherentie zien binnen 

het cluster. Zij hebben de hoogste BV wat indiceert dat deze clusters als brug dienen tussen de 

andere clusters. De statements in cluster zeven gaan over het zoeken naar nieuwe literatuur en 

informatie (Bijlage F). Het blijkt dat de participanten weten dat nieuwe informatie zoeken 

onderdeel is van reviseren. Uit de pattern match (Figuur 7) blijkt dat de participanten dat ook 

doen, zij scoren in het cluster “Exploring and exploiting new content” op actie gemiddeld iets 

hoger dan op belangrijkheid.  

3.4 Pattern Match 

 In de pattern match worden de gemiddelden van de clusters op belangrijkheid 

“importance” en op wat men doet “action” met elkaar vergeleken. De range van 

belangrijkheid is kleiner en hoger, alle stellingen die de studenten hebben ingebracht vinden 

de participanten voldoende belangrijk, gemiddeld is de score hoger dan drie, bij de variabele 

action is de range ook hoog en niet erg breed (1,5 punt).  Twee clusters scoren lager op de 

gemiddelde van action, de score op belangrijk is hoger maar deze clusters worden minder 

vaak uitgevoerd (zie Figuur 7). Deze bevindingen zijn verder uitgewerkt in Tabel 7. 
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Figuur 7 

Pattern Match importance – action 

 

Tabel 7 

Welch’s t-test, toont de gelijkheid van de gemiddelden per cluster op de ratings: “What do 

you consider important” en “What do you do while writing tekst?” 

Cluster 

Groep 1 

Importance 

cluster rating 

gemiddeld 

Groep 2 Action 

cluster rating  

gemiddeld 

Groep 1  

Importance SD 

Groep 2 Action  

SD 

Exploring desired structure 4,31 3,70 0,28 0,16 

Making check ups 3,82 3,07 0,80 1,03 

Amending structure to optimize story 

line. 3,98 3,67 0,42 0,56 

Checking grammar and spelling 3,96 3,50 0,30 0,55 

Asking for and receiving of feedback 4,06 3,20 0,53 0,55 

Processing feedback 4,42 4,06 0,10 0,35 

Exploring and exploiting new content 4,23 4,32 0,33 0,25 
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Tabel 7 toont dat het cluster “Exploring desired structure” op beide ratings een hoog 

gemiddelde scoort met een relatief lage SD. De participanten hebben een hoge mate van 

overeenstemming over deze ratings (ze vinden het belangrijk en men is het over eens). 

Let wel het gaat hierom een gering aantal statement (5). Het cluster “Making check ups” heeft 

weliswaar de laagste gemiddelde score op belangrijkheid en actie en de hoogste SD. Echter 

het zeer geringe aantal statements (4), maakt het trekken van een conclusie hieruit nagenoeg 

onmogelijk. Het cluster “Exploring and exploiting new content” toont hoge gemiddelden voor 

de scores op belangrijkheid en action. De SD heeft geen grote spreiding, de participanten zijn 

het ook voor dit cluster met elkaar eens. Wederom gaat het over een gering aantal statement 

(5). Tot slot het cluster “Processing feedback” het hoogste gemiddeld op belangrijkheid en 

bijna hoogste gemiddelde op actie. Daarbij is een relatief lage SD-score zichtbaar wat hoge 

mate van eensgezindheid toont. 

Let wel de participanten beseffen de noodzaak van het verwerken van feedback, zijn daar 

eensgezind over, de kwaliteit van de verwerking blijft hierbij echter buiten beschouwing en 

let op het geringe aantal statements (5). 

De overige clusters; “Amending structure to optimize story line,” “Checking grammar 

and spelling”, “Asking for and receiving of feedback”, variëren van 9 statements tot 17 

statements. De clusters hebben alle drie een hoger gemiddelde op belangrijkheid dan op 

action. In de standaarddeviaties is een gelijkmatig beeld te zien, de participanten zijn het dus 

het grotendeels met elkaar eens. De participanten scoren eensgezind hoog op belangrijkheid, 

de vraag blijft echter wat ze werkelijk doen. 

3.5 Go-zones 

In de go-zone wordt de relatie tussen belangrijkheid (importance) en actie (action) in 

kaart gebracht (GroupWisdom™, z.d.). De go-zone maakt inzichtelijk hoe er op elk 

individueel statement is gescoord op belangrijkheid en actie. De statements in de go-zone zijn 
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daarmee tevens mogelijke aangrijpingspunten voor verbetering van de opleiding (Kane, 

2021).  

Statements die een hoge waarde op zowel belangrijk als actie hebben, bevinden zich in 

de “go-zone”: het groene vlak. Statements die een lage waarde hebben op actie en 

belangrijkheid bevinden zich in het grijze vlak linksonder.  

Uit de pattern match blijkt (Figuur 7) dat alle clusters een hoog gemiddelde hebben, 

daarom geeft een go-zone van alle statements weinig differentiatie (Figuur 8).  

Figuur 8 

Go-zone van alle statements 

 

In dit onderzoek is gekozen om drie clusters te analyseren; “Amending structure to 

optimize story line”, “Asking for and receiving of feedback”, “Exploring and exploiting new 

content”. Bijlage H illustreert een overzicht van alle go-zones. Uit de go-zones van 

bovenstaande clusters blijkt dat er veel statements gewaardeerd zijn in het groene vlak, deze 

statements worden aangemerkt als belangrijk en de participanten zeggen dat ze deze 

statements ook uitvoeren, echter weten we dat niet zeker. De statements in het groene vlak 

kunnen aanleiding zijn voor de inhoud van een workshop, daarbij is zichtbaar dat deze 

clusters expliciet terugkomen in het procesmodel van Coffin (2003) wat het belang reflecteert 

van deze clusters in het schrijfproces.  
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3.5.1 Cluster “Amending structure to optimize story line” 

Figuur 9 

Go-zone Amending structure to optimize story line  

 Met deze statements in het groene en gele vlak laten de participanten zien, dat ze 

relevante delen van het revisieproces niet alleen belangrijk vinden maar ook zeggen uit te 

voeren. In het procesmodel van Coffin (2003) worden deze elementen expliciet genoemd als 

relevant deel van het revisieproces. Of de uitgevoerde acties ook daadwerkelijk van 

voldoende kwalitatief niveau zijn is op basis van dit onderzoek niet vast te stellen. 

Onderzocht moet worden of daar nog punten van verbetering zijn. 
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3.5.2 Cluster “Asking for and receiving of feedback” 

Figuur 10 

 Go-zone Asking for and receiving of feedback 

 

Ook de statements in dit cluster zijn goed in het schrijfproces model van Coffin te 

plaatsen, “feedback from others” is een component van het procesmodel.  Ook hier is niet 

duidelijk wat de kwaliteit van de gegeven feedback is en of de studenten de feedback 

gebruiken ter verbetering van hun schrijfproduct. 
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3.5.3 Cluster “Exploiting and exploring new content” 

Figuur 11 

Go-zone Exploiting and exploring new content 

 In dit cluster worden alle statements als belangrijk ervaren en alle statements worden 

uitgevoerd. Dat geeft een signaal dat er geen onderscheid wordt gemaakt in minder 

belangrijke zaken of de frequentie van de uitvoering. Coffin (2003) (Figuur 2) noemt in zijn 

procesmodel de stap “additional research or idea generation”. Deze stap is zichtbaar in Figuur 

11 door de volgende statements; “reading other research” (28), “start reading literature so that 

I know more information about my topic” (54), “using new knowledge that I have gained” 

(56). Het lijkt alsof nieuwe inzichten ontwikkelen en nieuwe content zoeken een continu 

proces is, de student is zich bewust dat bij verbetering van het schrijfproduct de inhoud ook 

van belang is.    

3.6 De interpretatie workshop 

De verwerking van de opname van de interpretatie workshop is als volgt gegaan; de 

opname is afgeluisterd en getranscribeerd met Word. Vervolgens heeft de onderzoeker de 

tekst nauwkeurig gelezen en met behulp van de opname de tekst aangepast. 
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 In deze paragraaf zijn de belangrijkste en of bijzondere opmerkingen beschreven. In 

“Amending structure to optimize story line” zijn 17 statements gesorteerd. Over dit cluster 

zijn verschillende opmerkingen geplaatst zoals; de titel van het cluster beschrijft niet volledig 

alle activiteiten, redundancy of writing is niet van toepassing. In de statements van dit cluster 

zie je revisie-activiteiten op “micro” niveau niet op macroniveau. Dit cluster kan in twee sub 

clusters verdeeld worden, het ene cluster gaat over activiteiten op zinsniveau en het andere 

cluster gaat over andere type activiteiten die niet persé gekoppeld zijn aan een zin.   

Bepaalde statements vond men beter op zijn plaats in een ander cluster. Bijvoorbeeld 

statement  “re-read the text to see if there is a logical order” (24) en statement “checking the 

structure of the writing” (31), deze twee statements zouden beter passen in cluster “Exploring 

desired structuur”. Statement, “rephrasing tekst to academic English” (60) gaat over 

herschrijven, dit statement zou beter bij cluster “Making check ups” passen, omdat dat alle 

vier op zichzelf staande revisieactiviteiten zijn.  

In cluster “Asking for and receiving of feedback” zijn statements “comparing your 

work with your peers work” (47) en “talking to peers specialists” (49) outlayers, zij hebben 

veel afstand van de andere statements in cluster “Asking for and receiving of feedback”, in 

deze statements worden peers en coach benoemd dat zou een oorzaak kunnen zijn dat beide 

wat verder van de overige statements staan. De andere statements in cluster “Asking for and 

receiving of feedback” gaan over specialists en non-specialists, dat kan ook van invloed zijn.  

Tot slot opmerkingen over cluster “Processing feedback”, er zou onderscheid gemaakt 

kunnen worden tussen geschreven feedback en verbale feedback.  

Uit Tabel 8 blijkt dat alle hierboven genoemde statements een lage BV hebben wat 

aangeeft dat de statements vaak gesorteerd zijn met de statements in het cluster. Bij statement 

“comparing your work with peers work” (47) en “talking to peers specialist” (49) zijn de 

BV’s wat hoger, de spanningsvalue laat zien dat statement “talking to peers specialist” (49) 
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ook veel gesorteerd is met statement “reading the feedback from others (students or teachers)” 

and “adjust if needed” (23) uit cluster “Processing feedback”, dit statement ligt dichtbij 

statement “talking to peers specialist” (49). Statement “comparing your work with peers 

work” (47) is vooral gesorteerd met statements in het cluster die zich boven in het cluster 

bevinden.  

Tabel 8 

Statements met bridging values 

Cluster Statement  BV 

Making check ups   

 59 ‘Rephrasing long and unclear sentences’ 0.12 

Amending structure to optimize story line   

 24 ‘Re-read the text to see if there is a logical 

order’ 

0.13 

 31 ‘Checking the structure of the writing’ 0.14 

 30 ‘Reading it out loud to catch errors 

grammatical mistakes and contradictions’ 

0.23 

 60 Rephrasing text to academic English 0.12 

 62 I will try to connect sentences with words 

like hence moreover therefore 

0.1 

Asking for and receiving of feedback 
 

 

 
47 Comparing your work with peers’ 

work 

0.34 

 49 Talking to peer’s specialist 0.28 
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Figuur 12 

Statement 49, beeld sortering met statements in andere clusters 

 

In Figuur 12 is zichtbaar dat de clusters “Exploring desired structure”, “Making check ups” 

‘Checking grammar en spelling’, en “Amending structure to optimize story line ” dicht bij 

elkaar liggen. Statements die aan de rand van een cluster liggen hebben dan ook een kleine 

afstand tot het andere cluster. Een voorbeeld hiervan zijn de statements “re-read the text to see 

if there is a logical order” (24) en “checking the structure of the writing” (31), volgens de 

participanten van de interpretatie workshop passen beide beter in cluster “Exploring desired 

structure”.  

Tijdens de interpretatie workshop werd gevraagd hoe de schaal van “action” is 

ingericht. De Likert schaal over “action” is ingericht op frequentie hoe vaak een statement 

wordt uitgevoerd. Dat geeft een verklaring voor het cluster “Making check ups”, dat een lager 

gemiddelde heeft omdat volgens de participanten van de interpretatie workshop dit soort 

acties vaak op het einde van het schrijven plaatsvinden. Het cluster “Asking for and receiving 

of feedback” heeft tevens op de variabele action een lager gemiddelde. Het cluster “Exploring 
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and exploiting new content” wordt meer gedaan dan dat het belangrijk wordt gevonden. Twee 

statements die hierin zitten zijn; “adding new information to my current work” (55) en “using 

new knowledge that I gained” (56). De participanten in de interpretatie workshop vonden dit 

ook een vorm van “Processing feedback”. Tevens wordt opgemerkt dat uit cluster “Exploring 

and exploiting new content”, de bovenstaande statements niet alleen over bestaande content 

gaat, maar ook over nieuwe content die studenten aan het ontdekken zijn. En omdat de thesis 

belangrijk is, voelt elke activiteit als nieuwe content verwerving. 

4. Discussie 

4.1 Bevindingen 

Allereerst heb ik gekeken of de statements reflecteren wat de studenten weten en wat 

de studenten doen. Daarnaast heb ik gekeken of er uit de bridging values en clusters andere 

opvallende aspecten naar voren komen. Vervolgens zijn de beperkingen in dit onderzoek 

beschreven en ook de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Ten slotte bevat de laatste 

paragraaf de conclusies van dit onderzoek 

4.1.1 Reflectie op statementniveau en clusterniveau 

Uit de statements blijkt dat studenten weten dat ze moeten denken aan tekstopbouw en 

structuur, weten dat ze attent moeten zijn op spelling en grammatica en dat ze lay-out en 

referenties moeten checken. Volgens de taxonomie van Faigley en Witte (1981) zijn dit 

wijzigingen op microniveau. Tevens herlezen studenten de tekst en zien zij de noodzaak om 

nieuwe kennis toe te voegen; dit zijn wijzigingen op macroniveau (Faigley & Witte, 1981).

  Uit de studie van Kim (2020) bleek dat de minderheid van de participanten 

reviseerden op macroscopische niveau. Mijn onderzoek laat een vergelijkbaar beeld zien. In 

de clusters “Exploring and exploiting new content” en “Amending structure to optimise story 

line" zijn 9 statements gegeven die duiden op macroscopisch niveau, terwijl in de clusters 

“Checking grammar and spelling”, “Making check ups” en “Exploring desired structure” 23 
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statements op microscopische niveau zijn gegeven (zie Bijlage F, statements in geel zijn 

revisies macroniveau).  

Uit geen enkel statement blijkt dat de studenten het inzicht hebben dat reviseren een 

iteratief proces is (Zie Figuur 1 en 2). Volgens van der Steen et al. (2017) bestaat het 

iteratieve schrijfproces uit; plannen, schrijven van de tekst, (her) lezen en reviseren van de 

tekst.   

Het procesmodel van Coffin (2003) (Figuur 2) geeft het iteratieve schrijfproces weer. 

Uit de statements blijkt niet dat de studenten teksten schrijven volgens het procesmodel van 

Coffin. Tevens blijkt niet dat er kennis aanwezig is van de processtappen pre-writing en 

planning, dit kan wellicht te maken hebben met de gestelde focus prompt in dit onderzoek: 

“Activities I undertake when revising my thesis are” omdat hier gevraagd wordt wat ze doen 

wanneer zij reviseren.  

Als de statements gelegd worden naast het cognitieve schrijfmodel van Hayes (2012) 

(Figuur 1) blijkt dat de meeste statements geformuleerd zijn op procesniveau. Daarnaast 

illustreren statements uit cluster “Exploring and exploiting new content” zelfregulatie op 

controle niveau, de studenten verwerven nieuwe kennis of verdieping. Zelfregulatie in de zin 

van reviseren op oppervlakkig niveau (Faigley & Witte, 1981) is te zien bij de clusters; 

“Making check ups”, “Checking grammar and spelling” en “Amending structure to optimize 

story line”.  

Concluderend zien we in de statements wat de studenten doen; zij wijzigen de 

structuur, zij passen spelling en grammatica checks toe, herlezen de tekst en vragen feedback 

aan anderen, tot slot verwerken zij incidenteel nieuwe informatie die wordt toegevoegd. Dit 

beeld komt overeen met hetgeen naar voren komt bij wat de studenten weten over reviseren. 

Bijvoorbeeld statement “changing the structure to a logical order” (3). Studenten laten zien 

dat zij (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sommers 1980) onbewust toch enige oppervlakkige 
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kennis bezitten over reviseren. De statements reflecteren echter niet dat er sprake is van 

bewuste kennis over het volledige schrijfproces.  

4.1.2 Wat geven de bridging values (BV) weer?  

Opvallend is dat de BV van sommige clusters relatief laag zijn terwijl bij andere 

clusters de BV relatief hoog zijn. Zo zijn de BV laag (zie Bijlage E en Figuur 4) in de clusters 

“Checking grammar and spelling” en “Amending structure and story line”, “Asking for and 

receiving of feedback”. Daarentegen zijn de BV in de clusters “Exploring and exploiting 

content”, “Processing feedback”, “Making check ups” relatief hoog in dit onderzoek.   

Mijn conclusie is dat de studenten over de voor de hand liggende delen van reviseren 

(op microniveau) een redelijk coherent beeld hebben, terwijl de clusters die statements op 

macroniveau laten zien een veel minder coherent beeld geven. Dit illustreert dat de studenten 

op oppervlakkig niveau de tekst verbeteren. Deze conclusie ligt in lijn met de conclusies uit 

paragraaf 4.1.1. 

4.1.3 In het bijzonder: feedback 

Het clusterbeeld (zie Figuur 4) laat een opvallend verschil tussen “Processing feedback” en 

“Asking for and receiving of feedback” zien, zowel qua aantal statements als qua BV. 

De statements over feedback in cluster “Asking for and receiving of feedback” laten 

zien dat er veel feedback wordt gevraagd, maar het is onduidelijk of de studenten de feedback 

ook gebruiken. De statements in “Processing feedback” laten zien hoe de studenten de 

feedback verwerken. De kwaliteit van de feedback wordt in beide clusters niet benoemd.  

Uit de interpretatie workshop bleek dat de feedbackgevers geen kennis hebben hoe het 

beste feedback gegeven kan worden, waarbij de vraag opkwam of de docenten wel voldoende 

weten over hoe ze feedback kunnen geven. Hoe feedback te vragen, hoe feedback te geven en 

hoe feedback te verwerken komt in geen enkel statement aan de orde. Er is geen aandacht 

voor de kwaliteit en meerwaarde van feedback en de studenten laten ook niet zien hoe de 
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feedback gebruikt wordt. Samenvattend, de studenten weten dat ze feedback moeten vragen, 

de docenten weten dat ze feedback moeten geven, maar beide weten niet precies welke 

feedback het meest helpend is in het schrijfproces.  

De situatie voor studenten verandert wanneer zij een actieve rol aannemen, zij worden 

dan constructeurs van hun eigen kennis. Feedback wordt dan geen besturingsmechanisme dat 

door anderen is ontworpen om de studenten te helpen, maar een proces dat door studenten 

wordt gebruikt om hun eigen leren vorm te geven. Het resultaat is zelfregulatie, de studenten 

worden als de ware eigenaar van hun eigen leerproces (Boud & Molloy, 2013). Dit komt 

overeen met de zelfregulatie die plaats vindt op het controle niveau in het cognitieve 

schrijfmodel van Hayes (2012).  

Een andere invalshoek is de vraag hoe het hele proces van feedback vragen en 

ontvangen door de studenten wordt ervaren. Sommige docenten adviseren om een thesis te 

lezen van een peer over hetzelfde onderwerp, zodat er samenwerking kan ontstaan en beide 

studenten hier profijt van hebben. Soms kan de kracht van het voorbeeld belangrijk zijn, 

inspiratie en zelfvertrouwen geven. Anderzijds kan spiegelen aan een peer ook intimiderend 

werken of onzekerheid en twijfel over de eigen prestatie oproepen.  

Ook is het moment van vragen stellen door de student aan de docent belangrijk. 

Naarmate de student vroeger in het denk- en schrijfproces om feedback vraagt, komt de 

interactie tussen docent en student ook eerder op gang.  

 Studenten in mijn onderzoek reviseren veelal op microniveau (Cho & Macarthur, 

2010). Een verdieping van het eindresultaat wordt veel minder gemaakt. Om te illustreren wat 

studenten met feedback doen zijn uit cluster “Processing feedback” van twee statements 

spanning analyses gemaakt. Van statement “adding the feedback I previously received on my 

piece” (42) en van statement “rewrite after receiving feedback” (34). Zie de Figuren 13 en 14. 
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Figuur 13 

Het figuur laat zien met welke statements, statement 42 ‘adding the feedback I previously 

received on my piece’ het meest is gesorteerd. 
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Figuur 14 

Statement 34 ‘rewrite after receiving feedback’ verbindingen met andere clusters.

 

Figuur 14 en 15 illustreren dat het gebruik van feedback vaak beperkt blijft tot kleine 

verbeteringen die de tekst niet veranderen zoals grammatica of interpunctie (Faigley & Witte, 

1981). Dit zijn oppervlakkige revisies waarbij een student zijn kritisch denkvermogen niet 

gebruikt (Hayes, 2012).  Mijn indruk is dat dit aansluit bij het houdingsaspect zoals benoemd 

in het theoretisch kader (Bonset, 2010; Döhrer, 1991).  

4.2 Beperkingen van het onderzoek en toekomstig onderzoek 

 In dit onderzoek is er sprake van een homogene groep participanten, studenten van één 

academie van Breda University of applied sciences. Dit opleidingsinstituut bestaat uit vijf 

academies, het betrekken van studenten van de andere academies zou een gedifferentieerder 

kunnen beeld geven in de resultaten van de focus prompt.  

 In de sorteer- en waardeerfase, participeerden meer docenten dan studenten, dit moet 

in ogenschouw worden genomen bij de interpretatie van de resultaten. In de waardeerfase 

waren de docenten dominant, zij hielpen om betekenis te verlenen aan de resultaten. Daarom 
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geven de resultaten uit de waardeerfase minder weer wat de studenten belangrijk vinden of 

wat ze doen.  

Tijdens de interpretatie workshop waren er meer docenten dan studenten, echter in 

deze fase van het onderzoek was het van belang dat de docenten vanuit hun kennis en 

ervaring reflecteerden op het onderzoek.  

In toekomstig onderzoek zou deelname van afstudeerderstudenten van alle academies 

van Breda University of applied science een rijker beeld kunnen geven over wat zij weten van 

reviseren en hoe zij revisie toepassen. Het advies is om geen docenten te betrekken in het 

onderzoek zodat de resultaten, met name in de waardeerfase, alleen van studenten zijn.  

Een belangrijke beperking die ik zelf heb ervaren is het geringe aantal participanten 

dat aan mijn onderzoek heeft deelgenomen. Door het lage aantal statements voor een aantal 

clusters is het af en toe moeilijk zo niet onmogelijk om valide conclusies te trekken.   

Tevens zou in een vervolgonderzoek het lezersperspectief en begeleidersperspectief 

onderzocht kunnen worden, deze perspectieven zijn in dit onderzoek achterwege gelaten in 

verband met de afbakening van het onderwerp.  

Ten slotte kan het interessant zijn om een vervolgonderzoek te richten op de motivatie 

waarom studenten niet of nauwelijks reviseren in het schrijfproces.  

4.3 Aanbevelingen 

 Academisch schrijven zou in het curriculum een (veel) prominentere plaats moeten 

krijgen. Studenten hebben weinig kennis over het schrijfproces (Coffin et al., 2003) wat vaak 

resulteert in een document waarop niet of nauwelijks revisie is gepleegd. Studenten weten niet 

dat reviseren een belangrijk deel is van het schrijfproces.  

Ook moet er in het curriculum meer aandacht besteed worden aan het vragen van 

feedback, het ontvangen van feedback en het verwerken van feedback voor studenten. Bij het 
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verwerken van feedback reviseert de student zijn schrijfproduct. De docenten zouden meer 

kennis moeten krijgen over het geven van feedback.  

In het theoretisch kader is het belang van reviseren aangehaald (Paulus, 1999; 

Rijlaarsdam, Couzijn, Van den Bergh, 2004; Cho & MacArthur, 2010). Helder is dat er veel 

onderzoek is gedaan naar welke kennis een student nodig heeft om te reviseren (Becker, 2006; 

Kellog & Whiteford, 2009). De wetenschappelijke relevantie van mijn studie rechtvaardigt 

zich omdat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar welke kennis een student daadwerkelijk 

bezit om teksten te reviseren. 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek heeft betrekking op een toekomst 

van een leven lang leren. Schrijven maakt hier een wezenlijk onderdeel vanuit. Onderzoek 

laat zien dat schrijven moeilijk is voor studenten (Herelixha & Verhulst, 2014).  

 Mijn masterthesisonderzoek biedt inzicht welke kennis studenten hebben en gebruiken 

om teksten te reviseren. Deze inzichten kunnen benut worden voor onderwijsinnovatie. Te 

denken valt aan workshops over feedback ontvangen en verwerken of over het reviseren van 

teksten. Zodat -uiteindelijk- de schrijfresultaten van de studenten verbeteren. 

4.4 Conclusie 

 In dit masterthesisonderzoek stond de onderzoekvraag centraal “Wat weten studenten 

over revisie en hoe reviseren zij hun thesis?” Uit de resultaten blijkt dat studenten niet weten 

dat reviseren deel uitmaakt van het schrijfproces zoals genereren van ideeën, plannen en 

meerdere versies schrijven (Coffin et al., 2003). Ook blijkt uit de resultaten dat de studenten 

onbewust enige kennis hebben als het gaat om reviseren op microniveau (Faigley & Witte, 

1981). Het merendeel van de revisies bevindt zich op microniveau en in mindere mate wordt 

er gereviseerd op macroniveau. Studenten weten dus maar ten dele wat ze moeten doen om de 
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thesis te verbeteren, en zijn zich daarvan ook onvoldoende bewust. Anders geformuleerd de 

studenten weten niet wat ze niet weten. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Verzoek medewerking docenten. 

From: Beks, Tanja <Beks.T@buas.nl>  

Sent: 14 January 2022 10:51 

To: Melissen, Frans <Melissen.F@buas.nl>; Smit, Bert <Smit.B@buas.nl>; Bergs, Yoy 

<Bergs.Y@buas.nl>; Staal, Patrice <Staal.P@buas.nl>; Altan, Michel <Altan.M@buas.nl>; 

Danivska, Vitalija <danivska.v@buas.nl> 

Subject: Request for collaboration master study Tanja 

 

Dear colleagues, 

As some of you know, my master study has been the common thread in my life for a very 

long time. 

But the persistent wins and I have now arrived at the moment when I can start collecting data. 

My topic is about revision of writing products, I'm going to conduct qualitative research with 

the Group Concept Mapping method.  

The data is collected in an online tool. I'll be happy to tell you more if you're interested. 

I would like to ask you if I can have the opportunity to give a short presentation to the 

students in your communities  

to tell them about the research and of course also to make students enthusiastic about 

participating in the research. 

I would really appreciate it if I could have this opportunity. We can discuss in mutual 

consultation what a good time would be. 

I'd love to hear from you, for now have a nice weekend, 

 

Greetings Tanja 

 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

Tanja Beks 

Coordinator BESTtrainings  

Edfactory 

 

P.O. Box 3917 | 4800 DX Breda  

Phone (+31) 6 48 46 38 58  

Beks.t@BUas.nl | www.buas.nl  

BESTtraining@buas.nl 

  

mailto:Beks.T@buas.nl
mailto:Melissen.F@buas.nl
mailto:Smit.B@buas.nl
mailto:Bergs.Y@buas.nl
mailto:Staal.P@buas.nl
mailto:Altan.M@buas.nl
mailto:danivska.v@buas.nl
mailto:Beks.t@BUas.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.buas.nl%2F&data=05%7C01%7CBeks.T%40buas.nl%7C1dd9d0cb12434d7375a108da6afd7620%7C0a33589b00364fe8a8293ed0926af886%7C1%7C0%7C637939934082154345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9M8SVp7AOkG5NSX75%2F9B%2FWb7LzA7IUgIemilsXJp6%2Fw%3D&reserved=0
mailto:BESTtraining@buas.nl


55 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

Bijlage B: Power Point ter informatie voor studenten. 

 

 

 



56 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

 



57 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 



58 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

 

  



59 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

Bijlage C: Information letter lecturers and students for sorting & rating. 

Subject: information about participation in the study into; What do HBO students do when 

they revise their thesis? 

 

Dear students and colleagues, 

 

I would like to inform you about my research and what I do as part of my study Educational 

Sciences at the Open University. This is the master's thesis. My research topic is about what 

HBO students do when they apply revision in their thesis. 

What is revision? 

The most complete definition of revision remains Fitzgerald's (1987: 484) definition 

"Revision means that a student makes changes at any point in the writing process. In other 

words, revising is changing a text with the aim of improving the quality of the text. 

It includes recognizing the difference between what you wanted to write and what ended up 

being written. And you decide what can or should be changed and how you make the desired 

changes. The changes in the text may or may not affect the meaning of the text and they may 

be large or small. 

You are kindly invited to the sorting and rating phase. This is done by means of the Group 

Concept Mapping (GCM) method. The online tool 'Groupwisdom™' enables participants to 

rate and sort the statements which were given in the brainstorm by the students.  

You will first be asked to group statements together (cluster) this takes approximately 45 

minutes. And then assess all statements for; what do you consider important and what do you 

do while writing text (rating phase) this takes approximately 20/25 minutes. In this way, the 

research yields a series of clusters of statements with information about students' knowledge 

of revision.  

How can you participate? 

The link of Groupwisdom™ to register anonymously is posted in the post of your Team. You 

need to remember the anonymously identifier and create a password that only you will know.  

For the sorting and rating phase data which will be collected such as; if you are a student or 

lecturer and about your writing and revision skills. 

More information about privacy is available at https://www.ou.nl/en/web/open-

universiteit/personal-data-disclaimer; The distinction between students and lecturers makes it 

possible to compare both groups with each other. As the students are invited in the sorting and 

rating phase as well, I expect a difference in the ‘piles’ of statements after the sorting phase.  

You have the opportunity to ask questions to the researcher if certain points were not clear 

about the research. You can withdraw from the study at any time and you do not have to give 

a reason. 

You can work on these tasks at any time during three weeks, the online environment will be 

open.  

According to the guidelines of the VSNU (2014), the storage period of raw data is at least 10 

years. 
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Through your participation in the research, the curriculum of International Hotel Management 

School and the curriculum of International Real Estate and  Facility Management can be 

improved in terms of what and how you can teach students how to revise their writings. With 

the obtained results on students' knowledge of revision, workshops can be developed and 

given so that the students can improve their knowledge. 

I would greatly appreciate it if you would participate in my research. 

Please click on the link of Groupwisdom™ if you want to participate. 

You can of course always contact me if you have any questions. 

Thank you very much for your cooperation! 

 

Tanja Beks  

Supervisor of this research: from the Open University of Heerlen, dr. O. Firssova. 

olga.firssova@ou.nl 
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Bijlage D: Draaiboek interpretatie workshop. 

Draaiboek, interpretatie workshop 5 Juli 2022 

 VOORAF 

• Deelnemers hebben vrijdag 1 juli per een mail ontvangen met het overzicht van de 

clusters met de bijbehorende statements. (Dit overzicht wordt door de trainer ook 

geprint meegebracht.) 

Er wordt in de mail gevraagd of de deelnemers de clusters met de statements willen 

lezen en opmerkelijke zaken willen noteren. 

Tijd Actie 

14.00-14.05 ontvangst Welkom door Tanja 

14.05 – 14.15 Uitleg onderzoek, doel, deelnemers etc. 

Sheet nr: uitleg van de opdracht 

14.15 -14.30 start ronde 1 Groepen gaan uiteen, met recorder 

assistente en onderzoeker lopen ronde en 

helpen bij vragen 

14.30-14.45 vervolg ronde 1 Deelnemers komen terug en delen hun 

ervaringen, de clusters worden 

vastgesteld alsmede de namen van de 

labels 

  

14.50-15.05 start ronde 2 Groepen gaan uiteen, met recorder 

assistente en onderzoeker lopen ronde en 

helpen bij vragen 

15.05-15.15 Deelnemers komen terug en delen hun 

ervaringen, de clusters worden 
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vastgesteld alsmede de namen van de 

labels 

BREAK  

15.20-15.30 Uitleg Pattern match 

  

15.25.15.30 Uitleg en start ronde 3 Slide met go-zone afbeelding uitleggen, 

wat de kwadranten betekenen met op de 

X-as  

15.30-15.45 Vervolg ronde 3 Plenaire  

Discussie over Go-zones  

Cluster 5,3 en 7 elk 15 minuten  

 

15.45-16.00 individueel Vraag om een korte verslaglegging van 

wat er hedenmiddag is gebeurd, op 

papier of per mail, ZIE VRAGEN OP 

DE SHEET 

15.50-16.00 Afsluiting en dank Zie vragen op de laatste sheet  
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Bijlage E: Statements met bridging values per cluster. 
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Bijlage F: Overzicht clusters met bijbehorende statements 

 Cluster Exploring desired structure 

• 1. Structure to see if it can be rewritten in a better way 

• 3. Changing the structure to a logical order 

• 5. Rethinking the structure and the order in which I present 

• 33. Make sure I haven't written any unnecessary information 

• 37. Rewriting adding text 

• 50. See if I met the requirements with the text and information I wrote down 

• 51. Checking the assessment form 

• 57. Removing information which has been stated before 

• 58. Adding new text and change the order 

 

Cluster Making check ups 

• 35. Using rewriting tools 

• 52. Checking if it meets all lay out requirements 

• 53. Checking my referencing 

• 59.Rrephrasing long and unclear sentences 

 

Cluster Amending structure to optimize story line 

• 2. Checking sentence structure 

• 4. Checking if the sentence structure is still okay after revising a few words within 

the sentence 

• 12. Checking paragraphs multiple times 

• 17. Reading what I have written 

• 21. Re-reading my work and change words or sentences 

• 22. Constantly re-reading text 

• 24. Re-read the text to see if there is a logical order 

• 25. Reading highlighting revising 

• 26. Reading the text out loud to hear what it sounds like 

• 29. Taking a break and reading it again after some time to take a fresh look at it 

• 30. Reading it out loud to catch errors grammatical mistakes and contradictions 

• 31. Checking the structure of the writing 

• 32. Check the way I have written fits for the target audience 

• 36. Checking how nuanced my way of writing is 

• 60. Rephrasing text to academic English 

• 61. Making sure all sentences are clear 

• 62. I will try to connect sentences with words like hence moreover therefore 
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Cluster Checking grammar and spelling 

 

• 6. Using spelling check 

• 7. Checking Grammar 

• 8. Grammar mistakes and spelling mistakes 

• 9. Checking the spelling with different tools 

• 10. I would also check commas and dots 

• 11. Minimizing spelling and grammar mistakes 

• 13. Grammar or improvements of grammar 

• 14. Check for grammar spelling sources and main message 

• 15. Changing spelling 

• 16. Focussing on grammar 

 

Cluster Asking for and receiving of feedback 

 

• 18. Let others read my work and ask if things are unclear 

• 19. Having other people read my thesis 

• 27. Let people with little knowledge on the topic read my thesis 

• 38. Asking for feedback from peers friends family and lecturers 

• 40. Sharing my work and receiving feedback 

• 41. Receiving feedback after each section of the thesis 

• 43. Asking for advice 

• 45. Talking with my peers and coach 

• 46. Sending the text over to my peers and/or tutors 

• 47. Comparing your work with your peers work 

• 48. Asking for a second opinion about my writings 

• 49. Talking to peers specialists 

 

Cluster Processing feedback 

 

• 23. Reading the feedback from others (students or teachers) and adjust if needed 

• 34. Rewrite after receiving feedback 

• 39. Taking into account feedback 

• 42. Adding the feedback I previously received on my piece 

• 44. Knowing  what (part) to revise 

 

Cluster Exploring and exploiting new content 

 

• 20. Reading academic text 

• 28. Reading other research 

• 54. Start reading literature so that I know more information about my topic 

• 55. Adding new information to my current work 

• 56. Using new knowledge that I have gained 



67 

HBO STUDENTEN: KENNIS EN UITVOERING VAN REVISIE 

Bijlage G: Rating, gemiddelde, variantie en standaarddeviatie 

Cluster 

Groep 1 

Importance 

cluster rating 

average 

Groep 

2 

Action 

cluster 

rating 

average 

Groep 1  

Importance 

Cluster  

Rating 

Variance 

Groep 2 

Action 

Cluster  

Rating 

Variance 

Groep 1 

SD 

Groep 2 

SD 

Exploring desired structure 4,31 3,70 0,08 0,02 0,28 0,16 

Making check ups 3,82 3,07 0,64 1,06 0,80 1,03 

Amending structure to optimize story line. 3,98 3,67 0,18 0,32 0,42 0,56 

Checking grammar and spelling 3,96 3,50 0,09 0,28 0,30 0,55 

Asking for and receiving of feedback 4,06 3,20 0,28 0,31 0,53 0,55 

Processing feedback 4,42 4,06 0,01 0,12 0,10 0,35 

Exploring and exploiting new content 4,23 4,32 0,11 0,06 0,33 0,25 
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Bijlage H: Go zones 7 clusters 
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Bijlage I: Overzicht van Figuren en Tabellen 

Figuur Naam Paginanummer 

1 Het Cognitieve Schrijfmodel van Hayes (2012) 

 

9 

2 Procesmodel van Coffin et al. (2003) 

 

11 

3 Pointmap van de individuele statements 

 

23 

4 Clustermap overzicht van alle gesorteerde statements in een 

cluster 

 

 

24 

5 Statement 32 weergave van de verbindingen naar statements in 

andere clusters 

 

27 

6 Statement 35 weergave van de verbindingen naar statements in 

andere clusters 

 

28 

7 Pattern Match importance – action 

 

31 

8 Go-zone van alle statements 

 

33 

9 Go-zone Amending structure to optimize story line  

 

34 

10 Go-zone Asking for and receiving of feedback 35 

11 Go-zone Exploiting and exploring new content 

 

36 

12 Statement 49, beeld sortering met statements in andere clusters 

 

39 

13 Het figuur laat zien met welke statements, statement 42 

‘adding the feedback I previously received on my piece’ het 

meest is gesorteerd 

44 

14 Statement 34 ‘rewrite after receiving feedback’ verbindingen 

met andere clusters. 

45 

 

Tabel Naam Paginanummer 

1 Overzicht van het aantal participanten in het GCM proces 

 

19 

2  

Overzicht van de achtergrond vragen gesteld in de sorteer- en 

waardeerfase 

 

19 

3 Participanten per onderzoeksfase 

 

19 

4 Overzicht van de clusters met statements 

 

24 
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5 Cluster groepen   25 

6 Clusters, met bridging values (BV’s) 

 

29 

7 Welch’s t-test, toont de gelijkheid van de gemiddelden per 

cluster op de ratings: “What do you consider important” en 

“What do you do while writing tekst?” 

 

31 

8 Statements met bridging values 

 

38 

 


