
Making sense van open concept map analyse

Een kritische review van de analyse van open concept maps



Onderzoeksprobleem



Open concept maps verschillen op alle mogelijke manieren:
1. Respondenten kiezen eigen concepten
2. Gebruiken daarvoor hun eigen woorden
3. Bepalen zelf hoe ze deze plaatsen
4. Bepalen zelf waar ze relaties tussen leggen
5. Bepalen zelf welke woorden ze gebruiken voor de relaties

Onderzoeksprobleem



Analyse van open concept maps

Hoe kun je concept maps met zulke grote verschillen 
betekenisvol vergelijken?

Eerder onderzoek zet vraagtekens bij de validiteit en 
betrouwbaarheid van de analyse van open concept maps en 
veel studies die open concept maps benutten benoemen 
beperkingen van toegepaste analysemethodes



Onderzoeksdoel

• Verkennen welke methodes worden toegepast
• Hoe en waarom deze
• Welke conclusies je daarop kunt trekken
• Structuur aanbrengen door patronen te zoeken
• handreikingen doen voor analyse



Uitgevoerde review

Welke analysemethodes zijn toegepast in eerder 
onderzoek met open concept maps en hoe hangen die 
samen met onderzoeksobject, kenmerken van concept 
maps die worden meegenomen, en getrokken 
conclusies?

ERIC, PsychINFO, Web of Science, reviews
1062 artikelen  25 artikelen meegenomen



703 studies: geen concept 
maps of voor instructie, als
leertool, curriculumontwerp of 
analysetool

Totale N = 1316 (inclusief dubbele)
Totale N = 1062 (exclusief dubbele) 

Longlist N = 359

Possible shortlist N = 30

Shortlist N = 25

Step 1: Exclusie op titel/
abstract N = 703

Step 2: Exclusie op 
methods/results N = 329

Step 3: Exclusie op 
volledige tekst N = 5

• Concept maps 7
• Empirische studie 31
• Zelf CM maken 71
• Open CM 154

Meerdere instrumenten:

• Analyse samen 30
• Analyse in relatie 36

Maten opgeteld 2
Correlatie tussen maten 1
Enkel groepsniveau 2



Resultaten - 1. onderzoeksobjecten

Onderzoeksobjecten variëren van kennis tot systeemdenken:

1. Kennis
2. Kennisstructuur
3. Kennisintegratie
4. Perceptie
5. Systeemdenken



Resultaten - 2. kenmerken of maten

Structuur

Omvang
Structurele complexiteit
Type structuur

Inhoud

Semantische inhoud
Representatie van categorieën

Interlinks
Complexiteitsindex

Verschillende maten van concept maps worden meegenomen



Resultaten - 3. analysemethodes

Verwijzing naar analysemethode is diffuus

Hiërarchische structuur analyse (Novak en Gowin 1984) = 
“hierarchical analysis”, “quantitative analysis”, “traditional 
analysis”, “traditional quantitative analysis”, “structural scoring”. 

Kwalitatieve en content analyse worden gebruikt als termen voor
het analyseren van de inhoud, en kwalitatieve analyse wordt ook
gebruikt om naar analyse van type leren te verwijzen.

 voorstel voor indeling



Resultaten 4. conclusies

Conclusies zijn vrijwel altijd dat er ontwikkeling is van kennis of 
begrip

Meer wordt geïnterpreteerd als beter

Zelfs als verschillende maten tegenstrijdige ontwikkeling laten
zien of bepaalde maten niet ontwikkelen en andere wel wordt
dat ontwikkeling of groei genoemd



Conclusie en discussie 

 voorstel voor indeling van analysemethodes op 
hermeneutiek:

• Kwantitatief = tellen
• Vergelijkend = in vergelijking met referentiemap
• Holistisch = scoren van de map als geheel met rubric
• Kwalitatief = beschrijven



Analysemethodes en analyses

Analyse-
methode

Structuur Inhoud

Kwantitatief 
Tellen van nodes / links / 
structurele kenmerken

Tellen van nodes per categorie of 
tellen van links tussen categorieën

Vergelijkend Percentage overlap / 
discrepantie structuur

Percentage overlap / discrepantie
van gebruikte termen

Holistisch
Score voor de organisatie van 
de map obv rubric

Score voor juistheid en dekking van 
de verwachte inhoud

Kwalitatief Type structuur beschrijven Gebruikte termen beschrijven



Analysemethodes en typen conclusies

Analyse-
methode

Structuur Inhoud

Kwantitatief 
Meer of minder kennis
(nodes) of begrip (links)

Kennis inhoud/ welke kennis
kennisbalans

Vergelijkend Juiste intergatie van 
concepten / kennisstructuur Gebruik van juiste concepten

Holistisch Kwaliteit van structuur Kwaliteit van inhoud

Kwalitatief Niveau van begrip Semantische inhoud



Aanbevelingen

1. Bedenk wat je wilt onderzoeken
2. Bepaal of een open concept map de beste keuze is
3. Bepaal welk(e) kenmerk(en) en maten daarbij passen
4. Bepaal welke analyse daarbij past
5. Trek conclusies die daaruit voortvloeien
6. Ben open over keuzes en beperkingen van keuzes
7. Beschrijf wat niet ontwikkelt en wat dat kan betekenen



Discussiepunten

1. Wat is volgens jullie de meerwaarde van deze review?

2. Wie is van plan open concept maps te gebruiken? Waarvoor? 
Hoe? Welke analyse wil je toepassen en waarom?

3. Zien jullie mogelijkheden om de voorgestelde indeling aan te 
vullen?
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