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HOOFDSTUK 1: EEN MODEL SCHETSEN
Met deze handleiding leer je werken met de SCYDynamics Model Editor. Dat doe je in 2 fasen.
Hierdoor bouw je stap-voor-stap een model.



In fase 1 (Hoofdstuk 1) schets je het model: je zet de belangrijkste elementen in het model en
verbindt deze met relatiepijlen
In fase 2 (Hoofdstuk 2) ga je deze relaties specificeren: je geeft aan wat de relatie tussen de
elementen is

De editor wordt uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld.
VOORBEELD
Je wilt een iPad kopen. Je opent een bankrekening en stort hierop elke maand je zakgeld. Wanneer
heb je genoeg gespaard om de iPad te kopen?

Dit voorbeeld lijkt erg eenvoudig: als je 40 euro zakgeld hebt, kun je na 12 maanden €480,= gespaard
hebben, genoeg voor een iPad die €479,= kost. Maar dan houd je geen rekening met de uitgaven. En
dan wordt het al snel complexer. Een model kan je dan helpen te voorspellen wanneer je de iPad kunt
kopen.

Een variabele maken
1. Klik op

2. Klik 1 keer in het werkblad

Een variabele definiëren
Je kunt nu de naam van de variabele instellen.

1. Klik op

2. Dubbelklik op

Er verschijnt een apart window. Hier kun je de instellingen van de variabele definiëren.
3. Verander de naam van de variabele in
banksaldo

4. Vul de eenheid in (je kunt uit de lijst
kiezen of zelf iets invullen)
6. Klik op

Stroompijlen toevoegen

1. Klik op
2. Klik op het werkblad
3. Sleep de muis naar

4. Maak op de zelfde manier een stroompijl die van

afgaat

Je hebt nu een model gemaakt van je banksaldo, waarmee je met stroompijlen hebt aangegeven dat je
banksaldo zowel toeneemt als afneemt. Nu gaan we deze toe- en afname verder bekijken.

Een nieuwe variabele maken

1. Klik op

2. Klik 1 keer in het werkblad

TIP

Je kunt de variabele verwijderen door eerst op

te klikken en daarna op

Een relatie toevoegen
Je kunt nu aangeven dat de nieuwe variabele invloed heeft op het geld dat bij je bankrekening opkomt.
Dit doe je door een relatie toe te voegen.

1. Klik op
2. Klik op

3. Sleep de muis naar
4. Laat de muisknop los als het
teken zwart wordt ( )

Een variabele definiëren
Je kunt nu de naam van de variabele instellen.

1. Klik op

2. Dubbelklik op

Er verschijnt weer een apart window. Hier kun je de instellingen van de variabele definiëren.
3. Verander de naam van de variabele in
Maandinkomsten

4. Vul de eenheid in (je kunt uit de lijst
kiezen of zelf iets invullen)
6. Klik op

Je hebt nu een eenvoudig model van je bankrekening. De betekenis van de onderdelen staat hieronder.

Er komt geld op je rekening binnen

Er gaat geld van je rekening af

Je maandinkomsten bepalen
hoeveel geld er op je rekening
binnenkomt

Een model beter begrijpen
In dit model zijn drie verschillende symbolen gebruikt. Hun betekenis staat hieronder.
Symbool

Naam en betekenis

Voorbeeld

Voorraadgrootheid
Deze grootheid kan in de loop van de tijd van waarde
veranderen. Er kan steeds iets bijkomen of iets afgaan.

Je banksaldo kan elke maand toenemen of afnemen.

Rekengrootheid
Deze grootheid wordt berekend op basis van andere
grootheden.

Je maanduitgaven worden bepaald door de hoogte
van je banksaldo en de contributie voor je
sportvereniging

Constante
Deze grootheid verandert in de loop van de tijd niet van
waarde

Contributie is elke maand gelijk (bijvoorbeeld €30,=)

In het model staan ook twee soorten pijlen.
Pijl

Naam en betekenis
Stroompijl
Een stroompijl begint en/of eindigt altijd in een voorraadgrootheid. Deze pijl geeft aan dat er iets van de
voorraadgrootheid af gaat of dat er iets bijkomt.
Relatiepijl
Een relatiepijl kan in twee gevallen worden gebruikt.
(1) Tussen twee symbolen
Een relatiepijl loopt altijd naar een rekengrootheid toe. De pijl begint in een andere variabele. Dit geeft
aan dat de rekengrootheid van deze andere variabele afhankelijk is.
(2) Tussen een rekengrootheid en een stroompijl
De relatiepijl loopt van de rekengrootheid naar de stroompijl. Dit geeft aan dat de in- of uitstroom van
deze rekengrootheid afhankelijk is.

Je modelschets controleren
Je kunt kijken of je variabelen en relaties kloppen in het staafdiagram.

1. Klik in de menubalk op

2. Run het model door op
te klikken

In het staafdiagram kun je zien dat je model nu 2 goede variabelen heeft en 1 goede relatie. De
betekenis van de onderdelen staat hieronder

Er staan 2 correcte
variabelen in je model
(banksaldo en
maandinkomsten)

De richting van de relatie in
je model is goed (van
maandinkomsten naar de
flow, en niet andersom)

Je model heeft 1 correcte relatie (van maandinkomsten naar de flow die
aangeeft dat er geld bij je rekening opkomt)

Zelf nog een variabele en een relatie toevoegen
In het voorbeeld wordt niets gezegd over uitgaven. Maar die hebben wel invloed op je banksaldo. Je
moet de uitgaven dus ook in het model opnemen.

1. Maak een nieuwe variabele
‘uitgaven’ aan

2. Verbind de nieuwe
variabele met de stroompijl

3. Controleer in het staafdiagram dat je nu 3 goede variabelen en 2 goede relaties hebt.

Een model bewaren
1. Klik op

2. Kies de juiste plek

3. Typ een naam
2. Klik op

HOOFDSTUK 2: EEN MODEL SPECIFICEREN
In hoofdstuk 1 heb je het model geschetst, maar je wil graag weten hoe het sparen op je bankrekening
verloopt. Hiervoor moet je je model specificeren, dit doe je in de 2e fase van de leeromgeving

1. Klik in de menubalk op

2. Klik op
Het voorbeeld wordt wat uitgebreid:
VOORBEELD
Je vindt het sparen veel te lang duren en besluit een baantje in een supermarkt te nemen. Bovendien
ben je gaan sporten; en betaal je nu maandelijks contributie voor je sportvereniging. Wat doet dit met
het geld op de bankrekening?

Een model openen
1. Klik op

2. Kies iPad2

3. Klik op

Je ziet dat dit model wat ingewikkelder is. De betekenis van de onderdelen staat hieronder

Er komt geld op je rekening binnen

Er gaat geld van je rekening af

Je maandinkomsten bepalen hoeveel
geld er op je rekening binnenkomt

Je maanduitgaven bepalen hoeveel
geld er van je rekening afgaat

Hoeveel je verdient per uur en
hoeveel (uur) je werkt bepalen je
maandinkomsten.

Je contributie en aantal vrienden
bepalen je maanduitgaven (als je
veel vrienden hebt, geef je vaker een
rondje)

Je banksaldo bepaalt hoeveel vrienden je hebt (als je die iPad kunt
kopen, komen er allemaal vrienden bij)

Een relatie definiëren
Je kunt nu de relaties (zoals bijvoorbeeld tussen maandinkomsten en uurloon) definiëren. Dit doe je
eenvoudig, zonder formules.

1. Dubbelklik op
2. Klik op
3. Klik op

achter uur

Doe hetzelfde voor uurloon:
4. Klik op
5. Klik op

achter uurloon

6. Klik op
Met de relaties heb je aangegeven dat je maandinkomsten hoger worden (lineaire toename) als je
uurloon (constante) hoger wordt en/of als je meer uren (constante) gaat werken.

Een grootheid kan ook door een andere grootheid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld bij de uitgaven.

1. Dubbelklik op
2. Klik op
3. Klik op

achter contributie

Doe hetzelfde voor vrienden:
4. Klik ook op
5. Klik op

achter vrienden

6. Klik op
Met deze relaties heb je aangegeven dat je uitgaven lineair toenemen als je meer vrienden krijgt en/of
als je contributie toeneemt.

Een variabele kan ook een ander soort invloed hebben.

1. Dubbelklik op
2. Klik op
3. Klik op

achter banksaldo

4. Klik op

Met deze relatie heb je aangegeven dat als je veel geld hebt (genoeg voor een iPad), je opeens meer
vrienden krijgt.

Een model beter begrijpen
Je bent nu verschillende soorten relaties tegengekomen. De betekenis van de relaties staan hieronder.
Symbool

Relatie

Voorbeeld

Lineair stijgend

Als X groter is, dan is Y groter

Lineair dalend

Als X groot en positief is, dan is Y groot en negatief

Constant

Y heeft onafhankelijk van X een constante waarde

S-vormig

Als X klein is, is Y ook klein, bij een drempelwaarde van X benadert Y een maximum

Toenemend stijgend

Als X groter is, dan is Y groter, bij hogere waarden is de relatie steiler

Afnemend stijgend

Als X groter is, dan benadert Y een maximum.

Afnemend dalend

Als X groter is, dan is Y kleiner

Een model runnen
Tot slot: hoe weet je nu of je model klopt? Je kunt de uitkomsten van het model in een grafiek
bekijken. Hierin kun je zien hoe je banksaldo in de tijd verandert.

1. Klik in de menubalk op

2. Kies banksaldo

3. Zet uurloon op medium
4. Zet uur op medium
5. Zet banksaldo op low
6. Zet contributie op medium
7. Run het model door op
te klikken
In de grafiek zie je hoe je banksaldo eerst in de tijd toeneemt. Na enige tijd “golft” de grafiek rond een
constante waarde: Hier heb je zo veel gespaard dat je klasgenoten interesse beginnen te tonen. Door
deze toename in vrienden nemen je uitgaven zo veel toe dat je niet verder kunt sparen.
Het lijkt alleen wel lang te duren voordat je genoeg geld hebt: dus je besluit meer te gaan werken.

1. Zet uur op high
2. Run het model door op
te klikken

Je ziet nu twee grafieken. De nieuwe grafiek geeft weer dat je sneller de iPad bij elkaar hebt gespaard
als je meer uren werkt.
TIP

Je begint weer met een lege grafiek door op

te klikken

OVERZICHT MODELELEMENTEN
Je bent nu klaar met de handleiding. Hieronder een overzicht van alle elementen van het
modelleerprogramma:
Symbolen:
Symbool

Naam en betekenis

Voorbeeld

Voorraadgrootheid
Deze grootheid kan in de loop van de tijd van waarde
veranderen. Er kan steeds iets bijkomen of iets afgaan.

Je banksaldo kan elke maand toenemen of afnemen.

Rekengrootheid
Deze grootheid wordt berekend op basis van andere
grootheden.

Je maanduitgaven worden bepaald door de hoogte
van je banksaldo en de contributie voor je
sportvereniging

Constante
Deze grootheid verandert in de loop van de tijd niet van
waarde

Contributie is elke maand gelijk (bijvoorbeeld €30,=)

Pijlen:
Pijl

Naam en betekenis
Stroompijl
Een stroompijl begint en/of eindigt altijd in een voorraadgrootheid. Deze pijl geeft aan dat er iets van de
voorraadgrootheid af gaat of dat er iets bijkomt.
Relatiepijl
Een relatiepijl kan in twee gevallen worden gebruikt.
(1) Tussen twee symbolen
Een relatiepijl loopt altijd naar een rekengrootheid toe. De pijl begint in een andere variabele. Dit geeft
aan dat de rekengrootheid van deze andere variabele afhankelijk is.
(2) Tussen een rekengrootheid en een stroompijl
De relatiepijl loopt van de rekengrootheid naar de stroompijl. Dit geeft aan dat de in- of uitstroom van
deze rekengrootheid afhankelijk is.

Relaties:
Symbool

Relatie

Voorbeeld

Lineair stijgend

Als X groter is, dan is Y groter

Lineair dalend

Als X groot en positief is, dan is Y groot en negatief

Constant

Y heeft onafhankelijk van X een constante waarde

S-vormig

Als X klein is, is Y ook klein, bij een drempelwaarde van X benadert Y een maximum

Toenemend stijgend

Als X groter is, dan is Y groter, bij hogere waarden is de relatie steiler

Afnemend stijgend

Als X groter is, dan benadert Y een maximum.

Afnemend dalend

Als X groter is, dan is Y kleiner

