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Leeropbrengsten van cognitive apprenticeship en directe instructie in
begrijpend lezen

Auteur: Bernadet de Jager

Vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs, zoals het Studiehuis en de basisvorming, hebben als doel
meer aandacht te besteden aan vaardigheden en zelfstandig leren. De verantwoordelijkheid van het leren
wordt in toenemende mate bij de leerlingen gelegd, de leerkracht wordt geacht meer als coach het
leerproces te ondersteunen. Het is nog weinig onderzocht of leerkrachten op het constructivisme
gebaseerde instructiemodellen in hun reguliere schoolpraktijk kunnen toepassen en wat hiervan de
leereffecten zijn bij leerlingen. Uit onderzoek blijkt wel dat traditionele instructie volgens het directe
instructiemodel effect heeft op de prestaties van leerlingen. Het directe instructiemodel bestaat uit 6
hoofdfasen; dagelijkse terugblik, presentatie, (in)oefening, individuele verwerking, periodieke terugblik en
terugkoppeling ten aanzien van de eerste 5 fasen. Het is nog nauwelijks onderzocht of het directe
instructiemodel ook geschikt is voor het aanleren van meer complexe vaardigheden zoals begrijpend
lezen en metacognitieve vaardigheden.
Binnen het constructivisme spelen complexe vaardigheden en metacognitieve vaardigheden juist een
belangrijke rol. Het constructivisme gaat ervan uit dat lerenden actief hun kennis verwerven en
construeren. Op basis van deze visie op leren zijn instructiemodellen ontwikkeld, waarin een grotere
betrokkenheid van de leerling centraal staat. Dit komt tot uiting in meer interacties zowel met
medeleerlingen als met de leerkracht en in een grotere verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
De bekendste modellen zijn reciprocal teaching, procedural facilitation, modeling en cognitive
apprenticeship. Het cognitive apprenticeship model combineert effectieve elementen uit de andere
modellen, zoals modelleren, ondersteuning bieden (scaffolding), de coachende rol van de leerkracht,
samenwerken en werken vanuit reële problemen (Collins, Brown & Newman, 1989). Onderzoeken naar
de effectiviteit van deze modellen worden vaak buiten de reguliere klaspraktijk uitgevoerd en de instructie
wordt zelden door de leerkracht zelf gegeven. Het is dus nog de vraag welke leeropbrengsten het cogni-
tive apprenticeship model heeft wanneer leerkrachten dit model toepassen in hun reguliere lessen in
begrijpend lezen.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de leeropbrengsten van instructie gebaseerd op het directe instructie model cq op het cognitive
apprenticeship model bij het vak begrijpend lezen op de basisschool?
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Opzet van het onderzoek
Het onderzoek heeft een quasi-experimenteel design met pretest, posttest en controlegroep. Bij het
experiment worden twee treatments onderscheiden: één groep leerlingen krijgt les volgens het directe
instructie model (N=70), een andere groep leerlingen krijgt instructie dat gebaseerd is op het cognitive
apprenticeship model (N=115). Beide treatments richten zich op begrijpend lezen in groep 7 van het
basisonderwijs. De leerkrachten van deze leerlingen zijn getraind en gecoacht. Daarnaast hebben ze een
herschreven handleiding gekregen van de methode voor begrijpend lezen, die ze al gebruikten (Ik Weet
Wat Ik Lees). De handleiding is op twee manieren herschreven, één versie bevat de elementen van het
directe instructie model, de andere versie de elementen van het cognitive apprenticeship model. De 95
leerlingen uit de controle groep kregen les uit dezelfde, maar ongewijzigde, methode.
De treatment in de DI-groep bestond uit 16 lessen. Elke les start met een terugblik op de voorgaande les,
gevolgd door instructie, begeleide inoefening en zelfstandige verwerking. De leerkracht sluit de les af met
het nabespreken van de opdrachten en een samenvatting van de belangrijkste punten uit de les. De
leerkracht geeft duidelijk aan welke doelen nagestreefd worden en geeft de leerlingen gedurende de hele
les veel feedback.
De treatment in de CA-groep bestond eveneens uit 16 lessen. Deze lessen starten vanuit een probleem,
dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Met dit probleem doet de leerkracht een beroep op
de voorkennis van de leerlingen en maakt hij duidelijk wat het nut van de vaardigheid is die de leerlingen
gaan leren. Vervolgens modelleert de leerkracht de inzet van de vaardigheid of vraagt hij een leerling om
de inzet te modelleren. Daarna werken de leerlingen in groepjes aan opdrachten. De les wordt afgesloten
met een nabespreking en het bespreken van toepassingsmogelijkheden van het geleerde.
Er zijn gegevens verzameld over verschillende mogelijke leeropbrengsten, waarbij rekening gehouden is
met de effecten die traditioneel door de twee instructiemodellen worden nagestreefd. Naast vaardigheid in
begrijpend lezen, zijn ook gegevens verzameld over woordenschat, attitude en metacognitieve
vaardigheden.

Bevindingen en voornaamste conclusies
In dit paper worden de leeropbrengsten in de drie groepen leerlingen beschreven en met elkaar
vergeleken. Getoetst wordt of de leerlingen in de twee experimentele groepen significant meer vooruit
zijn gegaan dan de leerlingen in de controlegroep. Daarnaast wordt berekend of er significante
verschillen zijn tussen de experimentele groepen. Gegevens over intelligentie, SES en leestempo
worden gebruikt om te onderzoeken of er ook differentiële effecten zijn.

Een computergestuurde training ter versnelling van de formuleervaardigheid
Engels; effecten op schrijfvaardigheid Engels

Auteurs: P. Snellings, A. van Gelderen, K. de Glopper

Schrijven is een complex proces waarbij er aandacht benodigd is voor planning, formuleren en revisie
(Flower & Hayes, 1980). Gezien de beperkte capaciteit van het werkgeheugen (Baddeley, 1986) is het
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van groot belang dat deze processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Daarnaast blijkt dat naarmate het
ene proces meer aandacht vraagt er minder aandacht beschikbaar is voor de andere processen
(Kellog, 1999). Het gevolg hiervan is dat het uiteindelijke doel, het produceren van een zo goed
mogelijke tekst, in het gedrang komt. Dit effect blijkt niet alleen op te treden in het schrijfproces maar
is herhaaldelijk aangetoond in het verwante leesproces, waarbij het begrip achterblijft of het leestempo
achteruit gaat, zowel voor moedertaalsprekers (Just &Carpenter, 1992) als voor tweede taal leerders
(Favreau, M., & Segalowitz, N., 1983). Gezien de moeite die het kost om te schrijven in de moedertaal
is het niet verwonderlijk dat het schrijven in een vreemde taal tot grote problemen kan leiden.
Processen die in de moedertaal redelijk geautomatiseerd verlopen en weinig aandacht vragen storen
het schrijfproces in de vreemde taal. Één van die deelprocessen die in de moedertaal vooral bij
jongere kinderen moeizaam verlopen is het gebruik van het benodigde vocabulaire. Ondanks dat
tweede taalleerders dit vocabulaire wel kennen (receptief en soms ook al productief) kost het grote
moeite om deze woorden uit het geheugen op te diepen waardoor andere processen zoals een goede
tekstopbouw in het gedrang komen. In deze presentatie zullen we nader ingaan op een
computergestuurde training gericht op het sneller en met minder inspanning formuleren in het Engels.
Naast de invloed van de training op de formuleervaardigheid zullen we het effect op de
schrijfvaardigheid bespreken.

Opzet van het onderzoek
Met gebruikmaking van een gekruist experimenteel design werden leerlingen uit de derde klas van het
voortgezet onderwijs getraind om de Engelse formuleervaardigheid te versnellen. Mavo en vwo
leerlingen (n=103) werden per klas random toegewezen aan twee afzonderlijke condities. In de eerste
conditie werden woorden getraind die in potentie bruikbaar waren om een tekst te schrijven over een
cartoon met vissende jongetjes; de zgn. ‘vissen-woorden’ in de vissen conditie. In de tweede conditie
werden woorden getraind voor een cartoon over een man die een gevaarlijke tijger vangt; de zgn.
‘tijger-woorden’ in de tijger conditie. Alle leerlingen werden getest op de snelheid op de vissen- en de
tijger-woorden. Er zijn een computergestuurde vertaaltaak en een woordherkenningstaak afgenomen.
De voorspelling was dat de vissengroep in vergelijking met de tijgergroep snellere tijden zou hebben
op de vissen-woorden en vice versa. Naast de snelheidstaken zijn twee schrijftaken afgenomen: een
opdracht om een tekst te schrijven over de vissen-cartoon en een vergelijkbare opdracht over de
tijger-cartoon. Leerlingen moesten op basis van de cartoons een bijpassende Engelse tekst schrijven.
Op deze teksten werd een inhoudsanalyse uitgevoerd en daarnaast vond er een globale beoordeling
plaats. Verder werd het aantal gebruikte vissen trainingswoorden in de vissen tekst en het aantal
gebruikte tijger trainingswoorden in de tijger tekst geteld. We verwachten hierbij dat de betere
beschikbaarheid van de benodigde woorden ertoe leidt dat deze woorden ook vaker gebruikt worden
in de teksten en dat er ook meer belangrijke inhoudselementen in de teksten verwerkt worden. De
globale oordelen zijn geanalyseerd om te zien of er ook een effect op dat globale niveau optreedt,
hetgeen verassend zou zijn, gezien de complexiteit van de betrokken schrijfprocessen.

Bevindingen en voornaamste conclusies
De training heeft geleid tot verschillen in snelheid van formuleren tussen de vissen en de tijgergroep.
Zowel op de vissenwoorden als op de tijgerwoorden blijkt de getrainde groep hoger te scoren op mate
van correctheid en op snelheid. Dit effect treedt op in de vertaaltaak en in de woordherkenningstaak.
Verder blijken de getrainde groepen de getrainde woorden vaker te gebruiken dan de niet getrainde
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groepen waardoor transfer van de getrainde vaardigheid (formuleervaardigheid) naar de schrijftaak
aangetoond is. De verschillen in formuleersnelheid leiden niet tot verschillen in globale
kwaliteitsscores van de schrijftaken. Wanneer er echter specifiek wordt gekeken naar de op basis van
de cartoons gerealiseerde inhoudselementen blijken de voorspelde verschillen ten voordele van de
getrainde groepen wel op te treden. Verbeterde formuleervaardigheid blijkt dus een positief effect te
hebben op schrijfkwaliteit maar het effect is niet zo groot dat het met een globale score te meten valt.
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Differentiële effecten van observerend leren in het schrijfonderwijs:
ieder zijn model

Auteurs: Martine Braaksma, Gert Rijlaarsdam* en Huub van den Bergh*

Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam
*Tevens werkzaam bij Utrecht Institute of Linguistics, Universiteit Utrecht

Observerend leren is een instructievorm waarbij leerlingen anderen (de modellen) bestuderen die
taken uitvoeren. Deze instructievorm is effectief gebleken voor verschillende schoolvakken, met
docenten en leerlingen als model en voor leerlingen van verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld bij
wiskunde (Schunk, Hanson & Cox, 1987); schrijven (Graham, Harris & Troia, 1998); lezen en schrijven
(Couzijn, 1999) en spreken en luisteren (Sonnenschein & Whitehurst, 1983). Observerend leren lijkt
met name effectief bij complexe taken als schrijven, omdat ze het gebruik stimuleert van meta-
cognitieve strategieën als monitoring, evalueren en reflecteren. Deze strategieën zorgen ervoor dat
een leerling kennis van het schrijfproces verkrijgt (o.a. criteria voor effectieve taakuitvoering) die hij
kan gebruiken bij toekomstige schrijftaken (Butler, 1998; Graham & Harris, 1994; Hillocks, 1986).
Bovendien richt observerend leren de aandacht van de leerling op de schrijftaak én de leertaak
(aandacht voor ‘de dubbele agenda’) in plaats van alleen op de schrijftaak zoals bij ‘leren-door-doen’
(Braaksma, et al., in druk).
Review studies (Schunk, 1987, 1991, 1998) laten zien dat observeren niet onder alle omstandigheden
even effectief is. Een belangrijke factor lijkt de gelijkheid in niveau tussen observant en model.



Thema: Leren en Instructie

33

Onderzoek naar de vergelijking tussen succesvolle en minder succesvolle modellen, laat zien dat
leerlingen meer geneigd zijn om hun gedrag te modelleren naar het succesvolle model. Maar
onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen ‘mastery models’ en ‘coping models’ laat zien dat
voor kinderen met leerproblemen het observeren van ‘coping models’ effectiever is. Het observeren
van een ‘coping model’ dat worstelt met de taak, is herkenbaar voor deze leerlingen en kan hun
zelfvertrouwen vergroten.
Omdat de literatuur soms pleit voor gelijkheid in niveau tussen observant en model, maar soms ook
voor ongelijkheid, richten wij ons op de vraag of zwakke en goede leerlingen verschillend profiteren
van zwakke en goede modellen.

Opzet van het onderzoek
Om te onderzoeken in hoeverre een bepaalde observatieconditie geschikt was voor een bepaalde
leerling, werd een experiment opgezet met twee observatiecondities en een controleconditie. Er
werden voor- en natoetsen in het ontwerp opgenomen (intelligentie, kennis van argumentatie,
schrijfvaardigheid) om Aptitude-Treatment-Effecten vast te kunnen stellen. Deelnemers aan de studie
waren 214 leerlingen uit negen tweede klassen van een middelbare school (vbo-vwo niveau). Alle
leerlingen volgden twee maal een instructiesessie in het schrijven van argumentatieve teksten.
Hierbinnen werden drie condities onderscheiden. In twee condities observeerden leerlingen twee
modellen die hardop denkend schrijftaken uitvoerden. Een model was een goed model (voerde de
taak correct uit). Het andere model was een zwak model (voerde de taak niet correct uit). De
leerlingen observeerden beide modellen, maar werden in een conditie geïnstrueerd om te reflecteren
op de taakuitvoering van het goede model (‘leg uit waarom het goede model het goed deed’) en in een
andere conditie te reflecteren op de taakuitvoering van het zwakke model (‘leg uit waarom het zwakke
model het minder goed deed’). In de controleconditie moesten leerlingen zelf schrijfoefeningen maken
in plaats van modellen te observeren. Door de toevoeging van de controleconditie konden we de twee
verschillende typen van observerend leren vergelijken met ‘leren-door-doen’.

Bevindingen en voornaamste conclusies
De resultaten spreken voor gelijkheid in niveau tussen observant en model en pleiten voor
verschillende condities voor leerlingen met een verschillend niveau. Leerlingen met een hoog niveau
leerden meer wanneer zij reflecteerden op het goede model dan wanneer zij zich richten op het
zwakke model. Vermoedelijk identificeerden zij zich meer met het goede model omdat zij zelf de taak
ook goed zouden uitvoeren; daardoor konden zij gemakkelijk uitleggen wat er goed was aan de
taakuitvoering van de goede modellen. Voor leerlingen met een laag niveau was het observerend
leren het meest effectief wanneer zij reflecteerden op het zwakke model. Het contrast in taakuitvoering
van een goed en een zwak model gaf de zwakke leerling vermoedelijk voldoende criteria om op het
zwakke model te reflecteren. Voor de beoordeling van het goede model beschikten zij daarentegen
over te weinig criteria. Leerlingen met een gemiddeld niveau presteerden gelijk in alle condities. Voor
hun schrijfvaardigheid maakte het niet uit welk type instructie zij gevolgd hadden.
Met betrekking tot de controleconditie ‘leren-door-doen’ pleiten de resultaten na instructiesessie 1 voor
onze ‘dubbele agenda theorie’: zwakke leerlingen profiteren van observerend leren (mits er gelijkheid
is tussen observant en model) omdat zij bij ‘leren-door-doen’ meer moeite hebben om gelijktijdig
aandacht te besteden aan de schrijftaak en de leertaak. Bovendien worden ze bij observerend leren
gestimuleerd om metacognitieve strategieën te gebruiken. Goede leerlingen profiteren naast
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observerend leren (mits met aandacht voor het goede model) ook van ‘leren-door-doen’. Zij gebruiken
wel metacognitive strategieën en kunnen aandacht besteden aan zowel schrijftaak als leertaak. Na
instructiesessie 2 lijken zwakke leerlingen naast observerend leren (mits met aandacht voor zwakke
model), ook te profiteren van de controleconditie. Waarschijnlijk beschouwen zwakke leerlingen - door
de bekendheid met de taak - zich qua niveau niet meer geheel gelijk met het zwakke model.
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Symposium

Factoren die Collaboratief Leren Beïnvloeden

Organisator: prof. dr. P.A. Kirschner, Onderwijstechnologisch Expertise Centrum, Open
Universiteit Nederland

Voorzitter: prof. dr. P.A. Kirschner / OUNL
Discussiant: dr. W. van Joolingen / UvA

Onderwijs legt traditioneel de nadruk op het individuele leren. Problematisch is dat veel van de huidige
doelen van het onderwijs (bijv. onderhandelen, deelnemen aan een project) niet of nauwelijks
individueel te bereiken zijn. Visitaties zijn steeds kritisch over de mate waarin deze doelen bereikt
worden in het onderwijs.
De meest gehoorde oplossing is het introduceren van coöperatief- of collaboratief leren (CL) als
didactiek, met informatie- en communicatietechnologie als drager (oftewel Computer Supported CL;
CSCL). Dergelijke vormen van leren hebben een duale functie. Ten eerste ondersteunt CL effectieve
discursieve (Dillenbourg, Baker, Blaye, & O’Malley, 1995; Mirande, Riemersma, & Veen, 1997) c.q.
epistemische leermethodes en -gedrag. (Ohlsson, 1996). Ten tweede ondersteunt CL intrinsieke
leermotivatie, het vaker gebruik maken van cognitieve en metacognitieve processen zoals
(her)concipiëren, elaboratie en associatie, en het beter toepassen en onderhouden van verworven
vaardigheden (Johnson & Johnson, 1993).
Maar het gebruik van CL kan – naast de door onderzoekers en ontwikkelaars voorgestelde panacee –
ook een doos van Pandora worden. CL gaat er van uit dat een aantal factoren beheersbaar is en dat
wij ook weten hoe deze beheersbaarheid te bewerkstelligen is.
Ten eerste meent men dat bij CL, kennis die latent of tacit is bij sommige deelnemers, beschikbaar zal
komen voor de andere deelnemers zodat zij ook de kans krijgen om zich deze kennis eigen te maken.
Marlies Bitter-Rijpkema zal een kader presenteren waarin specifiek wordt ingegaan op het belang van
expliciete ondersteuning van deze kenniselicitatie tijdens samenwerkend leren en werken. Vervolgens
geeft zij aan hoe expliciete aandacht en aansturing van de kenniselicitatie processen noodzakelijk is
voor het ontwerp van effectieve leerwerkomgevingen.
Ten tweede gaat men in CL-omgevingen er van uit dat de processen die zich daarin afspelen binnen
de omgeving gestructureerd worden zodat het leren op een georganiseerde wijze plaatsvindt. Jan-
Willem Strijbos gaat in op de impact van (het ontbreken van) structuur en de mogelijkheid om
studenten meer structuur te bieden ter ondersteuning van samenwerking en interactie/ coördinatie
processen tijdens computer ondersteund CL. De impact van een gebrek aan 'structuur' zal worden
geïllustreerd met resultaten van het samenwerkingsproces van studenten aan de Open Universiteit
gedurende de cursus 'Ondernemingsrecht in de praktijk'.
Ten derde wordt vaak verondersteld dat het gebruik van externe representaties van problemen,
oplossingen of argumentaties in gedistribueerde CL-omgevingen functioneert als een extern
geheugen dat capaciteit vrijmaakt voor hogere cognitieve processen. De som van kosten en baten is
echter beduidend complexer (Van Bruggen, Kirschner & Jochems, in press) en noopt tot onderzoek
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dat ons de precieze interacties tussen de affordances van de elektronische omgeving,
leerlingkarakteristieken en taakvereisten (Kanselaar, De Jong, Andriessen en Goodyear, 2000) leert
begrijpen.
Jan van Bruggen en Hannelore Dekeyser rapporteren beiden over onderzoek naar externe
representaties. Van Bruggen onderzoekt de effecten van deze representaties op collaboratieve
argumentatie bij (wicked) problemen. Dekeyser rapporteert over de invloed van externe representaties
op “inerte kennis”.
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Kennis elicitatieprocessen binnen collaboratieve leerwerkomgevingen

Auteur: drs. Marlies Bitter-Rijpkema / Open Universiteit Nederland

Aanvankelijk vond onderzoek naar collaboratief leren in twee van elkaar onderscheiden
gemeenschappen plaats: de primair op leren gerichte CSCL gemeenschap en de primair op leren op
de werkplek gerichte CSCW gemeenschap. Inmiddels zien we vanuit de maatschappelijke
ontwikkeling naar een kenniseconomie nieuwe, gecombineerde onderwijsvormen ontstaan zoals het
Virtueel Bedrijf (Van Petegem, Gerissen, Janssen, Schuwer, & Sloep, 2000; Westera, Sloep, &
Gerrissen, 2000) en duaal leren (Kirschner, 2000). Hierbij raken leren en werken met elkaar
verbonden zowel in het initiële en postinitiële onderwijs (Bastiaens & Martens, 2000). Door deze
convergentie van werken en leren naar nieuwe vormen van werken/leren komen vragen naar zowel
de praktisch ondersteuning alsook naar het theoretisch raamwerk van waaruit onderzoek gedaan kan
worden naar deze expliciet context gebonden leeromgevingen in een nieuw perspectief te staan.

In studies rond collaboratief leren treffen we (o.a. Dillenbourg, 1999) aandacht voor de aard van
collaboratie en communicatie binnen gemediëerde leeromgevingen. Bij leeromgevingen focust de
aandacht zich op optimalisering van samenwerkingsprocessen en interventies in functie van het leren.
Bij werkgebaseerd leren staat de focus op collaboratie, communicatie en mediëring in functie van
optimalisatie van performance. Met de integratie van leren en werken binnen een organisatie krijgen
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we te maken met integratie van leerinterventies binnen een meer open leeromgeving; de open
leeromgeving van hetzij een reële dan wel gesimuleerde werkpraktijk oftewel open
leerwerkomgevingen.

Juist voor deze specifieke, nieuwe aspecten van deze open leerwerkomgevingen, ingebed in de al
dan niet gesimuleerde praktijkomgeving, is nog veel onduidelijk. Ondanks alle aandacht voor online
synchrone en asynchrone communicatie tussen lerenden weten we nog niet hoe tijdens deze
communicatie kennis uitgesproken wordt in functie van het gemeenschappelijke werk- en leerproces.
Kenniselicitatie en representatie en de mogelijkheid om door gerichte ondersteuning daarbij leer- en
werkprocessen te verbeteren hebben weinig aandacht gekregen. Intussen is wel het besef gegroeid
dat de kennisuitwisseling tussen online lerenden met de huidige stimuli onvoldoende is.
In deze presentatie zal eerst ingegaan worden op het belang van expliciete ondersteuning van
kenniselicitatie tijdens samenwerkend leren en werken. Als onderliggende oorzaak voor de haperende
informatieuitwisseling in gedistribueerde samenwerking wordt gewezen in de richting van het
ontbreken van een gemeenschappelijk extern referentie- en representatiekader (Van Bruggen,
Kirschner, & Jochems, in press; Buckingham Shum, 1997) en het ontbreken van structurering van de
kenniselicitatie.

Op basis van onderzoek op het terrein van zelf-explanatie, teach-back en kennis-elicitatie mag worden
aangenomen dat triggering van elicitatie positief kan werken. Onvrede met de resultaten van
generieke stimulering tot explicatie enerzijds en zeer specifieke explicatie ondersteuning anderzijds
geven aanleiding om na te gaan in hoeverre de ondersteuning van kenniselicitatie nadrukkelijker moet
aansluiten bij de persoonlijke leer- en werkwijze.
Met name het onderzoek van Michele Chi (Chi, De Leeuw, Chiu, & Lavancher, 1994) met betrekking
tot expressie van individuele ideeën en verschillen in werkgewoontes van experts en novices biedt
aanknopingspunten voor specificering van de vereisten voor kenniselicitatie ondersteuning waar het
de aansluiting bij de leer en werk kenmerken van de deelnemers aan de collaboratie gaat. Studies van
Ostwald (1998), Fischer (1998) en Buckingham Shum (1997) gericht op expressie van onderliggende
assumpties tijdens collaboratieve ontwerpprocessen via concrete kennisobjecten bieden ons
daarnaast aanknopingspunten voor het ontwerpen van ondersteuning tot gemeenschappelijk
kennisconstructie.
Deze presentatie geeft vervolgens aan hoe expliciete aandacht en aansturing van de kenniselicitatie
processen noodzakelijk is voor het ontwerp van effectieve leerwerkomgevingen. Hoe het conceptuele
raamwerk van studie naar collaboratief leren derhalve verrijkt dient te worden met deze dimensies.
Tot slot zal gepresenteerd worden hoe we op basis literatuur review komen tot het voorstellen van
gerichte stimuli tot kenniselicitatie tijdens asynchroon collaboratief groepswerk.
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Coördinatieprocessen tijdens computer ondersteund samenwerkend leren

Auteur: drs. Jan-Willem Strijbos / Open Universiteit Nederland

De belangstelling voor samenwerkend leren, een verzamelnaam voor onderwijs waarin het individuele
'leren' gestimuleerd wordt door leerling-leerling interacties, is de laatste jaren sterk gestegen. Strijbos,
Martens & Jochems (submitted) onderscheidden een vijftal centrale elementen voor het ontwerp van
samenwerkende leersituaties, te weten: leerdoeltype, taaktype, mate van structuur, groepsgrootte en
type computer ondersteuning. Uitgangspunt voor een ontwerp vormt het idee van de ontwerper over
het gewenste interactiepatroon samen met de mate waarin de onderlinge aansluiting tussen gemaakte
keuzes over de centrale elementen bijdragen aan het ontstaan van de gewenste interactieprocessen
(Strijbos et al., submitted).
De mate van structuur staat hier centraal en wordt gedefinieerd als de mate waarin studenten vooraf
worden geïnstrueerd over de samenwerking en over de interactie en coördinatieprocessen.
Onderzoek in collaboratief en coöperatief leren heeft een aantal verschillende methoden opgeleverd
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waarin, in meer of mindere mate, het samenwerkingsproces wordt gestructureerd (Sharan & Sharan,
1994). Deze methoden zijn veelal ontwikkeld voor het basisonderwijs en expliciet gericht op 'face-to-
face' interactie. Hoewel, in tegenstelling tot prille aannames, een trend zichtbaar wordt in onderzoek
waarbij niet meer wordt aangenomen dat 'regulatieve vaardigheden' vanzelf wel tijdens de
samenwerking ontstaan, observeerden Benbunan-Fich en Hiltz (1999) dat studenten, in een
asynchrone computerondersteunde samenwerkingssituatie, juist problemen ondervonden met het
coördineren van het samenwerkingsproces. Het lijkt erop dat het aanbieden van één of andere vorm
van 'structuur' het samenwerkingsproces kan ondersteunen en dat een gebrek aan structuur, de
samenwerking als ook de individuele kennisverwerving, kan belemmeren (Brush, 1998).
Het signaleren van de impact van het gebrek aan zo'n structuur stimuleert het denken over welke
wijze en type 'structuur' ter ondersteuning van de computer ondersteunde samenwerking kan worden
geboden. De meest voor de hand liggende stap lijkt om te vissen in de vijver van eerder genoemde
methoden. Echter, gewaakt moet worden om deze methoden klakkeloos over te nemen en te
projecteren op een computer ondersteunde situatie. Samenwerkingsprocessen via de computer
(bijvoorbeeld met behulp van e-mail) hebben een andere dynamiek dan een 'face-to-face' situatie. De
instructie vooraf zal veelal veel explicieter en uitgebreider moeten zijn dan in een 'face-to-face' situatie.
Ook de onderwijscontext kan hierbij een factor zijn. Veel studenten bij de Open Universiteit Nederland
(OUNL) zijn gewend om hun eigen studietempo te bepalen en hierbij niet afhankelijk te zijn van
andere studenten. Daarnaast hebben veel studenten vaak al eerdere (werk)ervaring met onder
andere werk in projectteam verband, waardoor één té restrictieve structuur als knellend keurslijf zou
kunnen worden ervaren en de inzet van de studenten in het samenwerkingsproces negatief kan
beïnvloeden.

Bevindingen en voornaamste conclusies
In deze presentatie zal nader worden ingegaan op bovengenoemde tweetal thema's: de impact van
het ontbreken van structuur en de mogelijkheid om studenten meer structuur te bieden ter
ondersteuning van samenwerking en interactie/ coördinatie processen tijdens computer ondersteund
samenwerkend leren. De impact van een gebrek aan 'structuur' zal worden geïllustreerd met
resultaten van het samenwerkingsproces (via e-mail) van vier studenten aan de OUNL gedurende de
cursus 'Ondernemingsrecht in de praktijk'. Het gebruik van procesgerichte rollen, ter ondersteuning
van interactie en coördinatie gedurende het samenwerkingsproces (via e-mail), zal worden
geïllustreerd aan de hand van resultaten van een groep (enkele groepen) van vier studenten
gedurende de cursus 'beleidskunde' en 'gemeentekunde' aan de OUNL. Op grond van een voorlopige
analyse van de samenwerkingsprocessen kan een trend worden geobserveerd, waarin het
ondersteunen van samenwerkingsprocessen, middels samenwerkingsstructuren, een positieve
invloed lijkt te hebben op het samenwerkingsproces in een kleine groep.
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Effecten van taakkenmerken op interacties in samenwerkend leren

Auteurs: G.M. Lutgens & C.F.M.Ronteltap

In 1996 werd aan de UM een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële meerwaarde van ICT voor
probleem gestuurd onderwijs (PGO). Studenten werd gevraagd hun mening te geven over de
realisatie van PGO en bleken kritiek te hebben op juist twee belangrijke peilers hiervan. Zo gaven zij
aan het zelfstandig zoeken van informatie als moeilijk te ervaren en slechts in beperkte mate toe te
komen aan interactie met andere studenten tijdens de onderwijsgroep-bijeenkomsten. Er was volgens
hen te weinig mogelijkheid om verslag te doen van de uitgevoerde literatuurstudie en hier feedback op
te krijgen van medestudenten en tutoren. Daarnaast was er niet voldoende tijd om gezamenlijk tot het
formuleren van antwoorden te komen voor de met elkaar binnen de onderwijsgroep afgesproken
leerdoelen. Dit terwijl de hoeveelheid en de kwaliteit van de interacties belangrijke voorwaarden
vormen voor het samenwerkend leren (Baker & Lund, 1997; Norman, 1998; Oxford, 1997). Dit wordt
bovendien bevestigd door Scardamalia & Bereiter (1996) en Collins & Stevens (1983) die een
positieve relatie beschrijven tussen samenwerking door lerenden en de kennis die een ieder opbouwt.
Juist hierin leek ICT meerwaarde te bieden en een project werd gestart waarin een toepassing werd
ontwikkeld (POLARIS1) waarmee de studenten in het tijdvak tussen de bijeenkomsten door reeds de
gelegenheid hadden te rapporteren op basis van hun literatuurstudie en te reageren op elkaar.

Op kleine schaal werden experimenten uitgevoerd met POLARIS en de resultaten waren aanleiding
voor de beslissing een vervolgproject in gang te zetten (Ronteltap & Eurelings, 1999). In september
1999 is het POLARIS2-project gestart met als doelstelling het ontwikkelen van een generieke
elektronische leeromgeving ter ondersteuning van samenwerkend leren. Gezien de keuze voor een
webgebaseerde omgeving kunnen de studenten onafhankelijk van tijd en plaats toegang krijgen tot
alle relevante materiaal en schrijven, lezen en reageren op elkaar. De eerste experimenten zijn gestart
in september 2000. Evaluatie van het project richt zich op het in kaart brengen van de mogelijkheid
met POLARIS sociale interactie een plaats te geven binnen het leerproces van samenwerkend leren.

Uit het eerste POLARIS-project bleek reeds dat alleen het aanbieden van een elektronische
leeromgeving niet voldoende was om interactie tussen studenten te bewerkstelligen. Aangezien
verondersteld werd dat juist die interacties noodzakelijk waren om samenwerkend leren te
bewerkstelligen, werd op basis van de bevindingen een aantal criteria opgesteld die als richtlijn
konden dienen bij de implementatie van een dergelijke leeromgeving:
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a. Is er voldoende tijd tussen fysieke bijeenkomsten om literatuur te zoeken, te bestuderen en
hierover (binnen de elektronische leeromgeving) met anderen van gedachten te wisselen;

b. Is er sprake van diversiteit in bronnen met als gevolg het bij elkaar kunnen brengen van
verschillende perspectieven en methodes om een gezamenlijk probleem op te lossen;

c. Is er sprake van authentieke taken waarin kennis wordt toegepast in een professionele context;
d. Is de leertaak voldoende complex.

Opzet van onderzoek
Voor deze bijdrage zal ingezoomd worden op één van de zes parallel verlopen deelexperimenten. De
cursus Corporate Information and Control Systems, een keuzevak binnen de opleiding Internationale
Bedrijfskunde (UM), is gekozen omdat dit het eerste experiment tot nog toe is dat een complete
dataset aan gegevens heeft opgeleverd. Van begin november tot half december 2000 volgden 49
studenten, opgesplitst in drie onderwijsgroepen, dit blok waarin tien thema’s aan de orde kwamen.
Elke onderwijsgroep van ongeveer 15 studenten werd opgedeeld in subgroepjes van vijf die elk een
van de drie vooraf geformuleerde taken passend bij één thema moesten uitwerken om vervolgens aan
de onderwijsgroep te presenteren.

De bovengenoemde criteria werden gebruikt om taken te selecteren waarbij verwacht werd dat
POLARIS zo goed mogelijk tot haar recht kon komen. Constant in dit deelexperiment bleven de
factoren ‘tijd’ en ‘authenticiteit’. De factoren diversiteit in bronnen en complexiteit waren wel
verschillend per taak. In een aantal gevallen verwees de opdracht naar specifieke literatuur of zette de
studenten aan extra literatuur te zoeken. Wat betreft complexiteit werd in de taken onder andere in
verschillende mate een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de studenten en op een diepere
verwerking van de stof.

Bevindingen
Op basis van de informatie die de POLARIS-database zelf biedt (de geschreven en gelezen docu-
menten) en gebruik te maken van log-bestanden waarin alle uitgevoerde acties in POLARIS opgeno-
men zijn, wordt gekeken naar in hoeverre de opgestelde criteria voor inzet van POLARIS daadwerke-
lijk succesvol zijn gebleken voor het voorspellen van de hoeveelheid en de aard van de interacties
binnen de leeromgeving. De verwachting is dat er een positief effect zal zijn van de hoeveelheid
bestudeerde bronnen en de complexiteit van de taak op de hoeveelheid en aard van de interactie.
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Externe representaties in collaboratieve leeromgevingen

Auteur: drs. Jan van Bruggen, Open Universiteit Nederland

Dit onderzoek bouwt voort op eerder werk met de Belvédère omgeving (Suthers, 1998; Suthers, Toth
& Weiner, 1997), maar wordt verder uitgebreid naar twee kanten, namelijk naar een ander domein en
door onderzoek naar de invloed van de specificiteit van de representatie. In de eerste plaats proberen
de onderzoekers grafische argumentatie toe te passen op een ander domein, namelijk dat van
programma-analyse en theoriegebaseerde evaluatie (Chen, 1990; Weiss, 1997). Argumentatie in dit
domein vergt aspecten van zowel wetenschappelijk argumenteren (bijvoorbeeld bij de
probleemanalyse), als van design argumentatie (bijvoorbeeld bij de keus van de specifieke
interventies). De gekozen weergave van de designargumentatie is gebaseerd op de notatie van DRL
(Decision Representation Language) (Lee & Lai, 1991) en Logical Framework Analysis (Sartorius,
1996).

Opzet van het onderzoek
Hoe de interactie met externe representaties verloopt, is voor een belangrijk deel nog onbekend
(Scaife & Rogers, 1996). In het onderzoek proberen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de
invloed van karakteristieken van de externe argumentatie, in het bijzonder de effecten van de
specificiteit, op het argumentatieproces. Specificiteit wordt door Stenning en Oberlander (1995)
beschreven als de mate waarin een representatiesysteem vereist dat informatie in een bepaalde
klasse wordt gespecificeerd in een interpreteerbare representatie. Specificiteit kan vergen dat
informatie gedisambigueerd wordt en dat die minder abstract wordt weergegeven. Dit kan de
verwerking van de informatie in de representatie vergemakkelijken (Cox, 1999).

Bevindingen en voornaamste conclusies
Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van twee deelonderzoeken: in het eerste
is het representatieschema toegepast in de analyse van gespreksprotocollen van groepjes studenten,
met verschillend gebieden van expertise (domeinspecifiek en argumentatiespecifiek), die
aanbevelingen formuleren voor het tegengaan van het voortijdig schoolverlaten. In het tweede
onderzoek wordt onderzocht wat de invloed is van de specificiteit van het representatieschema op de
inhoud van de programma-analyse en -evaluatie bij samenwerkende studenten.
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Constructie van externe diagrammatische representaties en inerte kennis:
Mogelijkheden voor samenwerkend leren?

Auteur: drs. Hannelore Dekeyser, Open Universiteit Nederland

Dit onderzoek benadrukt het belang van het inbouwen van faciliteiten voor het actief construeren van
externe representaties (ER) bij elektronische CL-omgevingen. Het onderbouwt de stelling dat het zelf,
actief construeren van externe diagrammatische representaties het optreden van “inerte kennis”
tijdens het uitvoeren van een complexe vaardigheid vermindert. Verder verkent het onderzoek het nut
van externe representaties voor samenwerkend leren, waaronder de explicitatie van ontoereikende
probleemrepresentatie en het vermijden van misconcepties.
Inerte kennis treedt op wanneer concepten en procedures die voorheen werden geleerd niet spontaan
worden gebruikt, hoewel het gebruik ervan relevant of vereist is. Cognitive tools zoals ER, kunnen het
optreden van inerte kennis helpen vermijden doordat ze het opbouwen van rijke kennisschemata
stimuleren tijdens kennisverwerving, door het stimuleren van proceduralisatie van vaardigheden die
steunen op deze kennis, en door de reductie van cognitieve belasting tijdens de uitvoering ervan
(Winn, 1987; Biehler, 1994; De Jong, Ainsworth, Dobson, Van der Hulst, Levonen, Reimann, Sime,
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Van Someren, Spada, & Swaak, 1998; Moreno, 1995; Paivio, 1971; Levie & Lentz, 1992; Lonka,
1992; Pesci, 1995). Sommige ER zijn echter meer effectief in dit perspectief dan andere (Cox,1999).
Een ER met een hoge specificiteit en structurele correspondentie met de gerepresenteerde informatie
is effectiever in de preventie van inerte kennis dan ER's die meer abstractie toelaten en daardoor
bepaalde informatie ongespecificeerd laten. Diagrammatische ER (DER) hebben een hogere mate
van “specificiteit” en “structurele correspondentie” dan tekstuele externe representaties (TER).

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek richt zich zowel op de vraag of DER meer effectief zijn dan TER alsmede de condities
waaronder dit gebeurt (i.e., inhoudelijke voorkennis en de voorkeur van studenten voor
representatiemodus). De interactie met deze studentkarakteristieken wordt dus onderzocht. Tot slot
wordt in het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen het effect van het louter presenteren van
geprefabriceerde externe representatie en de meerwaarde van het construeren ervan tijdens de
uitvoering van een taak.
Het onderzoek is uitgevoerd in het statistiekdomein voor de sociale wetenschappen, op het terrein van
het verwerven van de vaardigheid: “het kunnen kiezen van een geschikte analysetechniek voor een
onderzoeksvraag”. In het statistiekonderwijs als “service course” wordt vaak geobserveerd dat eerder
verworven kennis inert blijkt, wanneer het erop aankomt om die kennis toe te passen bij het uitvoeren
van statistisch onderzoek (Truran, 1998).

Bevindingen en voornaamste conclusies
In een experiment werd in één conditie de structuur van de onderzoeksvraag en van de
analysetechnieken aangeboden via DER, terwijl in de andere conditie via TER. De
werkaantekeningen geproduceerd door studenten tijdens het oplossen van de taken werden
geanalyseerd. De mate waarin spontaan inhoudsgerelateerde voorkennis werd gebruikt bij de
oplossing van de taak (en dus de mate van afwezigheid van inerte kennis), is gemeten. Er kan worden
vastgesteld dat de constructie van een DER tijdens de oplossing de hoeveelheid inerte kennis
aanzienlijk verlaagt. Verder kan in onderzoeksprojectgroepen geobserveerd worden dat het gebruik
van de DER het inert blijven van kennis bij de groepsleden vermijdt en taakgeoriënteerde
communicatie bevordert. De specificiteit van de DER brengt misconcepties aan het licht die impliciet
zouden blijven bij een TER.
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Samen experimenteren in een simulatie-omgeving

Auteurs: Nadira Saab; Wouter van Joolingen, Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit
van Amsterdam

Dit paper beschrijft de interactie tussen ontdekkend leren en computerondersteunend samenwerkend
leren, beide benaderingen van leren die passen binnen een constructivistische benadering. Bij
ontdekkend leren probeert de leerling door middel van het uitvoeren van experimenten voldoende
kennis te verzamelen om een bepaald domein te kunnen beschrijven en op deze wijze de eigen
kennis te construeren. De vaardigheid ontdekkend leren bestaat uit een aantal subvaardigheden
(Njoo, 1994), zoals experimenten ontwerpen, hypotheses afleiden, uitkomsten voorspellen,
hypotheses bijstellen en data interpreteren (De Jong & Van Joolingen, 1998). Bij samenwerkend
leren, proberen twee of meer leerlingen, door middel van discussie en/of gemeenschappelijke
constructie van kennis, overeenstemming te vinden om naar de oplossing van een taak of probleem
toe te werken. Twee, elkaar niet uitsluitende, perspectieven op samenwerkend leren zijn
dominant(Van der Linden, Erkens, Schmidt & Renshaw, 2000): samenwerken als co-constructie van
kennis (Roelofs, Van der Linden & Erkens, 1999; Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser, 1989; Van
Boxtel, 1999; Tao & Gunstone, 1999) en het perspectief op samenwerking als aanjager van elaboratie
en explicatie (Dekker & Elshout-Mohr, 1998). zoals wederzijds uitleggen (Weiss and Dillenbourg,
1999; (Ploetzner, Dillenbourg, Preier & Traum. 1999; She, 1999; Wegerif 1996) en vragen stellen (Chi,
et al., 1989).
In het gepresenteerde onderzoek staat de wisselwerking tussen samenwerkend en ontdekkend leren
centraal. Enerzijds kan vanuit het hierboven geschetste elaboratieperspectief kan samenwerking een
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positieve invloed hebben op de explicitatie en uitvoering van ontdekkend-leerprocessen (Salomon &
Globerson, 1989, anderzijds kan vanuit een analyse van ontdekkend leren en kennis over het
onderzochte domein ondersteuning voor het communicatieproces worden gegenereerd. Beide
aspecten van de wisselwerking staan in het promotietraject centraal. In de hier gepresenteerde studie
wordt eerst gekeken naar de eerstgenoemde richting van de wisselwerking.
Door het externaliseren van gedachten kan men bewust worden van eigen denkbeelden en cognitieve
en metacognitieve processen en dus ook van de eventuele mankementen in deze processen (van
Boxtel, 1999; Van der Linden, et al., 2000). Wanneer de leerlingen hun gedachten hardop uitspreken
(plannen en beslissen), en vervolgens deze op een elaboratieve wijze verwerken (Roelofs, et al.,
1999), door bijvoorbeeld aan elkaar vragen te stellen en uitleg te geven, kan dit leiden tot organisatie
en verfijning van de kennis en uiteindelijk tot uitbreiding van de kennis (Wegerif & Mercer, 1996) in de
ontdekkend leeromgeving. Deze onderzoeksbijdrage past meer in het elaboratieperspectief (bij dit
perspectief ligt de nadruk op de relatie tussen de soort interactie en het indidividuele leerproces) dan
in het het co-constructieperspectief (de sociale interactie zelf wordt hier benadrukt) zoals omschreven
in een meta-anlayse van Roelofs, Van der Linden en Erkens (1999).
De vraagstelling van de gepresenteerde studie is: “Welke communicatieve activiteiten tussen twee
leerlingen die samenwerken in een ontdekkend leeromgeving dragen bij aan de kwaliteit van proces
en product van het leren?”
De leeromgeving die worden bestudeerd is gebaseerd op een computersimulatie, ontwikkeld in
SimQuest (zie b.v. de Jong & Van Joolingen, 1998). De twee leerlingen werken daarin samen op twee
computers in een gedeelde leeromgeving. Daarnaast is er een ongestructureerd chat-kanaal
aanwezig.

Opzet van het onderzoek
Veertig leerlingen uit 4VWO zullen in de experimentele leeromgeving werken met een simulatie over
het onderwerp “Botsingen”. De resulterende interactie tussen leerlingen en hun activiteiten in de
leeromgeving worden genalyseerd op aspecten van communicatie (uitleggen, controleren, vragen
stellen) en het type ontdekkend-leerproces (bijvoorbeeld hypothese toetsing, experiment ontwerp).
Deze analyse vindt plaats op basis van de vastgelegde communicatie (het chat-kanaal) en de acties in
de leeromgeving. Het product van de het leren wordt gemeten met toetsen op domeinkennis en
ontdekkingsvaardigheden.

Bevindingen en voornaamste conclusies
De resultaten van deze studie zullen op het congres worden gepresenteerd. De analyse zal enerzijds
gericht zijn op de relaties tussen de communicatie-activiteiten en ontdekkend-leerprocessen en
anderzijds op de relatie tussen de activiteiten en het leerresultaat. Naast de gezamenlijke prestaties
van de paren zullen ook de individuele prestaties van de leerlingen worden beschreven, alsmede de
invloed van voorkennis op het gebied van ontdekkend leren. De verwachting is dat
communicatieprocessen die in eerder onderzoek in andere contexten hebben aangetoond een
positieve bijdrage te leveren aan het leerproces, zoals checken (Veerman, 2000), ook in deze context
zullen bijdragen aan de kwaliteit van het leerproces. De studie zal hier meer detailinformatie over
leveren, die in volgende studies kan worden gebruikt voor het ontwerp van gerichte ondersteuning op
communicatieve processen.
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Symposium

Leren en onderwijzen van onderzoek- en ontwerpvaardigheden in
het Studiehuis

Organisator: OZON groep (O3: Onderzoekers van Onderwijs in het ‘leren
Onderzoeken/Ontwerpen’); J.H. van Driel, ICLON, Universiteit Leiden

Voorzitter: J.H. van Driel, ICLON, Universiteit Leiden
Discussiant: B. van Hout-Wolters, ILO, Universiteit van Amsterdam

In het Studiehuis is een belangrijke plaats ingeruimd voor onderzoek- en ontwerp-vaardigheden. Het
gaat hierbij om (meta-)cognitieve vaardigheden die in sterke mate domeinspecifiek zijn. Deze vaardig-
heden worden met name verworven en beoordeeld in het kader van de praktische opdrachten en
profielwerkstukken die deel uitmaken van het schoolexamen van verschillende vakken. Voor docenten
spelen hierbij vragen op het gebied van het begeleiden en beoordelen van deze vaardigheden.
Onderzoekers die zich bezig houden met het leren en onderwijzen van onderzoek- en ontwerp-
vaardigheden hebben zich verenigd in de OZON groep (O3: Onderzoekers van Onderwijs in het ‘leren
Onderzoeken/Ontwerpen’). Een aantal leden van deze groep heeft hierover gerapporteerd in het
themanummer van het Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen over ‘leren onderzoeken en

ontwerpen’ (Van Driel & Van den Akker, 2000).

In dit symposium worden drie onderzoeken besproken die bij deze thematiek aansluiten. In de
bijdrage van Veenhoven, Stokking en Kanselaar gaat het om de vraag hoe onderzoeksvaardigheden
voor het vak aardrijkskunde bij leerlingen gemeten kunnen worden, en hoe de beheersing van deze
vaardigheden zich in de tijd ontwikkelt. Van der Valk en Broekman richten zich op de begeleiding van
teams van bèta-docenten bij de voorbereiding van het profielwerkstuk. Van der Waal, ten slotte,
bespreekt verschillen tussen docenten voor wat betreft hun ervaring en attitude ten aanzien van het
begeleiden van onderzoek- en ontwerpopdrachten.
Het is de bedoeling dat dit symposium bijdraagt aan inzicht in de manieren waarop leerlingen in het
Studiehuis onderzoek leren doen en daarin begeleid kunnen worden.
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Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in het studiehuis bij aardrijkskunde

Auteurs: J. Veenhoven, K.M. Stokking, G. Kanselaar; Onderwijskunde, Faculteit Sociale
Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Onderzoeksvaardigheden nemen een centrale plaats in in het vaardigheden curriculum in het
Voortgezet Onderwijs in Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de vernieuwde Tweede Fase
Voortgezet Onderwijs (het studiehuis). In het onderhavige promotie-onderzoek staat de ontwikkeling
centraal in de mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden in het studiehuis.
Onderzoeksvaardigheden zijn cognitieve vaardigheden met als belangrijke kenmerken dat de meeste
van deze vaardigheden in sterke mate domeinspecifiek zijn, en dat slechts enkele onderzoeks-
vaardigheden sterk met elkaar correleren. Onderzoeksvaardigheden zijn daarom niet als één
ondeelbare vaardigheid te beschouwen (Lock, 1989).
Onderzoeksvaardigheden worden in dit onderzoek gedefinieerd in termen van taken. Conform de
constructivistische traditie vormt iedere taak een betekenisvol geheel, en is ingebed in een bredere
onderzoeksmatige context (Stokking & Voeten, 2000). Stokking en Van der Schaaf (1999) hebben
aangetoond dat alle onderzoeksvaardigheden binnen de gamma- en bètavakken ondergebracht
kunnen worden in tien stappen, beginnend met de specificatie van het onderzoeksprobleem en
eindigend met de rapportage over het onderzoek.

Het promotie-onderzoek spitst zich toe op twee van de door Stokking en Van der Schaaf (1999)
genoemde onderzoeksstappen: het formuleren van onderzoeksvragen en het ontwerpen van een
onderzoeksplan. Voor deze stappen is gekozen omdat ze samen een betekenisvol geheel vormen (de
voorbereidende fase van onderzoek doen). Het zijn bovendien vaardigheden waarvan leerlingen en
docenten zeggen dat ze er moeite mee hebben (Stokking & Van der Schaaf, 1999). Tot slot zijn het
vaardigheden die kunnen worden gemeten onder praktische condities in de klas met behulp van een
‘onderzoekstoets’ (een ‘hands-off performance assessment’ waarin voordelen samenkomen van zowel
‘hands-on performance assessments’ als traditionele ‘papier en pen toetsen’; Lock, 1989).
Ook spitst het onderzoek zich toe op één kennisdomein – aardrijkskunde, in het bijzonder de sociale
geografie - vanwege de eerdergenoemde domeinspecifieke aard van onderzoeksvaardigheden.
Bewust is gekozen voor een gammavak als aardrijkskunde, omdat daar enerzijds nog niet zoveel
onderzoek is gedaan naar onderzoeksvaardigheden (in vergelijking met de bètavakken) en anderzijds
het schoolvak wel een bescheiden traditie kent op het vlak van leerlingen onderzoek laten doen (in
tegenstelling tot sommige andere gammavakken).

De presentatie zal worden toegespitst op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe kan de mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen worden gemeten?
2. Hoe ontwikkelt de mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen zich door de

tijd heen?
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Opzet van het onderzoek
Om de eerste vraag te beantwoorden (hoe onderzoeksvaardigheden kunnen worden gemeten) is een
vooronderzoek uitgevoerd waarmee de eerder genoemde onderzoekstoets ontwikkeld kon worden. In
verschillende ontwikkelingsstadia is deze toets getest in scholen en voorgelegd aan deskundigen
(docenten, onderzoekers, lesmethode- en toetsontwikkelaars).
Om de tweede vraag te kunnen beantwoorden (hoe de mate van beheersing van onderzoeks-
vaardigheden zich ontwikkelt), worden de leerlingen van vijftien verschillende docenten gevolgd
gedurende anderhalf jaar. In deze periode werken leerlingen groepsgewijs aan twee onderzoeks-
opdrachten bij aardrijkskunde (zogenaamde ‘praktische opdrachten’, ieder met een omvang van 10
uur, uitgesmeerd over circa acht weken). Voorafgaand en na afloop van iedere onderzoeksopdracht
maken leerlingen de eerder genoemde onderzoekstoets (een voor- en natoets).
De participerende docenten zijn verdeeld over vier groepen (quasi-experimentele condities) waarin
verschillende aspecten van de leeromgeving worden benadrukt (variërend in de mate waarin door de
docent ‘scaffolding’ geboden wordt van het onderzoeksproces en het samenwerkingsproces). Met
behulp van deze condities wordt getracht de hoofdvraag van het promotie-onderzoek te beant-
woorden: “Welke componenten van docentgedrag dragen bij aan een toename in de mate van
beheersing van onderzoeksvaardigheden van leerlingen?” Om praktische redenen zal de ORD-
presentatie zich beperken tot de twee eerder genoemde vragen.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Resultaten worden gepresenteerd die betrekking hebben op de eerste van de twee rondes van onder-
zoeksopdrachten. Die gegevens zijn al verzameld en worden momenteel geanalyseerd. De data-
analyse omvat onder meer het vaststellen van de interbeoordelaarsovereenstemming en
betrouwbaarheids- en validiteitscoëfficienten (zoals het vaststellen van ‘soortgenoot-validiteit’, waarbij
de toetsperformance wordt gerelateerd aan beoordelingen van de onderzoekopdrachten).
Tijdens de presentatie zal zowel worden ingegaan op de kwaliteit van de onderzoekstoets, als op de
verschillen in performance van leerlingen tussen voor- en natoets op meerdere niveaus (individueel, klas,
docent, school, quasi-experimentele conditie). Vooronderzoek wijst erop dat een bescheiden toename is
te verwachten in de beheersing van onderzoeksvaardigheden, specifiek met betrekking tot één van de
deelvaardigheden: het formuleren van hoofd- en deelvragen.
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Mini-profielwerkstuk: docenten bereiden zich samen voor op het
profielwerkstuk

Auteurs: A.E. van der Valk en H.G.B. Broekman; IVLOS/CD-β, Universiteit Utrecht

Een belangrijk onderdeel van het schoolexamen in de Tweede Fase is het profielwerkstuk (PWS). Dit
bevat elementen die nieuw zijn voor veel docenten, zoals het ‘leerlingen een eigen, open onderzoek
laten doen’, de grote omvang (40 – 80 slu), de tweevakkigheid (niet meer verplicht) en de eis dat het
PWS als voldoende moet zijn afgetekend om aan het centraal schriftelijk examen te mogen deel-
nemen. Docenten worstelen met vragen als ‘hoe bereid ik mijn leerlingen op het PWS voor?’ en ‘hoe
begeleid en beoordeel ik mijn leerlingen tijdens het PWS?’ (Stokking & Van der Schaaf, 1999).
In het project Bèta Profielen in het Studiehuis (BPS) worden secties natuurwetenschappen en
wiskunde begeleid bij het gezamenlijk vormgeven van de profielen Natuur en Techniek en Natuur en
Gezondheid in hun school. Op begeleidingsbijeenkomsten worden o.a. dit soort vragen over het PWS
aan de orde gesteld. Als bijdrage tot de beantwoording ervan hebben de ‘β-profielteams’ van vier

scholen een ‘mini-profielwerkstuk’ in hun curriculum voor 5VWO opgenomen. Een mini-profielwerkstuk
is bedoeld om leerlingen en docenten voor te bereiden op het PWS. Het betreft een relatief grote
onderzoeksopdracht (10 slu) die een vorm heeft vergelijkbaar met die van het PWS. Er is veel
aandacht voor reflectie op het proces van het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een open
onderzoek, resulterend in voornemens voor het ‘echte’ profielwerkstuk.
In een aantal begeleidingsbijeenkomsten met de secties van de betrokken scholen werd het idee van
een mini-PWS besproken en uitgewerkt tot concreet onderwijs. Na uitvoering werden de ervaringen
ermee gerapporteerd en conclusies getrokken voor het uitvoeren van het ‘echte’ PWS dat erop
volgde. Tevens werden conclusies getrokken voor het omgaan met het mini-PWS in het volgende
jaar. De vraagstelling waarover wij rapporteren is: Welke leereffecten betreffende het opzetten,
uitvoeren en evalueren van het mini-profielwerkstuk vinden we bij docenten die de BPS-begeleidings-
bijeenkomsten hebben bijgewoond?

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek heeft het karakter van een ontwikkelingsonderzoek (Lijnse 1995, Gravemeijer 1994).
Bij het onderzoek waren de β-profielteams uit vier scholen betrokken, twee in het eerste en twee in het

tweede onderzoeksjaar. Elk team bezocht de scholingsbijeenkomsten en probeerde één of twee mini-
profielwerkstukken in de klas uit. Voor de begeleidingsbijeenkomsten van de tweede ronde werd een
scenario geschreven, waarin de verwachte gang van zaken en inbreng vanuit de docenten werd
vastgelegd.
De bandopnamen van de gesprekken tijdens de begeleidingsbijeenkomsten zijn gedeeltelijk
uitgeschreven. Tevens zijn er verslagen gemaakt van observaties door BPS-begeleiders in de klas
tijdens het uitvoeren van het mini-profielwerkstuk en van nagesprekken met docenten. Het
lesmateriaal dat door de docenten werd gebruikt, is verzameld, evenals leerlingproducten (verslagen
e.d.) die door de docenten werden geselecteerd als toelichting bij het mondeling verslag van hun
ervaringen.
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De analyse van de docentgegevens verliep door de feitelijke gang van zaken te vergelijken met het
scenario. De analyse van de leerling-gegevens had betrekking op de interpretatie die de docent eraan
gaf tijdens de evaluatiegesprekken.

Bevindingen en voornaamste conclusies
De docenten werden door de BPS-begeleidingsbijeenkomsten gestimuleerd om hun ideeën over open
onderzoek te expliciteren. Zij zagen het miniprofielwerkstuk als een middel om hun samenwerking in
het β-profielteam uit te bouwen. Globaal verliep het proces tijdens de begeleidingsbijeenkomsten

zoals in het scenario was vastgelegd: de docenten raakten in gesprek met elkaar over de doelen en
de uitwerking van het (mini-)profielwerkstuk. Op school ondernamen zij gezamenlijk stappen om de
uitvoering van het miniprofielwerkstuk organisatorisch mogelijk te maken. Dit bleek een belangrijke
voorwaarde te zijn om verder te denken over de inhoudelijke vormgeving. Hun betrokkenheid bleek
verder uit het bewerken van het door het project geleverde materiaal naar een vorm die paste bij hun
schoolsituatie. Hoewel er tijdens de uitvoering van het miniprofielwerkstuk tal van problemen naar
voren kwamen zowel op het gebied van organisatie, van begeleiding, van het helder hebben van
doelstellingen en van beoordeling, werden de docenten tijdens de uitvoering verder gemotiveerd voor
het werken met het mini-profielwerkstuk. Zij zagen als belangrijk voordeel dat zijzelf én de leerlingen
al in een vroeg stadium tegen deze problemen aanliepen en ervan konden leren voor het
profielwerkstuk. Ook de structurering van de beoordeling via go/no go momenten (Sinkeldam 1998)
bleek een belangrijk leerpunt te zijn, evenals het inzicht dat het er om gaat de leerlingen te laten
reflecteren op hun ervaringen. Want ‘tijdens het miniprofielwerkstuk mág van alles mis gaan, daarvan
kunnen we leren voor het echte PWS!’
De conclusie is dat de BPS-begeleiding van de β-secties op scholen rond een tweevakkig mini-

profielwerkstuk effectief is geweest in het bereiken van een samenwerking tussen de secties en in het
leren over het voorbereiden en vormgeven van het profielwerkstuk.
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“Nee, nog niet”, “Dat doen wij al jaren”.
Hoe docenten het nieuwe examenprogramma VWO op het gebied van de
onderzoeks- en/of ontwerpvaardigheden werkbaar maken

Auteur: Suzanne van der Waal, Centrum voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling, TU Delft

Uit eerder onderzoek (Van der Waal & De Graaff, 1999) bleek dat scheikundedocenten een terug-
houdender opstelling hadden ten opzichte van het nieuwe onderdeel in het examenprogramma
‘ontwerpvaardigheden’, dan natuurkundecollega’s. Onder natuurkundedocenten was er “al jaren”
ervaring met het begeleiden en beoordelen van zowel onderzoeken als ontwerpen in het kader van
het EXO (Eigen eXperimenteel Onderzoek). De ervaring van scheikundedocenten op het gebied van
begeleiden en beoordelen bleef beperkt tot onderzoek, zij hadden “nog niet” ervaring met ontwerpen.
In het hier beschreven onderzoek wordt nader ingegaan op de effecten van het verschil in ervaring en
de houding van de docent op de invulling van de vernieuwde Tweede Fase. Het onderzoek gaat daar-
mee in op de voorwaarden die nodig zijn voor het laten slagen van bepaalde aspecten van de
vernieuwing.
Dat de invoering van de vernieuwde Tweede Fase niet zonder slag of stoot verlopen is, kan als een
gegeven worden beschouwd. In het eerste jaar waarin alle HAVO en VWO scholen met “het studiehuis”
van start gingen, zorgde de scholierenstaking voor internationale bekendheid van de vernieuwingen
buiten de onderwijswereld. Na al het tumult lijkt het tweede jaar rustig te verlopen. Blijkbaar zijn de
scholen er in geslaagd de Tweede Fase werkbaar te maken.
Uit de uitgebreide verslagen van het Tweede Fase Adviespunt valt in grote lijnen op te maken hoe de
Tweede Fase werkbaar wordt gemaakt. Zo vermeldt het verslag van de derde peiling dat vrijwel alle
scholen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het aantal praktische opdrachten per vak te
verminderen; dit is veelal terug gebracht tot één opdracht (Tweede Fase Adviespunt, 2000). In de
monitor is in het schooljaar 2000/2001 voor een meer gedetailleerde aanpak gekozen (Tweede Fase
Adviespunt, 2001). Zo is er in de eerste helft van het schooljaar met docenten gesproken over de
Tweede Fase. Deze eerste gesprekken ronde richtte zich op vakken waar specifieke verlichtende
maatregelen voor zijn afgekondigd of waarvan bekend is dat er veel problemen zijn. De overige
vakken komen in de tweede helft van het schooljaar aan bod.

Achtergronden van keuzen van docenten
Op grond van het voorlopige verslag van de meer gedetailleerde manier van monitoren in het
schooljaar 2000/2001 lijkt het voor de daarin besproken vakken zo te zijn dat docenten op een vrij
arbitraire wijze keuzen maken wanneer het gaat om de invulling van praktische opdrachten. Dit in
tegenstelling tot het onderzoek van Van der Waal en De Graaff (1999) waar natuurkunde- en
scheikundedocenten argumenten gaven voor de keuze tussen onderzoeks- of ontwerpvaardigheden.
Deze argumenten hadden enerzijds te maken met ervaring en anderzijds met houding ten opzichte
van onderzoeken en ontwerpen. Deze argumenten zijn terug te vinden in de literatuur. Zo stelde
Hargreaves (1995) vast dat een cascade van vernieuwingen tot gevolg kan hebben dat docenten
vasthouden aan bekend terrein. Eggleston (1996) zag dat bij de invoering van het National Curriculum
in Engeland het starre curriculum met elementen, waaronder ontwerpen, waarvan docenten de



Proceedings ORD 2001

54

relevantie niet zagen, aanleiding gaf tot demotivatie van docenten. Wanneer deze argumenten
inderdaad een rol spelen bij het werkbaar maken van het programma, dan zijn er aanknopingspunten
om een gerichte helpende hand te bieden.

Opzet van het onderzoek; bevindingen
Middels een landelijke schriftelijke enquête onder natuurkunde- en scheikundedocenten wordt nader
gekeken naar achtergronden van de besluitvorming en de consequenties bij het werkbaar maken van
de vakken natuur- en scheikunde. In de enquête zal de nadruk liggen op de keuze tussen
onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. De natuurkundedocenten vormden in het onderzoek van Van
der Waal en De Graaff (1999) grofweg de groep die aangaf “al jaren” ervaring te hebben met
ontwerpen en onderzoeken. Voor de scheikunde docenten bleek ontwerpen “nog niet” een heet
hangijzer. Dit geeft aanleiding tot volgende centrale vragen, waarop het onderzoek een antwoord
hoopt te geven:
1. Is de groep docenten die aangeeft “al jaren” ervaring te hebben in staat om die ervaring om te

zetten bij de invulling van het programma?
2. Is de groep “nee nog niet” om te zetten in “nu wel”, en waarom wel of niet?
In het paper zullen de bevindingen van de enquête worden gepresenteerd en vergeleken met
verwachtingen die op eerder onderzoek (Van der Waal & De Graaff, 1999) en de literatuur zijn
gebaseerd.

Literatuur
Eggleston, J.(1996). Design and technology in the National Curriculum, Teaching design and

technology. Buckingham University Press
Hargreaves (1995). Development and Desire: A Postmodern Perspective.In Guskey & Huberman

(eds.) (1995), Professional Development in Education, New Paradigms and Practices. New
York/London: Teachers College Press.

Tweede Fase Adviespunt (2000). Peiling 3 cursusjaar 1999-2000, verslag van de derde peiling in het
cursusjaar 1999-2000 onder de scholen die in 1998 of 1999 zijn gestart met de vernieuwde tweede
fase, inclusief de nagesprekken met een steekproef van scholen. Tweede Fase Adviespunt, te
downloaden van: http://www.tweedefase-loket.nl

Tweede Fase Adviespunt (2001). Tussenverslag schoolbezoeken, de implementatie van de
vernieuwingen in de tweede fase van havo en vwo, tussentijds verslag van het Tweede Fase
Adviespunt, Tweede Fase Adviespunt, te downloaden van: http://www.tweedefase-loket.nl

Van der Waal, S. & De Graaff, E. (1999). Teaching Design in Secondary Education in Holland. Delft: TU
Delft.



Thema: Leren en Instructie

55

Symposium

De lineariteitsillusie bij leerlingen van het secundair onderwijs:
een onderzoek naar de sterkte en aard van de misconceptie

Auteurs: Dirk De Bock, Wim Van Dooren, Lieven Verschaffel en Dirk Janssens
Voorzitter: J. van der Linden

Bij de bepaling van oppervlaktes en volumes van gelijkvormige meetkundige figuren laten vele
leerlingen zich vangen door de zogenaamde “lineariteitsillusie”. Ze redeneren bijvoorbeeld dat een
verdubbeling van de lineaire afmetingen van een figuur (hoogte, breedte, diepte, diameter, …) ook
een verdubbeling van de oppervlakte of van het volume tot gevolg heeft.
De voorbije jaren werd dit fenomeen onderzocht door De Bock, Verschaffel en Janssens (1999). Bij
grote groepen 12-16-jarige leerlingen werden collectieve schriftelijke toetsen afgenomen onder
diverse experimentele condities (aanbieden van tekeningen, metacognitieve stimuli, inbedding in een
authentieke context, …). Deze onderzoeken wezen uit dat leerlingen spontaan het lineaire model
toepassen, zelfs als uit de geboden hulp manifest blijkt dat dit model onhoudbaar is.
Deze constaterende studies gaven echter onvoldoende informatie over de oplossingsprocessen die
achter onterechte lineaire redeneringen schuilgaan. Daarom konden we vooralsnog geen antwoord
geven op de vraag hoe en waarom zoveel leerlingen in de “lineaire valstrik” trappen. Onderhavig
onderzoek probeert de vraag te beantwoorden.

Onderzoeksopzet
Er werden semi-gestandaardiseerde individuele interviews afgenomen bij achttien 12-13-jarige en
drieëntwintig 15-16-jarige leerlingen.
In deze interviews lieten we de leerling eerst een vraagstuk oplossen over de vergroting van een
onregelmatige vlakke of ruimtelijke figuur. Een voorbeeld over een vlakke figuur is: “Om een kerstman
met een hoogte van 40 cm te schilderen op de etalageruit van een winkel heeft een reclameschilder 5
ml verf nodig. Hoeveel ml verf zal hij ongeveer nodig hebben om een kerstman met dezelfde vorm
maar met een hoogte van 120 cm te schilderen?” Het oplossingsproces van de leerling werd aan het
licht gebracht via gericht doorvragen.
Daarna werden achtereenvolgens twee (toenemende) soorten van hulp geboden via het induceren
van een cognitief conflict:
1. De confrontatie met een frequentietabel die aangaf dat zowel de niet-lineaire als de lineaire

oplossing (in het voorbeeld resp. 45 en 15 ml) door 41% (fictieve) leerlingen werd gegeven.
2. De argumentatie voor de correcte (niet-lineaire) oplossing. In het voorbeeld: “Een leerling zei me dat

je, om een kerstman met dezelfde vorm te behouden, naast de hoogte ook de breedte moet
verdrievoudigen, en dus de oppervlakte met negen moet vermenigvuldigen.”

Na elke vorm van hulp werd gevraagd of de leerling zijn antwoord wilde herzien.

Bevindingen en conclusies
Zoals verwacht gaven alle leerlingen aanvankelijk het lineaire antwoord. Zonder een voorafgaande
grondige analyse van de probleemsituatie, kwamen zij meestal heel snel tot het besluit dat de verhouding
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tussen de lengtes van de twee figuren gelijk moest zijn aan de verhouding tussen de oppervlakten (of
volumes).
De meeste leerlingen hadden echter grote moeite om uit te leggen waarom die oplossingswijze de
juiste was. Voor hen was dit evident en was er geen ander antwoord denkbaar, en zij waren overtuigd
van de juistheid van hun antwoord.  De redeneringen van deze leerlingen vertonen dan ook sterke
parallellen met de door Tirosh en Stavy (1999) beschreven “intuitive rules” in het wiskundig en
wetenschappelijk redeneren.

Na de confrontatie met de frequentietabel met daarin het correcte, niet-lineaire antwoord ruilde één
leerling zijn lineair antwoord in voor het niet-lineair. De reacties van de meeste leerlingen kenmerkten
zich door oppervlakkigheid (bijv. tevergeefse pogingen om aan de alternatieve uitkomst te komen via
het “at random” uitvoeren van een aantal bewerkingen met de gegeven getallen) en door het gebrek
aan heuristieken en metacognitieve strategieën.
De resultaten van deze confrontatie laten verder zien dat het oorspronkelijke lineaire antwoord van de
leerlingen niet te verklaren is vanuit een initiële onderschatting van de moeilijkheidsgraad van het
vraagstuk. Immers, in dat geval zouden ze – na het aanreiken van het correcte alternatief – ervoor
kiezen om hun foutief antwoord te herzien.

Na het aanbieden van de argumentatie voor de correcte oplossing, besloten nog negen leerlingen om
van antwoord te veranderen. Zij erkenden dat ze zich het probleem in de eerste noch in de tweede
fase echt hadden proberen voor te stellen en dat ze de opgave op een ondoordachte, routinematige
manier hadden opgelost.
Maar zelfs in deze fase bleven 31 leerlingen bij hun oorspronkelijk antwoord, hoewel ze dit niet (goed)
konden rechtvaardigen. Hun argumentatie berustte vaak op erg ‘schoolse’ overtuigingen over het
oplossen van wiskundevraagstukken (bijvoorbeeld: “In een wiskundevraagstuk moet je alleen iets
uitrekenen met de gegeven getallen, zo’n complexe oplossing is helemaal niet nodig”). Daarnaast
reageerden heel wat leerlingen erg defensief. Zij beseften wel dat hun lineair antwoord ondoordacht
was, maar zochten naar mogelijke alternatieve interpretaties voor het probleem, waarin hun antwoord
toch nog enigszins aanvaardbaar was (bijv. een kerstman van 120 cm hoog die even breed is als die
van 40 cm, ook al ziet die er dan niet meer echt als een kerstman uit). Tenslotte bleken veel leerlingen
te worstelen met de principes die aan het gelijkvormig vergroten/verkleinen van figuren ten grondslag
liggen (bijv. dat hoogte en breedte met dezelfde factor toenemen, dat het kennen van de hoogte van
een figuur voldoende is voor het bepalen van de oppervlakte, …).
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De brug over het tiental:
resultaten van een eerste exploratief onderzoek naar de keuze en efficiëntie
van strategieën, gebruik makend van de “choice/no-choice” methode

Auteurs: J. Torbeyns1, L. Verschaffel2, & P. Ghesquière3

1   Aspirant van het F.W.O. - Vlaanderen
2   Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie, K.U. Leuven, België
3   Afdeling Orthopedagogiek, K.U. Leuven, België

Reeds sinds het eind van de jaren vijftig is de keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën een
centraal thema binnen de onderwijs- en ontwikkelingspsychologie. Het laatste decennium heeft het
werk van Siegler (Siegler, 1996; Siegler & Lemaire, 1997; Torbeyns, Verschaffel & Ghesquière, ter
perse) de theorievorming en het onderzoek op dit gebied sterk beïnvloed. In het “model of strategic
change” onderscheidt Siegler vier parameters om (de ontwikkeling van) strategieën te beschrijven: (1)
“strategy repertoire”, het repertorium aan strategieën waarover men beschikt, (2) “strategy distri-
bution”, de relatieve frequentie waarmee de strategieën worden toegepast, (3) “strategy execution”, de
snelheid en accuratesse van strategie-uitvoering, en (4) “strategy selection”, de mate van adaptiviteit
van strategiekeuze. Volgens dit model kiest het subject bij de aanvang van het leerproces
overwegend voor de primitiefste “back-up”-strategieën, die daarenboven op een inefficiënte en niet-
flexibele wijze worden uitgevoerd. Met toenemende ervaring, maakt het subject steeds vaker, steeds
efficiënter en steeds adaptiever gebruik van de meest effectieve “back-up”-strategieën evenals van
“retrieval”.
Om een accuraat beeld te verwerven van de efficiëntie van de verschillende strategieën, en de adap-
tiviteit van individuele strategiekeuzen, moet men volgens Siegler gebruik maken van de “choice/no-
choice” methode. Deze methode komt in essentie neer op het aanbieden van items in twee verschil-
lende condities: (1) de vrije keuze conditie (“choice”), waarin de subjecten de items snel en accuraat
moeten oplossen met die strategie die hen het meest geschikt lijkt, en (2) één of meerdere geen
keuze condities (“no-choice”), waarin de subjecten alle items moeten oplossen met een door de
onderzoeker opgelegde strategie. Onderhavig onderzoek had tot doel de strategieën die 6-7-jarigen
hanteren bij optelsommen tot 20, nauwkeurig te identificeren en te kwalificeren in termen van de vier
bovenvermelde parameters uit het model van Siegler, gebruik makend van de “choice/no-choice”
methode.

Opzet van het onderzoek
Zevenenzeventig leerlingen uit het tweede leerjaar Vlaams basisonderwijs losten bij de aanvang van
het schooljaar 25 optelsommen tot 20 op. De aanbieding van de sommen geschiedde individueel en
computergestuurd. Op basis van zowel de rapportcijfers voor rekenen in het eerste leerjaar als het
oordeel van de huidige leerkracht, werden de leerlingen verdeeld in drie niveaugroepen (goede,
gemiddelde en zwakke leerlingen). Bij de selectie van items maakten we onderscheid tussen vijf typen
sommen (van elk type werden vijf items aangeboden): een eerste type optelsommen tot 10 (T1; vb. 3
+ 4 = .) en vier typen optelsommen tot 20 (met tientaloverschrijding): sommen met een grote eerste en
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een kleine tweede term (T2; vb. 9 + 3 = .),  sommen met een kleine eerste en een grote tweede term
(T3; vb. 3 + 9 = .), dubbelen (T4; vb. 6 + 6 = .) en “bijna-dubbelen” (T5; vb. 6 + 7 = .).
Alle kinderen losten deze sommen op in drie verschillende condities. In de eerste conditie (vrije keuze
conditie), kregen zij de opdracht de sommen snel en accuraat op te lossen met die strategie die hen
het meest geschikt leek. De strategie-identificatie gebeurde op basis van zowel observatiegegevens,
verzameld door de onderzoeker gedurende de taakuitvoering, als verbale zelfrapporteringen direct na
het oplossen van elke som. In de tweede conditie (splitsen verplicht conditie), werden de kinderen
verplicht (via zowel de instructie als de presentatiewijze van de sommen) alle sommen op te lossen
met de splitsstrategie (vb. 9 + 3 = 9 + (1 + 2) = 10 + 2 = 12). In de derde conditie (“retrieval” verplicht
conditie), werd de oplossingstijd gereduceerd tot 2”, hetgeen het nagenoeg onmogelijk maakte een
andere dan de “retrieval”-strategie te gebruiken om de sommen te beantwoorden.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Alle kinderen hanteerden in de vrije keuze conditie meerdere strategieën om de sommen te
beantwoorden (tussen 2 en 8 verschillende strategieën). De kinderen kozen het frequentst voor de
“retrieval”- en de splitsstrategie, gevolgd door gebruik van een telstrategie. De strategiekeuzen
verschilden, zoals verwacht, sterk volgens niveaugroep: goede leerlingen verkozen vooral “retrieval”,
terwijl zwakke leerlingen frequent een telstrategie hanteerden. Deze verschillen in strategiekeuze
gingen gepaard met verschillen in snelheid en juistheid van taakuitvoering. De strategiekeuzen
varieerden eveneens in functie van somtype: sommen van type T1 en T4 werden overwegend
beantwoord via “retrieval”, terwijl T2, T3 en T5 sommen voornamelijk opgelost werden via de
splitsstrategie. Ook hier ging het verschil in strategiekeuze samen met verschillen in de snelheid en
accuratesse waarmee de onderscheiden somtypen werden beantwoord.
Analyse van de score van de kinderen op de verschillende somtypen in de drie condities, bracht
vooreerst groepsverschillen in score aan het licht (de goede leerlingen scoorden het best). Daarnaast
werden ook verschillen in score tussen de somtypen (met veruit de beste score voor T4) en tussen de
condities (met veruit de zwakste prestaties in de “retrieval” verplicht conditie) gevonden.
Wat de snelheid van antwoorden in de vrije keuze en de splitsen verplicht conditie betreft, werden
verschillen vastgesteld tussen de groepen (de goede leerlingen antwoordden het snelst), de somtypen
(T2 en T4 sommen werden het snelst beantwoord) en de condities (er werd snelst geantwoord in de
vrije keuze conditie).
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Strategieën voor het bepalen van hoeveelheden in vierkante roosters:
Het effect van wisselende roostergroottes

Auteurs: Koen Luwel, Lieven Verschaffel, Patrick Onghena, en Erik De Corte; K.U. Leuven,
Vlaanderen

In vroegere studies toonden we reeds aan dat men een beroep doet op minstens drie verschillende
strategieën om aantallen blokjes te bepalen die worden aangeboden in een vierkant rooster: een
optelstrategie waarbij men herhaaldelijk (schattingen van) groepjes van blokjes bij elkaar optelt, een
aftrekstrategie waarbij men het (geschatte) aantal lege vakjes aftrekt van het (geschatte) totaal aantal
vakjes in het rooster (= het zgn. "anker") en een schatstrategie die toelaat om de aangeboden hoe-
veelheid blokjes sneller maar minder accuraat te schatten als bij de twee vorige strategieën.
In een nieuwe reeks van studies wilden we onderzoeken welke variabelen een invloed hebben op het
gebruik van de gesofisticeerde aftrekstrategie. Meer concreet wilden we met de huidige studie nagaan
of variatie in de roostergrootte een invloed had op het gebruik van de aftrekstrategie. Volgens een
rationele taakanalyse dient men, wanneer alle hoeveelheden blokjes in een rooster van eenzelfde
omvang worden aangeboden, het anker slechts eenmaal te bepalen om in alle daaropvolgende
beurten de aftrekstrategie succesvol te kunnen toepassen. Worden de blokjes echter in roosters van
variërende grootte gepresenteerd, dan dient men, telkens als men de aftrekstrategie wil toepassen,
het anker opnieuw te bepalen.
Uit deze rationele taakanalyse vloeiden twee hypothesen voort. Ten eerste, verwachtten we dat men
de aftrekstrategie op een kleiner aantal beurten zou toepassen wanneer de blokjes in roosters met
wisselende omvang werden gepresenteerd dan wanneer ze telkens in een rooster van gelijke grootte
werden aangeboden. Ten tweede, verwachtten we dat de gemiddelde oplossingstijd van de
aftrekstrategie – door het telkens opnieuw bepalen van het anker – aanzienlijk groter zou zijn bij
wisselende roostergroottes dan bij een vaste roostergrootte.

Opzet van het onderzoek
Vierentwintig jongvolwassenen namen deel aan deze studie. Alle deelnemers werden individueel
getest in twee verschillende condities: een niet-gemengde en een gemengde conditie. De doelitems in
beide condities waren alle mogelijke aantallen blokjes die in een 7 x 7 rooster konden getoond worden
(49 items in totaal). In de niet-gemengde conditie werden alle mogelijke aantallen blokjes twee maal
en randomsgewijs in het 7 x 7 rooster getoond, terwijl in de gemengde conditie de doelitems in het 7 x
7 rooster gemengd werden aangeboden met bufferitems in andere roosters (5 x 5, 6 x 6, 8 x 8 en 9 x
9). Aan de deelnemers werd gevraagd om telkens het getoonde aantal gekleurde blokjes te bepalen.
De antwoorden en de antwoordtijden van de proefpersonen werden geregistreerd door de computer.

Bevindingen en voornaamste conclusies
De individuele patronen van antwoordtijden voor het 7 x 7 rooster uit beide condities werden
geanalyseerd met Beems (1993, 1999) twee- en driefasig gesegmenteerd lineair regressiemodel, dat
een fijnmazige statistische analyse van het strategiegebruik toelaat. Deze modellen stelden ons in
staat om de gebruikte strategieën te identificeren, evenals het aantal blokjes waarbij van de ene
strategie naar de andere werd overgeschakeld (de zgn. keerpunten).
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Op basis van de keerpunten was het mogelijk om beide condities te vergelijken met betrekking tot het
aantal beurten waarop de aftrekstrategie werd toegepast. Hieruit bleek dat de aftrekstrategie in de
niet-gemengde conditie op een significant groter aantal beurten werd toegepast dan in de gemengde
conditie (gemiddeld 23 vs. 18 beurten). Zoals verwacht, schakelden de subjecten in deze laatste
conditie pas vanaf een groter aantal blokjes over op de aftrekstrategie. Zoals eerder geargumenteerd,
is dit te verklaren doordat men in deze conditie het anker telkens opnieuw diende te bepalen.
Om onze tweede hypothese te toetsen, berekenden we voor elk subject de gemiddelde antwoordtijd
voor alle beurten waarop de aftrekstrategie werd toegepast en vergeleken deze gemiddelden tussen
beide condities. Deze vergelijking wees uit dat de gemiddelde uitvoeringsduur van de aftrekstrategie
in de gemengde conditie significant groter was dan in de niet-gemengde conditie (7.71 s vs. 6.09 s).
Deze langere uitvoeringsduur in de gemengde conditie schrijven wij, zoals gezegd, toe aan de extra
stap die noodzakelijk is voor de toepassing van de aftrekstrategie in deze conditie.
In een reeks van verdere analyses hebben we voor elk subject de gemiddelde absolute afwijking van
het gegeven antwoord tot het eigenlijke aantal blokjes berekend voor de beurten waarop de
aftrekstrategie werd toegepast. Wanneer men deze waarden vergelijkt tussen de gemengde en de
niet-gemengde conditie, dan blijkt er geen significant verschil tussen beide condities te zijn. Deze
bevinding suggereert dat, wanneer men beslist de aftrekstrategie toe te passen, men dit zo accuraat
mogelijk probeert te doen, onafhankelijk van de conditie waarin men zich bevindt.
De resultaten van deze studie tonen aan dat mensen over het algemeen adaptief zijn in hun
strategiegebruik. Met andere woorden, zij blijken in staat om hun strategiegebruik aan te passen in
functie van de taakomstandigheden. Immers, wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie die
de toepassing van de aftrekstrategie bemoeilijkt, dan zullen zij minder snel overschakelen op deze
strategie in vergelijking met een situatie waarin er geen belemmering is voor het gebruik van deze
strategie.

Rekenen of algebra? Voorkeuren van toekomstige leerkrachten voor
rekenkundige of algebraïsche oplossingstechnieken

Auteurs: Wim Van Dooren, Lieven Verschaffel & Patrick Onghena

Een belangrijke taak waarmee leerlingen bij de overgang van de basisschool naar het secundair
onderwijs worden geconfronteerd, is het verwerven van de algebraïsche redeneerwijze. Dit leerproces
verloopt vaak niet probleemloos, en er is dan ook al veel onderzoek verricht naar de moeilijkheden
van leerlingen bij de overgang van rekenkundige naar algebraïsche oplossingswijzen, en hoe deze
moeilijkheden kunnen voorkomen of geremedieerd worden. De focus van onderhavig onderzoek ligt
op een belangrijke (maar vaak onderbelichte) factor in dit leerproces, met name de leerkracht en de
vaardigheden en attitudes die deze heeft met betrekking tot rekenen en algebra.

In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat, om een optimaal leerproces te bekomen, zowel basis-
schoolleerkrachten (of onderwijzers) als wiskundeleerkrachten in de secundaire school (zgn.
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wiskunderegenten) goed vertrouwd moeten zijn met zowel rekenkundige als algebraïsche oplos-
singswijzen, dat ze deze flexibel moeten kunnen gebruiken naargelang de omstandigheden en dat ze
waardering moeten opbrengen voor beide soorten strategieën.
Vanuit deze beschouwingen zetten we een onderzoek op bij toekomstige onderwijzers en
wiskunderegenten aan een Vlaamse lerarenopleiding. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:
1. Hoe lossen toekomstige leerkrachten zelf vraagstukken op die ofwel als typisch rekenkundig ofwel

als typisch algebraïsch gekarakteriseerd kunnen worden? Kunnen ze hun methode aanpassen aan
de aard van het vraagstuk of hebben ze eerder een uitgesproken voorkeur voor één bepaalde
strategie? Hoe presteren ze met deze methoden?

2. Welke waardering hebben toekomstige leerkrachten voor rekenkundige en algebraïsche
oplossingen van leerlingen? Hangt deze waardering samen met de manier waarop ze de
vraagstukken zelf oplosten, of is ze eerder afhankelijk van de efficiëntie van de methode voor het
gegeven vraagstuk?

Opzet van het onderzoek
Twee meetinstrumenten werden afgenomen bij 97 aspirant-leerkrachten (52 toekomstige onderwijzers
en 35 wiskunderegenten) aan een Vlaamse lerarenopleiding. Elke subgroep bevatte zowel studenten
aan het begin van hun eerste jaar lerarenopleiding als studenten aan het einde van hun driejarige
opleiding.
Eerst losten ze een toets op bestaande uit zes vraagstukken die zeer snel via enkele eenvoudige
rekenkundige bewerkingen konden worden opgelost (rekenvraagstukken) en zes moeilijkere
vraagstukken waarvoor een algebraïsche strategie efficiënter was (algebravraagstukken).
Na deze toets kregen de aspirant-leerkrachten een vragenlijst. Hierin waren een aantal vraagstukken
overgenomen uit de toets (drie uit elke categorie), maar er waren telkens een aantal (correcte)
rekenkundige en algebraïsche oplossingsprotocollen van leerlingen bijgevoegd. De aspirant-
leerkrachten moesten voor elke oplossing in een score op 10 uitdrukken hoe adequaat ze die
oplossing vonden voor het betreffende vraagstuk.

Bevindingen en conclusies
De toekomstige wiskunderegenten losten vrijwel alle vraagstukken van de toets algebraïsch op. Zelfs
voor de rekenvraagstukken (die zeer eenvoudig via enkele simpele berekeningen op de gegeven
getallen konden worden opgelost) gebruikten zij vaak een omslachtige algebraïsche werkwijze. Deze
groep was evenwel erg succesvol op de toets. Derdejaars wiskunderegenten presteerden iets beter
dan eerstejaars, maar hun strategiegebruik verschilde nauwelijks.
De toekomstige onderwijzers bleken erg succesvol bij het oplossen van de  rekenvraagstukken en
gebruikten hiervoor hoofdzakelijk de voor-de-hand-liggende rekenkundige methode. Voor de
algebravraagstukken schakelde de helft van de toekomstige onderwijzers flexibel (en succesvol) over
naar algebraïsche methoden, terwijl de andere helft duidelijk moeilijkheden ondervond met het
uitvoeren van algebraïsche oplossingen: zij poogden – vaak tevergeefs – ook deze vraagstukken
rekenkundig op te lossen, hetgeen hun prestaties negatief beïnvloedde. Tenslotte: hoewel aspirant-
onderwijzers op het einde van hun opleiding iets beter presteerden dan aan het begin ervan,  was het
oplossingsprofiel grotendeels hetzelfde.
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De gegevens op de vragenlijst toonden aan dat de manier waarop toekomstige leerkrachten zelf
vraagstukken oplossen, sterkt samenhangt met hun evaluatiegedrag. Meerbepaald gaven de
toekomstige regenten meestal de hoogste score aan de algebraïsche methode, zelfs al was een
rekenkundige strategie soms veel eenvoudiger. Velen motiveerden hun gegeven scores door
rekenkundige methoden als minderwaardig of zelfs als niet-wiskundig te bestempelen.
De score van de meeste toekomstige onderwijzers hing af van het soort vraagstuk dat ermee werd
opgelost. Er was echter ook een kleine minderheid die een meer absolute voorkeur voor rekenkundige
methoden. Verder gaven veel onderwijzers toe dat ze de algebraïsche werkwijze onvoldoende
beheersten en de regels ervan als ondoorzichtig beschouwden.
Er waren nauwelijks verschillen tussen aspirant-leerkrachten aan het begin en aan het einde van hun
opleiding.

Deze resultaten nopen ons tot bezorgdheid omtrent de dispositie van Vlaamse toekomstige
leerkrachten om hun leerlingen adequaat voor te bereiden op en in te leiden in de wereld van de
algebra. Zullen onderwijzers die zelf onvoldoende inzicht hebben in algebra bij hun leerlingen de
ontluikende (pre-)algebraïsche concepten en vaardigheden kunnen ontdekken en helpen
ontwikkelen? En zullen wiskunderegenten voldoende kunnen inspelen op de rekenkundige concepten
en aanpakwijzen van de leerlingen bij de aanvang van het algebraonderwijs, en zullen zij blijvende
waardering opbrengen voor de (soms nuttige) rekenkundige strategieën?
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Symposium

“Leesstrategieën: to be or not to be”

Organisator: Gonny Schellings

Voorzitter: Cor Aarnoutse
Discussiant: Marianne Elshout-Mohr.

Afzonderlijke bijdragen
(de eerste auteur verzorgt de ORD-presentatie)
1. Cor Aarnoutse; Katholieke Universiteit Nijmegen: Leesstrategieën: to be or not to be?
2. Cor Aarnoutse en Jacqueline Gerrits; Katholieke Universiteit Nijmegen: Beginnende geletterdheid

in longitudinaal perspectief
3. Jos van Moerkerk, Gonny Schellings en Cor Aarnoutse; Katholieke Universiteit Nijmegen:

Leesstrategieën achterhalen met een klassikale toets.
4. Ilse Papenburg,  CorAarnoutse en Gonny Schellings; Katholieke Universiteit Nijmegen: Strategieën

bij goede en zwakke lezers.
5. Hein Broekkamp, Bernadette.van Hout-Wolters, Gert Rijlaarsdam *, Huub van den Bergh *;

Universiteit van Amsterdam en * Universiteit Utrecht: Strategisch leren van een studietekst: halen
taakbewuste leerlingen een hoog cijfer?

6. Gonny Schellings, Bernadette van Hout-Wolters* en Hein Broekkamp*; Katholieke Universiteit
Nijmegen en * Universiteit van Amsterdam: Strategisch leren: zijn gevorderde lezers zich bewust
van de taak?

Leesstrategieën: to be or not to be?

Auteur: Cor Aarnoutse

Lezen is in de school en maatschappij een belangrijke vaardigheid. Bijna elk vak op school doet een
beroep op deze vaardigheid. In vrijwel elke baan moet je kunnen lezen. Als je niet kunt lezen, als je de
letters niet kent en ze niet in klanken en betekenis kunt omzetten, ben je nergens. Als je wel letters en
woorden kunt lezen, maar je begrijpt het verband tussen de woorden en zinnen niet goed, dan ben je
wel érgens maar je weet niet wáár. Het is dan moeilijk om de regels (reading the lines) te begrijpen en
bijna onmogelijk om tussen de regels door te lezen (reading between the lines) of achter de regels te
lezen (reading behind the lines).



Proceedings ORD 2001

64

Lezen is een complex proces, dat in de eerste jaren van het basisonderwijs begint met het letter voor
letter omzetten van een woord in klanken, het samenvoegen van die klanken tot een woord en het
ontdekken van de betekenis van het uitgesproken woord. Bij deze  elementaire leeshandeling voert
een leerling een aantal procedures of strategieën uit die in de loop der jaren vrijwel geheel worden
geautomatiseerd tot het direct herkennen of identificeren van woorden. Technisch lezen of het snel
herkennen van woorden is van fundamenteel belang voor begrijpend lezen. Deze laatste vorm van
lezen impliceert dat er verbanden gelegd worden tussen woorden in zinnen, tussen zinnen onderling
en tussen alinea's. Een goede lezer voert een aantal strategieën uit: hij of zij gaat op zoek naar het
thema van de tekst, activeert de eigen voorkennis, probeert zo snel mogelijk te achterhalen welk soort
tekst het is, leest terug of leest langzaam als de tekst moeilijk wordt, stelt vast welke zinnen het
belangrijkste zijn, voorspelt hoe de tekst of het verhaal verder gaat et cetera. Uit bovenstaande blijkt
dat technisch lezen en begrijpend lezen processen zijn waarbij de aanvankelijke of gevorderde lezer
allerlei cognitieve activiteiten uitvoert om een tekst goed te begrijpen en om problemen bij het lezen
van een tekst op te lossen. Dergelijke cognitieve activiteiten die de lezer bewust of vrijwel onbewust
inzet om het leesproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, noemen we leesstrategieën. Een
leesstrategie is een reeks van cognitieve activiteiten die op een bepaald doel gericht is, bijvoorbeeld
het zoeken van de boodschap van de schrijver of het vinden van de belangrijkste informatie in een
tekst. Het is een bepaalde heuristiek, een bepaalde manier of procedure die een lezer kan gebruiken
om teksten te begrijpen, om mogelijke problemen te voorkomen, aan te pakken of op te lossen.
In dit symposium doen we verslag van onderzoek dat gericht is op leesstrategieën. Welke
leesstrategieën spelen een rol bij het beginnend lezen? Hoe kunnen die op een valide manier worden
gemeten? Welke ontwikkeling doorlopen die strategieën in de loop der jaren? Hoe voeren gevorderde
lezers leesstrategieën uit? Welke strategieën hanteren leerlingen bij een bepaalde leestaak of bij
inconsistenties? Hoe kunnen we die strategieën op het spoor komen? Wat is de waarde van
meetmethoden als hardop denken, toetsen, vragenlijsten en interviews bij het opsporen van
leesstrategieën?

Beginnende geletterdheid in longitudinaal perspectief

Auteurs: Cor Aarnoutse en Jacqueline Gerrits

In deze studie staan twee vragen centraal namelijk de ontwikkeling van een aantal componenten op
het gebied van beginnende geletterdheid en de longitudinale invloeden tussen deze componenten.
Twee cohorten van leerlingen van groep 1 en 2 van de basisschool maakten in de loop van drie jaar
toetsen op het gebied van onder andere taalbegrip (woordenschat en begrijpend luisteren),
fonemische analyse en synthese, kennis van de namen van letters, het snel benoemen van letters
(naming speed) en het onthouden van verbale informatie (zinnen onthouden). Bovendien werden in
groep 3 en 4 toetsen voor woordidentificatie, begrijpend lezen en spellen afgenomen. Wat betreft de
vraag naar de ontwikkeling bleek dat er tussen april-mei van groep 1 en mei-juni van groep 2 sprake is
van een sterke groei op het gebied van begrijpend luisteren, zinnen onthouden, fonemische analyse,
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letterclusteridentificatie, letterkennis en het snel benoemen van letters. In de periode van mei-juni van
groep 2 en augustus-september van groep 3 neemt woordenschat toe, evenals de kennis van letters
en het snel benoemen van letters.
Wat betreft de vraag naar de longitudinale effecten tussen de componenten bleek dat in de periode
van groep 1 naar groep 2 taalbegrip, onthouden van zinnen, kennis van letters en het onderscheiden
van letterclusters een sterke invloed hebben. Het effect van fonemisch bewustzijn is tegen de ver-
wachting in minder sterk. In de periode van groep 2 naar 3 zijn vier variabelen van belang: woorden-
schat, fonemische analyse en synthese, letterclusteridentificatie en het snel benoemen van letters. In
het begin van groep 3 hebben vooral begrijpend luisteren, letterkennis en het snel benoemen van
letters een sterke invloed op woordidentificatie, begrijpend lezen en spellen. Fonemische analyse en
letterclusteridentificatie hebben minder effect. Het blijkt dat woordidentificatie aan het eind van groep 3
voor een belangrijk deel wordt bepaald door de kennis van letters en het snel benomen van letters.
Het snel benoemen van letters heeft in groep 3 een zeer sterke invloed op woordidentificatie, spellen
en begrijpend lezen.

Literatuur
Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van, & Verhoeven, L. (2000). Ontwikkeling van beginnende geletterdheid.
Pedagogische Studiën, 77,(5-6), 307-325).

Leesstrategieën achterhalen met een klassikale toets

Auteurs: Jos van Moerkerk, Gonny Schellings en Cor Aarnoutse

Het onderzoek naar het lezen in het algemeen en het onderzoek naar leesstrategieën in het bijzonder
is in ontwikkeling (Aarnoutse, 1998). Sedert eind jaren zeventig wordt er onderzoek gedaan naar het
effect van onderwijs in leesstrategieën of anders gezegd naar het effect van strategisch of
procesgericht leesonderwijs in het basisonderwijs. De eerste onderzoeken waren vooral gericht op het
effect van onderwijs in één of twee strategieën (bijvoorbeeld het vinden van de hoofdgedachte). Toen
in de tachtiger jaren het idee doorbrak dat begrijpend lezen de orchestratie is van een groot aantal
strategieën werd er onderzoek gedaan naar het effect van meerdere strategieën. Een belangrijke
inspiratiebron hierbij was de ‘reciprocal teaching’ methode van Brown en Palincsar. Zo werd er voor
de Nederlandse situatie door Brand-Gruwel (1995) een toets ontwikkeld om de vooruitgang van de
kinderen te meten op de vier specifieke tekstverwerkingsstrategieën, die Brown en Palincsar centraal
hadden gesteld (vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten en voorspellen). Een
zwak punt van deze toets is de sterke reductie van het leesproces tot vier strategieën, waarvan er
twee elkaar overlappen. De behoefte aan een toets die meer strategieën in kaart kan brengen is groot,
niet in het minst omdat er steeds meer strategische leesmethoden op de markt komen. We willen nu
een instrument ontwikkelen, waarmee we kunnen nagaan of de nieuwe leesmethoden effect sorteren,
met andere woorden of de leerlingen de diverse leesstrategieën kunnen inzetten. Maar op welke
strategieën zou een strategie-toets zich moeten richten?
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Aarnoutse (1998) noemt een aantal strategieën die zeker aan bod moeten komen in goed strategisch
leesonderwijs: het activeren en gebruiken van de eigen kennis, het leggen van verbanden tussen
woorden, zinnen en alinea’s, het opsporen van de aard en opbouw van een tekst, het vinden van de
hoofdgedachte en het sturen, bewaken en corrigeren van het leesgedrag. Dit overzicht gaf ons een
handvat bij het ontwikkelen van de strategietoets.
Het leggen van verbanden hebben wij geoperationaliseerd als het afleiden van de betekenis van een
woord of van een zin en het leggen van anaforische relaties (het noemen van de antecedent van een
verwijswoord). De toets besteedt aandacht aan de opbouw van een tekst door naar de volgorde van
zinnen in een tekst te vragen. In de toets staan ook vragen naar de aard van de tekst en naar de
hoofdgedachte.
Het reguleren van het leesgedrag wordt regelmatig geoperationaliseerd als het opsporen van tekst-
inconsistenties (vgl. Brand-Gruwel, 1995). Deze operationalisatie is echter niet altijd geheel probleem-
loos en daarom waren wij op zoek naar nieuwe vragen met een regulatief karakter. Zo geven wij de
lezers na het lezen van een tekst een bepaalde zin of stelling, die zij moeten beoordelen op het infor-
matiegehalte binnen de tekst, de juistheid van de informatie of de belangrijkheid van de informatie.
Ook beoordelen de lezers of een tekst geschikt is om een bepaalde vraag te beantwoorden.
Na het operationaliseren van de strategieën in diverse toetsvragen, werden er twee verschillende
toetsversies gemaakt en uitgeprobeerd. In de try-outs bleken beide versies erg moeilijk te zijn, terwijl
niet alle items voldeden aan de gestelde toetscriteria. Na een grondige revisie werd er van beide
versies één toets gemaakt, bestaande uit 14 (korte) teksten en 44 meerkeuze-vragen. Deze toets
werd voorgelegd aan 210 leerlingen uit groep vijf  (10 verschillende klassen).
De leerlingen waren onbekend met de manier van vragen. Vooral de toetsvragen naar de aard en
opbouw van de tekst én het beoordelen van de zinnen werden door de leerlingen lastig gevonden,
gezien hun vele vragen om verduidelijking tijdens de klassikale afnames. De toets was nog steeds erg
moeilijk (M aantal goed= 24.32; SD=6.90). De betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) stemde evenwel
tot tevredenheid (.81). De strategie-toets correleerde hoog met twee reeds bestaande leestoetsen
(algemene leesvaardigheidstoets .69 en een woordenschattoets .63). Op dit moment zijn de afzon-
derlijke item-analyses gaande, waarop we tijdens de presentatie zeker dieper op ingaan. Bekeken zal
worden of het onderscheid in de vragen (i.e. de verschillende strategieën) terug gevonden worden in
de resultaten. Een tweede punt waar we in de presentatie bij stilstaan, is de vraag of we met deze
toets ook de ontwikkeling in het strategiegebruik bij de leerlingen kunnen vaststellen.
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Strategieën bij goede en zwakke lezers

Auteurs: Ilse Papenburg, Cor Aarnoutse en Gonny Schellings

Aan de sectie Onderwijs en Educatie in Nijmegen is een experimenteel programma of lessenserie
ontwikkeld voor begrijpend lezen in groep 5. Lezen wordt hierbij opgevat als een doelgericht,
strategisch, communicatief en geëngageerd proces (vgl. Guthrie et al., 1996).
In deze bijdrage wordt vooral de strategische kant van het programma belicht. In het bijzonder komt
de vraag aan de orde of zowel goede als zwakke lezers vooruitgaan wat betreft het gebruik van
leesstrategieën.Hierbij wordt gedacht aan: het activeren van voorkennis, het lezen met een doel voor
ogen, skimmen, het leggen van anaforische relaties, het maken van inferenties, et cetera.
Om het nieuwe programma kritisch te volgen,  worden zes klassen die gebruikmaken van dit
programma (de experimentele groep) vergeleken met zeven klassen die gebruik maken van een
reeds bestaand strategisch programma of leesmethode (controlegroep). Oorspronkelijk gebruikten alle
klassen dezelfde strategische leesmethode. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren dus reeds
bekend met het onderwijs in leesstrategieën.
Het experimentele en controleprogramma verschillen in de manier waarop de leerlingen de
strategieën krijgen aangeboden en daarmee oefenen. In het experimentele programma wordt veel
gebruik gemaakt van samenwerkend leren, waarbij de strategieën vaak verwoord worden. De
leerlingen kiezen zelf het leesmateriaal uit, dat ze op een diepe manier moeten verwerken omdat zij
een er een werkstuk over moeten maken. In de controlegroep werken de leerlingen veelal individueel,
de strategie-oefeningen worden regelmatig herhaald en de aangeboden (verhalende) teksten zijn
speciaal voor de leesmethode geschreven.
De vraag is nu of kinderen die les krijgen met het experimentele programma meer gebruikmaken van
de verschillende leesstrategieën dan kinderen die les krijgen met de bestaande methode. De
verwachting is dat de kinderen in de experimentele groep meer gebruikmaken van de leesstrategieën
dan de kinderen in de controlegroep. Daarnaast verwachten we dat goede lezers meer gebruikmaken
van de verschillende leesstrategieen dan zwakke lezers (Brand-Gruwel, 1995). Omdat het experimen-
tele programma (zowel qua interesse én moeilijkheidsgraad van de teksten) beter aansluit bij de
zwakke lezers dan de bestaande methode, verwachten we verder dat de zwakke lezers van het
experimentele programma meer gebruik gaan maken van de verschillende leesstrategieën dan de
zwakke lezers uit de controlegroep. We zullen daarom het verschil toetsen tussen de goede en de
zwakke lezers binnen de twee verschillende condities als het verschil tussen de zwakke lezers uit
beide condities.
Om de gehanteerde leesstrategieën te kunnen vaststellen, wordt er gebruik gemaakt van een hardop-
denkmethode waarbij de kinderen een vrij moeilijke tekst moeten lezen. De tekst (ca. 600 woorden) is
gecontroleerd op AVI-niveau. De tekst behandelt het leven van Leonardo da Vinci. Op natuurlijke
pauze-momenten in de tekst (bijvoorbeeld bij de overgangen tussen alinea’s) staan witregels. Meestal
komt net voor een witregel een probleem aan de orde (zoals een moeilijk woord, lastige verwijzingen,
een inconsistentie, etc). Op dit pauze-moment (witregel) of waar de kinderen (verbaal of non-verbaal)
laten blijken dat ze problemen hebben, zal gestimuleerd worden hardop te denken. (Pressley &
Afflerbach,1995; Afflerbach, 2000). Door middel van protocolanalyse gaan we na hoe vaak welke
leesstrategieën door de verschillende kinderen worden gehanteerd. Daarnaast stellen we de relatie
vast tussen de hardopdenkscores en enkele kwantitatieve strategiematen die ook in het project
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worden verzameld. De leerlingen maken namelijk ook een strategietoets en vullen een vragenlijst over
hun kennis van strategieën in. De strategietoets is een leestoets die een beroep doet op diverse
leesstrategieën (zie de bijdrage van Van Moerkerk, Schellings & Aarnoutse).De vragenlijst gaat na of
de leerlingen weten welke strategieën zij op een bepaald moment kunnen inzetten.
De hardop-denktaken (en de kwantitatieve metingen) worden in totaal bij 12 kinderen van de
experimentele scholen en 12 kinderen van de controlescholen in groep 5 afgenomen . Hiervoor zijn
drie experimentele scholen en drie controlescholen benaderd met elk twee goede lezers en twee
zwakke lezers. Deze kinderen worden door middel van een begrijpend leestest en een
woordenschattest geselecteerd.  Zij krijgen voor het begin van het programma en op het einde de
hardopdenktaak voorgelegd. Op dit moment vinden try-outs van de hardopdenk-taak plaats.
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Strategisch leren van een studietekst:
halen taakbewuste leerlingen een hoog cijfer?'

Auteurs: Hein Broekkamp, Bernadette van Hout-Wolters, Gert Rijlaarsdam, Huub van den
Bergh

 “Krijgen we dat op het proefwerk?” Deze alom bekende vraag geeft aan dat leerlingen proberen om
zo specifiek mogelijke informatie te achterhalen over het komende proefwerk. Ze hebben hiervoor
goede redenen. In huidige theorieën over strategisch leren wordt een belangrijke plaats toegekend
aan de perceptie van taakeisen (Butler, 1998). Wat betreft het bestuderen van tekst, stelt een duidelijk
beeld van de taakeisen leerlingen in staat om hun aandacht te richten op taakrelevante tekstdelen en
daardoor deze informatie effectiever en efficiënter te leren (Anderson & Armbruster; Reynolds, 1992).
Sinds korte tijd wordt benadrukt dat de taakrelevantie van tekstdelen afhankelijk is van de docent en
dat docenten aanzienlijk kunnen verschillen in de tekstdelen die zij belangrijk vinden voor hun
leerlingen om te leren voor een proefwerk (Alexander & Jetton, 1996; Goldman, 1997). Een
belangrijke vraag is daarom of leerlingen een goed beeld hebben van de eisen die hun docent stelt.
Weten leerlingen welke tekstdelen hun docent belangrijk voor hen vindt in het kader van het komende
proefwerk?  Een gerelateerde vraag is of leerlingen die beter weten wat de taakeisen van de docent
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zijn ook een hoger cijfer halen. Deze twee vragen hebben wij onderzocht in een natuurlijke
klasomgeving waarin de tekst en het proefwerk deel uitmaakten van het reguliere curriculum.
Eerdere beschrijvende onderzoeken naar toetsverwachtingen die in echte klassen zijn uitgevoerd,
lijken tegenstrijdige resultaten te bieden. Alexander, Jetton, Kulikowich & Woehler (1984) en Jetton &
Alexander (1997) vonden een redelijk hoge correlatie tussen natuurkundedocenten en hun klassen
wat betreft hun belangrijkheidoordelen van alinea’s. Schellings & Van Hout-Wolters (1995) vonden
daarentegen zeer grote individuele variatie tussen biologiedocenten en hun leerlingen ten aanzien van
de selectie van taakrelevante zinnen. Mogelijk kunnen deze resultaten verklaard worden door het feit
dat de bevindingen van Alexander en haar collega’s betrekking hadden op het groepsniveau
(vergelijking van alle docenten met alle leerlingen) en die van Schellings & Van Hout-Wolters (1995)
op het individuele niveau (vergelijking van afzonderlijke docenten met hun individuele leerlingen).
Helaas werden in geen van deze drie onderzoeken proefwerkcijfers betrokken zodat onduidelijk blijft
of de mate waarin leerlingen overeenkomen met hun docent samenhangt met de toetsprestatie.

Opzet van het onderzoek:
Geschiedenis docenten (N = 22) van verschillende scholen (N = 17) namen elk deel met een klas van
vwo-5 leerlingen (N = 541). Docenten waren geselecteerd omdat zij een proefwerk gaven over
hetzelfde hoofdstuk (afkomstig uit de methode Sprekend Verleden). Het hoofdstuk, dat ging over de
Verenigde Staten na 1945, telde 8000 woorden en was gestructureerd in 16 paragrafen. Om tekst-
eenheden van vergelijkbare lengte te krijgen werden langere paragrafen opgedeeld in subparagrafen.
Dit resulteerde in 26 ‘paragrafen’, die ieder een sequentie van coherente alinea’s bevatte. In de les
voorafgaand aan het proefwerk gaven leerlingen en docenten voor elk van de 26 paragrafen aan in
hoeverre de paragraaf belangrijk was en dus waarschijnlijk aan de orde kwam op het proefwerk.
Hiertoe maakten zij gebruik van een vierpuntsschaal. Paragrafen werden aan de deelnemers
gepresenteerd door middel van een titel en een korte samenvatting. Bijvoorbeeld: “De tweede
ambtstermijn van Nixon wordt een fiasco: Over de oorzaken van Nixons fiasco: eigenzinnige
buitenlandse politiek en het Watergate schandaal, dat tot zijn onmiddellijke aftreden leidt”. Nadat
docenten het proefwerk hadden nagekeken gaven zij de cijfers door aan de onderzoekers. Multi-
levelanalyses werden uitgevoerd om zowel op groepsniveau als op individueel niveau de corres-
pondentie in relevantieoordelen te bestuderen en deze vervolgens te relateren aan toetsprestaties.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Zowel docenten als leerlingen vertoonden aanzienlijke variatie in hun relevantieoordelen. Op
groepsniveau bleek dat sommige paragrafen belangrijker gevonden werden dan andere paragrafen,
waarbij het gemiddelde beoordelingspatroon van alle docenten tezamen veel overeenkomsten
vertoonde met het patroon van alle leerlingen (Pearson’s correlatie bedroeg .60). Op individueel
niveau bleek daarentegen dat de overeenstemming tussen docenten onderling en tussen leerlingen
onderling vrij laag was (intraclustercorrelaties bedroegen respectievelijk .13 en .14). Er was ook een
vrij lage overeenstemming tussen individuele leerlingen en hun docenten (de regressie van
leerlingenoordelen op docentenoordelen bedroeg 0.226). Deze bevindingen stemmen overeen met
eerder onderzoek en suggeren dat individuele leerlingen gemiddeld genomen geen duidelijk beeld
hadden van de taakeisen.
Omdat er duidelijke verschillen waren tussen leerlingen in de correspondentie die zij met hun docent
vertoonden, is gekeken of deze verschillen samenhingen met het proefwerkcijfer. Gemiddeld
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genomen bleek dit niet het geval. Van de leerlingen die een hoge correspondentie met de docent
vertoonden hadden sommigen een hoog cijfer en anderen een laag cijfer. Er kon echter wel worden
aangetoond dat een kleine groep leerlingen met de hoogste cijfers relatief vaker een hoge
overeenstemming had met hun docent dan de overige leerlingen. Dit suggereert dat leerlingen in deze
groep een duidelijker beeld van de taakeisen hadden en zekerder waren van hun oordelen. Mogelijk
heeft dit hen geholpen om selectiever en effectiever de tekst te bestuderen.
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Strategisch leren: zijn gevorderde lezers zich bewust van de taak?

Auteurs: Gonny Schellings, Bernadette van Hout-Wolters en Hein Broekkamp

Bij het studerend lezen is het belangrijk dat een leerling weet met welk doel een studie-tekst gelezen
moet worden. De leerlingen dienen immers de belangrijke informatie in de tekst op een goede manier
te verwerken. Veel tekstwetenschappers gaan er vanuit dat de relevante informatie binnen een
(studie)tekst wordt bepaald door de structuur van de tekst. Echter in een onderwijssituatie ligt de
belangrijkheid van de informatie niet eenduidig vast; deze wordt bepaald door de leerdoelen die aan
de lerenden worden gesteld (Jetton & Alexander, 1997; Schellings, Van Hout-Wolters & Vermunt,
1996). Zo kan informatie soms belangrijk zijn in het kader van een bepaalde leertaak (bijvoorbeeld het
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leren van de latijnse namen van planten), terwijl de informatie op een laag structureel tekstniveau
staat. Leerlingen moeten achterhalen welke doelen c.q. taakeisen aan hen worden gesteld en hier
moeten zij hun selectie-activiteit (en dus hun leren) op afstemmen.
In het onderzoek naar leesstrategieën komt er steeds meer aandacht voor de invloed van
verschillende taken (Goldman, 1997). Dit onderzoek is echter veelal gericht op leesprestaties. Maar
wat gebeurt er tijdens het lezen van een tekst? Vinden we met behulp van de hardopdenkmethode
aanwijzingen dat lezers zich tijdens het lezen bewust zijn van de specifieke leestaak?
Twaalf leerlingen uit HAVO-4 kregen drie biologieteksten te bestuderen, waarbij elke tekst vooraf werd
gegaan door één specifieke taak. In de linguïstische taak moesten de leerlingen de tekstgedeelten
onderstrepen die belangrijk werden gevonden door de schrijver van de tekst. In de onderwijskundige taak
moesten de leerlingen de tekstgedeelten onderstrepen die belangrijk werden gevonden door een denk-
beeldige docent. Over deze docent werd gedetailleerde informatie gegeven, waarbij duidelijk werd
gemaakt dat hij vooral gericht was op informatie van tekststructureel lager niveau. In de interesse-taak
moesten de leerlingen de tekstgedeelten selecteren die zij zelf interessant vonden. De taken en de
teksten werden gebalanceerd aangeboden. Voor de selectie-taken van start gingen, kregen de
leerlingen een korte training in het hardop-denken. Zowel de taak als de tekst werd hardop gelezen.
Alleen bij stiltes, bijvoorbeeld bij het stil onderstrepen van tekstgedeelten, stimuleerde de testleider de
leerlingen hardop te blijven denken. De sessies werden opgenomen en letterlijk uitgeschreven. In
totaal waren er 36 hardop-denk protocollen.
De protocollen werden gecodeerd met behulp van een instrument dat vooral gericht was op
verbalisaties over onderliggende taakrepresentaties bij de lezer. Verbalisaties over verwerkings-
activiteiten die weinig te maken hadden met de taak als zodanig werden niet gecodeerd. Het
instrument maakte onderscheid tussen het bewustzijn van de taak als geheel (bijvoorbeeld het
reflecteren over de instructie of over algemene selectie-doelen) en het bewustzijn op een lokaal
taakniveau, dat werd uitgedrukt in motieven om bepaalde tekstfragmenten te selecteren.
In de protocollen stonden nauwelijks verbalisaties over de selectie-taak als geheel. Ook waren er
geen aanwijzingen dat de taakinstructies uitgebreid werden bestudeerd. Op het lokale taakniveau
werden wel motieven genoemd om specifieke tekstfragmenten te selecteren. Echter, de verschillende
taakinstructies leken slechts een minimale invloed te hebben op het noemen van het soort selectie-
motief. Hoewel er op het lokale niveau wel meer indicaties van taakbewustzijn werden gevonden,
moeten we toch concluderen dat de leerlingen, tijdens het lezen,  niet echt bewust waren van de
specifieke taakeisen.
Deze conclusie is een verdieping van eerder product-onderzoek waarin we reeds zagen dat HAVO-4
leerlingen moeite hadden om de juiste tekstfragmenten te selecteren vanuit een bepaalde taak
(Schellings, et al. 1996). Leerlingen lijken dus gestelde taakeisen niet helder in hun hoofd te hebben.
Toch roept het proces-onderzoek nog eens extra vragen op: Is de (hier gebruikte) hardopdenk-
methode wel zo geschikt om het taakbewustzijn van de leerlingen in kaart te brengen? In veel
verbalisaties werd aangegeven dat een tekstfragment wel relevant was, terwijl het niet duidelijk werd
wáárom. Het selectie-motief bleef verborgen. Is het selecteren van informatie een dermate automa-
tische handeling geworden, zodat het niet meer toegankelijk is om er hardop over te denken? Dit zou
betekenen dat het procesgericht onderzoek naar het taakbewustzijn van lezers aangevuld zou moeten
worden met andere onderzoeksmethoden, zoals het stellen van retrospectieve vragen. Bij elke
onderstreping worden de participanten dan gevraagd uit te leggen waarom het specifieke
tekstfragment is onderstreept.
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Onderzoek naar het taakbewustzijn van lerenden is belangrijk. Het doorgronden van de taakeisen en
het daarop afstemmen van de leeraanpak zijn twee belangrijke peilers van het strategisch leren. De
resultaten van het product en nu het procesonderzoek wijzen erop dat de leerlingen zich nauwelijks
bewust zijn van de taakeisen. Leerlingen moeten leren hoe zij vat kunnen krijgen op verschillende
taakeisen. Wij kunnen hen hierbij helpen door na te gaan hoe taakbewustzijn in de hoofden van de
leerlingen vorm krijgt en hoe het idealiter vorm zou kunnen krijgen.
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Symposium

Ontwerpprocessen en constructivistische leeromgevingen

Organisator: Jules M. Pieters, Universiteit Twente Faculteit Toegepaste Onderwijskunde

Voorzitter: Jules M. Pieters, Universiteit Twente
Discussiant: Ton de Jong, Universiteit Twente

Ontwerpen van leeromgevingen wordt steeds meer gezien als een creatief proces en we constateren
dat onderzoek zich richt op de beschrijving van de kenmerken van de creatieve elementen en de condi-
ties waaronder het ontwerpproces plaats heeft. De vraag die regelmatig wordt gesteld is of deskundige
ontwerpers wel volgens de gestelde ontwerprichtlijnen en ontwerpfasen werken? Experts vertonen vaak
een manier van werken die weleens wordt aangeduid met rapid prototyping waarbij verschillende
ontwerpfasen parallel geacht te worden uitgevoerd en waarbij het creëren van een prototype een
essentiële activiteit is die in een vroegtijdig stadium wordt uitgevoerd. Daar komt bij dat het denken over
het menselijk probleemoplossen in belangrijke mate geëvolueerd. De idee van een algemene heu-
ristische wijze van werken die elke expert zou hanteren is grotendeels verlaten. Daarvoor komt een
denken over experts in de plaats dat een veelvoud aan facetten laat zien. De ene expert is de andere
niet in vakinhoudelijke achtergrond en de werkwijze van de ene deskundige vertoont weinig overeen-
komst met de andere. Een belangrijke eigenschap van experts is dat zij veel weten. Maar belangrijker is
evenwel de constatering dat experts duidelijk verschillen in de aard van mentale representaties die zij
hebben van hun vakgebied en dat ook hun handelen behoorlijke onderlinge verschillen vertoont.
Ontwerpen als professionele activiteit heeft behoefte aan empirisch onderbouwde kennis van de
probleemoplosheuristieken waarvan de professionele ontwerper gebruik maakt. In de verzameling van
geautomatiseerde systemen voor het ontwerpen van leeromgevingen kan een onderscheid worden
gemaakt tussen volledig geautomatiseerde systemen die het ontwerpen als activiteit overnemen van de
ontwerper en systemen die de ontwerper in zijn keuzeproces adviseren en onderdelen (gereedschappen
of tools) aanleveren waarmee het ontwerpproces kan worden vormgegeven. De aantrekkelijkheid van
deze laatste systemen zit in het benutten van de combinatie van de deskundigheid van de ontwerper en
het rekentechnisch vermogen van de computer. En beantwoordt meer aan de recente constructivistische
opvattingen. Van belang is na te gaan in welke fase van het ontwerpproces welke ondersteuning en
advisering kan worden geboden. Als we het ontwerpen beschouwen als een proces van het oplossen
van een slecht-gedefinieerd probleem, dan zijn ten minste twee fasen van belang: het vinden van het
probleem (en de definiëring van het probleem) en de bepaling van de oplossingsstrategie volgens welke
het ontwerp wordt gerealiseerd. De cognitieve activiteiten binnen deze twee fasen komen tot uitdrukking
in de wijze waarop ontwerpers gebruik maken van een extern gegevensbestand. In de eerste fase wordt
vooral ongestuurd gebrowsed in het systeem, in de tweede fase is er sprake van een sterk gestuurd
zoeken in het gegevensbestand. Browsen kan als strategie bedoeld zijn om de gebruiker op ideeën te
brengen voor de formulering van het probleem. Een activiteit die bij het vinden van het probleem een
grote rol speelt is het (impliciet) stellen van vragen. Voor een optimaal verloop van het ontwerpproces
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(voor de juiste probleemdefinitie) is het van belang dat de ontwerper op het juiste moment de juiste
vragen stelt. De (kwaliteit van de) bij de ontwerper reeds aanwezige kennis is daarbij een bepalende
factor voor de te stellen vraag en de resulterende actie in het ontwerpproces. Interessant is niet zozeer
de koppeling van ondersteuning bij het formuleren van de informatiebehoefte en bij bepalen van de
oplossing aan de fase in het ontwerpproces maar veeleer aan de cognitieve activiteit van de ontwerper.
Bovendien weten we immers dat de ontwerper zich veelal niet houdt aan de vooropgestelde fasen in het
ontwerpproces, maar zijn ontwerpproces kan worden beschouwd als een aaneenschakeling van
cognitieve activiteiten die afhankelijk van een aantal factoren (aard van het probleem, niveau van de
voorkennis van de ontwerper, aard van de omstandigheden e.d.) worden gebruikt ter oplossing van
(deel)problemen. Ondersteunen van de ontwerper betreft dan veel meer het ondersteunen van de
specifieke taken die de ontwerper uitvoert dan het ondersteunen van het gebruik van een model waar in
de praktijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.
Bij het ontwerpen van instructie is het gebruikelijk dat de ontwerper een oplossing ontwerpt voor een
lerende of voor een docent die een lerende met de oplossing laat leren. Het is echter zeer wel
denkbaar en uitvoerbaar dat de lerende de taak van de ontwerper en van de docent overneemt.
Situaties waarbinnen de lerende de taak van de docent overneemt zijn talrijk en worden door
onderzoek naar zelfregulatie en self-directed learning van harte ondersteund. Een stap verder is het
zelf-ontwerpen door de lerende. De vele tools die de ontwerper en de docent (in de rol van ontwerper)
tegenwoordig ten dienste staan kunnen gemakkelijk door de lerende zelf worden gebruikt. Er zijn
voorbeelden van de lerende als ontwerper in de zin van leren door ontwerpen. De lerende kan dan
leren door het ontwerpen van een artefact waarvoor domeinkennis vereist is (bijvoorbeeld binnen
traditioneel projectonderwijs, maar ook recent gebruik van ICT-tools toont de kracht van dit type
leeractiviteit aan). Ook kan de lerende zelf een model van het domein ontwerpen, bijvoorbeeld met
een concept mapping tool. Maar de lerende kan ook leren door het ontwerpen van het eigen leren.
Het ontwerpen wordt dan in plaats van een doel, een middel om bepaalde domeinspecifieke
leerdoelen te bereiken.
Leren door te ontwerpen is vooral onder de aandacht van de onderzoekers gekomen door de
werkzaamheden van Papert c.s. met Logo (‘learning by building’, ook wel constructionism genoemd
en van Perkins (‘learning by designing’). Zij toonden aan dat lerenden (in hun onderzoek vooral jonge
kinderen) in staat waren door middel van ontwerpen een domein op een rijke en betekenisvolle manier
te exploreren. Ook anderen, vooral binnen de opvattingen van cognitive apprenticeship, hebben
gewezen op het belang van zelfgestuurde, betekenisvolle en cognitief complexe projecten voor het
leerproces. Ontwerpen als activiteit neemt daarin een belangrijke plaats in. Aanhangers van het leren
door ontwerpen concept geven als algemeen voordeel aan dat het ontwerpproces de lerende een
relevante context biedt om kennis te construeren voor een betekenisvol doel.
In dit symposium gaan we na of het ontwerpen van constructivistische leeromgevingen aan andere
eisen dient te voldoen en op een nadere wijze geschiedt dan het ontwerpen van expositieve
leeromgevingen. Daarbij zal aandacht zijn voor de historie van het ontwerpen van leeromgevingen,
van de feitelijke praktijk van het ontwerpen van leeromgevingen, en van de curriculaire inbedding van
leeromgevingen in het onderwijs en in arbeidsorganisaties.
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Instructieontwerpen voor competentiegericht leeromgevingen:
Gouden bergen zijn moeilijk te beklimmen

Auteurs: Paul A. Kirschner, Jeroen J.G. van Merriënboer en P.B. Sloep, Open Universiteit

In bedrijfsopleidingen en in het hoger beroepsonderwijs is duidelijk merkbaar dat men steeds meer
kiest voor competentiegericht leren om het hoofd te bieden aan de snelle technologische- en
maatschappelijke veranderingen. Competenties zijn het vermogen “…to operate in ill-defined and
ever-changing environments, to deal with non-routine and abstract work processes, to handle
decisions and responsibilities, to work in groups, to understand dynamic systems, and to operate
within expanding geographical and time horizons” (Keen, 1992).
Aanpakken voor competentiegericht leren stoelen op een constructivist kijk op leren. Onder andere
legt deze visie de nadruk op onafhankelijk leren in rijke, gevarieerde omgevingen waar gebruik wordt
gemaakt van authentieke leertaken. Leren is een actief (onderhandelings)proces waar betekenis
ontwikkeld wordt op basis van de ervaringen van de lerenden. Conceptuele groei is het resultaat van
het herkennen van verschillende perspectieven en het simultaan veranderen van interne
representaties conform deze perspectieven; het resultaat van cumulatieve ervaring.
Constructivisme is geen aanpak of model voor het ontwerpen van instructie. Het is een paradigma of
filosofie van leren gebaseerd op het idee dat lerenden actief op zoek gaan naar betekenis. Maar deze
‘gouden berg’ blijkt heel moeilijk te beklimmen. De meeste leerkrachten en ontwerpers worstelen met
deze verandering in paradigma van op kennis gebaseerde doceren naar op competentie gebaseerd
leren (Le Maistre, 1998; Moallem, 1998)
Terwijl prescriptieve modellen voor het ontwerpen van competentiegerichte leeromgevingen langzaam
beginnen aan te komen (e.g., van Merriënboer, 1997), bestaan er op dit moment nog geen volwassen,
praktische competentiegerichte ontwerpmodellen. Het gevolg hiervan is dat ontwerpers gebruik
maken van impliciete cognitieve strategieën en heuristieken/vuistregels (Rowland, 1995). Doel van dit
onderzoek is het in kaart brengen van wat ontwerpers werkelijk doen als zij competentiegerichte
leeromgevingen ontwerpen.
De onderzoeksvragen zijn:
• Hoe ontwerpen en ontwikkelen onderwijskundig ontwerpers in concreto competentiegericht

leeromgevingen?
• Wat is de rol van impliciete strategieën en heuristieken/vuistregels van de ontwerper binnen dit

proces?
• Hoe kan deze kennis gebruikt worden om empirische richtlijnen te ontwikkelen voor het

ontwerpen van competentiegerichte leeromgevingen?

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is kwalitatief van aard en maakt gebruik van interviews, kaartsoorttechnieken en case
studies. Deelnemers zijn expert ontwerpers (N=12) werkzaam aan instituten die bekend staan voor
hun ‘superieure’ ontwerpen. Interviews en kaartsoorttechnieken worden gebruikt om een beschrijving
van de ontwerpstrategieën te ontwikkelen. In de case studies voeren de deelnemers een realistische
ontwerptaak uit. Een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld elektronisch instrument wordt gebruikt
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voor de taakuitvoering, observatie en dataverzameling. Dit instrument levert een gelaagde (Engels:
multi-level) representatie van de cognitieve doelen van de ontwerper als actie-object-paren of object-
actie-matrices (Elkerton & Palmiter, 1991). Bijvoorbeeld, cognitieve doelen op het hoogste niveau
worden gerepresenteerd door de acties “onderzoeken”, “analyseren” and “ontwerpen” en door de
objecten “doelgroep”, “context”, and “taak”. Op het tweede niveau wordt elk cel (bijvoorbeeld de cel
analyseer doelgroep) verder gespecificeerd in een specifiekere actie-object-matrix, en zo verder. Het
instrument maakt het mogelijk om alle actie-object-combinaties die de ontwerper gebruikt te
specificeren alsmede de volgorde waarin de verschillende combinaties worden gebruikt vast te
leggen.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Het verzamelen van de data is nog niet voltooid. Een top-down, breadth-first expansie van methoden
en doelen (zoals bekend is geworden uit de actie-object-matrices) is klaar. Methoden die ontwerpers
gebruiken op het hoogste niveau voor het ontleden van taken in een (volg)reeks van subtaken zijn
geïdentificeerd. Methoden die ontwerpers gebruiken op het daaronder liggende niveau voor het op
volgorde brengen van de functies die nodig zijn voor het uitvoeren van een subtaak zijn ook
geïdentificeerd. Ten slotte zijn ook ‘low level’ methoden voor het genereren van die acties die nodig
zijn voor het werkelijk uitvoeren van een functie zijn ook geïdentificeerd. Sommige methoden - die een
meerderheid van de ontwerpers gebruiken - springen in het oog. Het is op dit moment te vroeg om ze
hier te melden. Op de ORD zal dit wel gebeuren.
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Het ontwerpen van constructivistische leeromgevingen:
de wenselijkheid van een curriculumperspectief

Auteurs: Jan van den Akker & Irene Visscher-Voerman-Voerman, Universiteit Twente

In deze bijdrage zal worden uiteengezet wat de meerwaarde (en daarmee de wenselijkheid) is van
een curriculumperspectief bij het ontwerpen van constructivistische leeromgevingen. Enkele
argumenten die nader uitgewerkt zullen worden:
• Constructivistische leeromgevingen kunnen pas goed (en duurzaam) gedijen als er sprake is van

een zorgvuldige afstemming tussen diverse systeemniveaus: in ieder geval tussen het microniveau
van het leren en het mesoniveau van de school/instituut/organisatie, terwijl ook curriculumkeuzes
op macroniveau (stelsel) in het geding kunnen zijn.

• Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel: een constructivistische leeromgeving is pas robuust
als er consistentie is in de curriculaire inbedding van zo’n leeromgeving. Dat impliceert afstemming
tussen elementen als: doelen, inhouden, leeractiviteiten, rol docent, leermaterialen, toetsing, en tijd
en plaats van leren.

• Hoewel wellicht minder prominent dan in ‘traditionele’ leeromgevingen, zijn ook bij
constructivistische leeromgevingen docenten in hoge mate bepalend voor duurzaam succes. Dat
vereist een implementatiegerichte ontwerpstrategie met veel aandacht voor de rol en opvattingen
van de docent.

De diverse argumenten leiden tot een pleidooi voor een ontwerpstrategie waarin inhoudelijke en
technisch-professionele overwegingen nadrukkelijk aangevuld worden met relationele en sociaal-
politieke aspecten.

Knowledge Productivity and Human Resource Development
The development of a corporate curriculum

Auteur: Joseph Kessels, Universiteit Twente

This research proposal elaborates on the argument that the economy is transforming into a knowledge
economy: an economy in which the application of knowledge replaces capital, raw materials, and
labour as the main means of production. The essential ingredient of products and services is the
inherent knowledge. The ability to gather information, generate new knowledge, disseminate, and
apply this knowledge to achieve improvement and innovation is an organisation’s knowledge
productivity. Knowledge productivity will remain the dominant economic factor in a knowledge society
and stresses the importance of a flexible and competent workforce. Creating powerful learning
environments is crucial in this context. Therefore, this research proposal addresses the following
questions: If learning is so essential for organisations, does a special plan for learning exist? The
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tremendous importance of learning power instigates the demand for a corporate curriculum. The
corporate curriculum will subject classical educational instruments, such as training courses and
workplace instruction, to critical evaluation of their usefulness with respect to the aforementioned
knowledge productivity, the required flexibility and the supporting competencies. How can we develop
a corporate curriculum?

The traditional approaches to management, training and development will not provide the learning
environment that is required for knowledge work. Each company should consciously design a
corporate curriculum that turns the day to day work environment into a powerful learning environment.

Some research questions to be discussed are
1. What are the design specifications for a corporate learning environment that enable the creation

of knowledge?
2. How does knowledge management relate to organisational learning?
3. In what ways can actors stimulate and give collective purpose to organisational learning and

knowledge development processes?
4. What is the management’s role in the design of powerful learning environments?
5. What are the barriers for transforming the work environment into a powerful learning

environment?
6. What kind of organisational context, structure and management actions can promote and support

the production of knowledge and to the related learning processes.
7. What variety of learning modes supports the development of competencies required for a flexible

and employable workforce?
8. How do opinions of stakeholders about learning and development influence an organisation’s

learning climate?
9. In what ways can technology support organisational learning and knowledge productivity?

Ondersteuning bij het ontwerpen van leeromgevingen

Auteurs: Jules M. Pieters, Renate Limbach en Ton de Jong, Universiteit Twente

Een aantal studies is uitgevoerd waarin het ontwerpen van simulatie-gebaseerde zelf-ontdekkende
leeromgevingen is bestudeerd. In dit type leeromgevingen vormen niet de leerdoelen, maar de
activiteiten van de lerenden het uitgangspunt. De ontwerper ontwerpt activiteiten die de noodzakelijke
handelingen van lerenden uitlokken. Het gaat daarbij niet zozeer om het overdragen van kennis maar
lerenden worden uitgenodigd hun kennisbasis op te bouwen door relevante informatie te extraheren
door middel van het opstellen van hypothesen, het opzetten van experimenten en het trekken van
conclusies. De taak van de ontwerper is om een zodanige omgeving te creëren waarbinnen een
optimaal ontdekkingsproces kan plaatsvinden. In de verrichte studies kregen beginnende en ervaren
ontwerpers ondersteuning door middel van een informatiesysteem dat een aanvulling kan betekenen
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op de leerpsychologische kennis, op de ontwerpkennis en op de contextuele kennis van de ontwerper.
Het verloop van het ontwerpproces is bestudeerd en nagegaan is van welke informatie gebruik wordt
gemaakt en welke verloopsvormen kunnen worden geïdentificeerd.



Proceedings ORD 2001

80

Symposium

ICT als hulpmiddel bij het zelfstandig leren van wiskunde

Organisator: Koeno Gravemeijer
Voorzitter: Dirk Hoek
Discussiant: dhr. Janssens

ICT als hulpmiddel bij het zelfstandig leren van wiskunde

Auteur: Koeno Gravemeijer, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

In september 1998 is het PROO-aandachtsgebied “Wiskunde en ICT” gestart, waarin wordt
onderzocht hoe ICT kan worden benut om onderwijs volgens het principe van “guided reinvention” te
realiseren. Meer specifiek betreft dit onderzoek enerzijds de bijdrage die ICT kan leveren aan het
leren van wiskundige symboliseringen en anderzijds de wijze waarop ICT probleemgeoriënteerd
zelfstandig leren kan faciliteren.
Het aandachtsgebied omvat vijf deelprojecten die tezamen verschillende schooltypen (havo, vwo en
mbo) en verschillende onderdelen van het wiskundeonderwijs (analyse, algebra, kansrekening en
statistiek) bestrijken. Binnen de deelprojecten worden verschillende wegen gevolgd. Deze variëren
van het gebruiken van de grafische rekenmachine en computeralgebrasystemen als gereedschap en
het benutten van computersimulaties voor onderzoekend leren, tot het ontwikkelen van nieuwe
courseware als integraal onderdeel van reinventie-leergangen.
Het onderzoek vindt zowel plaats vanuit het perspectief van het vormgeven van de klassenpraktijk als
vanuit het perspectief van individuele leerprocessen. In het eerste geval ligt de nadruk op zaken als
het realiseren van groepswerk en wiskunde leren in een proces van onderzoeken en probleem-
oplossen. In het tweede geval gaat de aandacht uit naar de wisselwerking tussen het symbolisch
beschrijven en bewerken van gegevens met behulp van ICT en de ontwikkeling van wiskundig inzicht.
Bij kant-en-klare systemen als de grafische rekenmachine en computeralgebra komt hier ook het leren
gebruiken van dit gereedschap bij. Een belangrijk deel van het onderzoek heeft het karakter van
ontwikkelingsonderzoek, waarin kennis wordt vergaard via een iteratief proces van ontwerpen en
beproeven van onderwijsactiviteiten.
De hierboven genoemde aspecten komen naar voren in de vijf bijdragen van dit symposium. In de
eerste bijdrage wordt ingegaan op het vormgeven van een klassenpraktijk waarin
onderzoeksactiviteiten met simulatieprogramma’s in dienst staan van wiskundige niveauverhoging. De
tweede bijdrage heeft een meer individueel perspectief, waarbij wordt nagegaan welke rol het
symbolisch beschrijven en het bewerken van dataverzamelingen spelen in de ontwikkeling van
“verdeling” als statistisch concept. In de derde bijdrage staat de methode van ontwikkelingsonderzoek
centraal, waarbij het gaat om het trekken van conclusies over een hypothetisch leertraject op het
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gebied van kinematica en calculus. De vierde bijdrage richt zich weer op het vormgeven van een
klassenpraktijk. Dit betreft hier het gebruiken van de grafische rekenmachine als probleemoplos-
gereedschap en groepswerk plus het begeleiden daarvan. In de vijfde bedrage ten slotte wordt
toegelicht hoe het theoretische concept van instrumentatie kan helpen bij het interpreteren van het
gedrag van leerlingen die computeralgebrasystemen als gereedschap leren gebruiken bij het leren
van algebra.

Onderzoekend wiskunde leren met de computer

Auteurs: Monique Pijls, Rijkje Dekker, Wouter van Joolingen, Bernadette van Hout-Wolters,
Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam

Het doel van het onderzoek is om ICT in te zetten om niveauverhoging te bereiken bij het leren van
wiskunde. Niveauverhoging wordt gedefinieerd als de overgang van een visuele of perceptuele
benadering van een probleem naar een conceptuele benadering. De veronderstelling is dat leerlingen
tot niveauverhoging komen via uitvoering van de zogenaamde kernactiviteiten uit het model van
Dekker en Elshout-Mohr (Dekker en Elshout-Mohr, 1998): het tonen, uitleggen, verantwoorden en
reconstrueren van het eigen werk. De verwachting is ook dat het gebruik van computersimulaties en
het in tweetallen werken aan onderzoeksopdrachten door leerlingen bevorderend werkt voor  het
optreden van deze kernactiviteiten.
Een computerspel vormt in dit deelproject het uitgangspunt voor een aantal onderzoeksopdrachten
over het onderwerp kansrekening voor leerlingen in 4-havo wiskunde A. Leerlingen werken in
tweetallen aan de opdrachten en de docent biedt hierbij minimale hulp. Het onderliggende model van
het computerspel is het roostermodel van binomiale kansen.
De onderzoeksvraag van de eerste experimentele studie in dit project is op welk moment in het leer-
proces het uitvoeren van onderzoek met behulp van computersimulaties door leerlingen het meest
effectief is voor het bereiken van niveauverhoging: voor, tijdens of na het doorwerken van theoretische
opdrachten. Het uitvoeren van een onderzoeksopdracht met dit spel kan verschillende functies
hebben in het leerproces. In de eerste plaats kan zo’n opdracht de voorkennis van leerlingen activeren
en leerlingen nieuwsgierig maken (opdracht-voor). Verder kan de functie zijn het toepassen en
verwerken van verworven kennis (opdracht-na). Ten derde kunnen onderzoeksopdrachten over dit
computerspel ondersteuning bieden bij het proces van heruitvinden van het model voor binomiale
kansen (opdracht-tijdens). Deze drie functies van de onderzoeksopdrachten met de computersimulatie
komen in het onderzoek in drie condities naar voren. De vraag is in welke conditie de meeste niveau-
verhoging wordt bereikt. Hierbij wordt ook het optreden van kernactiviteiten in de drie condities
geanalyseerd.
In januari 2001 is een experiment uitgevoerd waarbij leerlingen in de drie condities aan de
onderzoeksopdrachten werkten. De dataverzameling bestaat uit een voor- en natoets,
geluidsopnamen van tweetallen, log-files van het werken met de computersimulatie en uitgewerkte
opdrachten van de leerlingen. De voor- en natoets en het leerlingmateriaal geven inzicht in het
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optreden van niveauverhoging. De uitgeschreven geluidsopnamen zullen worden geanalyseerd met
behulp van het procesmodel van Dekker en Elshout-Mohr, waarbij speciaal zal worden gezocht naar
vóórkomen van kernactiviteiten en aanwijzingen voor niveauverhoging.

In de presentatie wordt het begrip niveauverhoging expliciet gemaakt en wordt er uitgelegd hoe in het
procesmodel van Dekker en Elshout-Mohr het optreden van kernactiviteiten leidt tot niveauverhoging.
Aan de hand van enkele protocolfragmenten wordt uitgelegd hoe dit model wordt toegepast en
worden de voorlopige resultaten van de experimentele studie gepresenteerd.
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Symboliseren in het statistiekonderwijs

Auteurs: Arthur Bakker, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht &
Koeno Gravemeijer, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Gellof Kanselaar, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Utrecht

In dit deelproject wordt gebruikgemaakt van zogenaamde statistische minitools. Dit zijn Java-applets
die voor een onderwijsexperiment van de Vanderbilt University (USA) ontwikkeld zijn om
brugklasleerlingen bepaalde statistische representaties te laten heruitvinden. Deze minitools wijken af
van conventionele statistische software doordat de conventionele representaties zoals histogram en
boxplot ontbreken. Wel zijn alle ingrediënten aanwezig waarmee leerlingen de bijbehorende
statistische inzichten kunnen ontwikkelen. De serie minitools is zo opgebouwd dat de mogelijkheden
om data te representeren en te ordenen stapsgewijs voorbereiden op het heruitvinden van de
conventionele representaties.
Als we de eerste hoofdvraag van het project specificeren voor dit deelproject, krijgen we de volgende
onderzoeksvraag:

Hoe kan het gebruik van de statistische minitools stimuleren dat leerlingen conventionele statistische
representaties begeleid heruitvinden en de bijbehorende statistische inzichten ontwikkelen?

Het experiment is uitgevoerd in zes brugklassen op een Nederlandse havo-vwo-school. Het les-
materiaal berust op de principes van het realistisch wiskundeonderwijs. De opgaven zijn zo
geformuleerd dat er steeds een probleem opgelost moet worden. De leerlingen moeten in de rol van
data-analist beslissen wat een goede weergave van de data is voor de mensen die bevoegd zijn om
een besluit te nemen. Door deze rol als data-analist zijn de leerlingen gedwongen om helder te
communiceren en objectieve argumenten te formuleren met behulp van statistische middelen,
waaronder de minitools.
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Met de minitools kunnen de leerlingen de data organiseren en het probleem exploreren. In
klassengesprekken worden argumenten en oplossingsstrategieën besproken. Elementen uit de
klassengesprekken worden gebruikt om uiteindelijk uit te komen bij de conventionele statistische
begrippen zoals gemiddelde, mediaan, kwartielen, steekproeven, klassen, en representaties zoals
histogram en boxplot. Op deze manier zijn de leerlingen in hoge mate verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces en dat van de klas. Zij construeren hun eigen kennis en worden daarbij begeleid door de
leraar en het lesmateriaal.
Bij het ontwerp en de analyse van de experimenten is speciale aandacht besteed aan symboliseren.
Met symboliseren wordt het proces bedoeld waarin wiskundige representaties, in het bijzonder
grafieken, betekenis krijgen voor de leerlingen. Het uitgangspunt is dat bij leerlingen de ontwikkeling
van statistische representaties en de ontwikkeling van de betekenis daarvan in de context elkaar
wederzijds beïnvloeden. Het doel van het onderzoek is om dit proces voor het leren van het begrip
‘verdeling’ in relatie tot histogram en boxplot te beschrijven en in een theoretisch kader te plaatsen. In
de presentatie zal besproken worden hoe het symboliseren en bewerken van data met behulp van de
software bijgedragen heeft tot de ontwikkeling van het begrip ‘verdeling’.

Het modelleren van beweging

Auteur: Michiel Doorman, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Dit deelproject richt zich op een afstemming tussen de vakken wiskunde en natuurkunde in de tweede
fase van het vwo. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe het modelleren van
natuurwetenschappelijke probleemsituaties kan worden vormgegeven bij het leren van de beginselen
van calculus en kinematica. De gemeenschappelijke historische ontwikkeling van deze twee
onderwerpen is een inspiratiebron voor dit onderzoek.
Onder modelleren wordt hier verstaan het beschrijven van bewegingen met schematiseringen op een
voortschrijdend niveau van situatie-nabij tot formeel. De verwachting is dat met deze aanpak
leerlingen het onderwijs ervaren als een activiteit waarbij ze zelf hun wis- en natuurkundige kennis
uitbreiden. De nadruk ligt derhalve op de construerende activiteit en de eigen inbreng van de
leerlingen. Bij deze activiteiten krijgen leerlingen steun van gereedschappen zoals
computerpgrogramma’s.
Met behulp van de vakdidactische kennis over het onderwerp en kennis over de manier waarop het
gewenste onderwijs is te realiseren, wordt een hypothetisch leertraject ontwikkeld. Zo’n hypothetisch
leertraject bestaat uit de gestelde leerdoelen, de leeractiviteiten, de rol van de docent en het
hypothetische verloop van het leerproces van de leerlingen.
De volgende vraag komt dan naar voren: hoe kunnen we onderzoeken of het hypothetische leertraject
inderdaad tot het gewenste resultaat leidt? De methode die wordt gevolgd om deze vraag te
beantwoorden is ontwikkelingsonderzoek, een cyclisch proces van het uitwerken van theoretische
overwegingen, testen in klassenexperimenten en reflecties op de ervaringen. Voor het onderzoek is
vervolgens een leergang ontwikkeld waarin twee computerprogramma’s worden gebruikt. Twee
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klassen van verschillende scholen hebben deze leergang doorgewerkt. Van de lessen zijn opnamen
en aantekeningen gemaakt. Achteraf is bovendien het leerlingenwerk ingenomen.
Deze gegevens zijn uitgewerkt en geanalyseerd met betrekking tot het hypothetische leertraject. Er
wordt bekeken in hoeverre de uitwerkingen van de leerlingen passen in de uitgezette route. De kracht
van de modellen en de gereedschappen blijkt als de situatie-nabije-modellen die leerlingen
construeren zich lenen voor meer formele redeneringen. Deze analyse levert een herziening van het
leertraject en het geeft inzicht in het leerproces dat de leerlingen hebben doorlopen. In de presentatie
zal worden ingegaan op de ervaringen met deze onderzoeksmethode en de resultaten.

Instructie voor het gebruik van de grafische rekenmachine in het MBO

Auteurs: Dirk Hoek en Gerard Seegers, Sectie Onderwijsstudies, Universiteit Leiden

In het secondaire beroepsonderwijs is een nieuwe wiskundemethode geïmplementeerd. Eén van de
uitgangspunten is dat leerlingen herontdekkend wiskunde leren. Hierdoor is onderwijsvorm veranderd
van het informatieoverdrachtsmodel, waarin de docent in het algemeen een klassikale instructie
verzorgde, naar een  instructiemodel voor groepswerk, waarin de docent een begeleidende rol heeft.
Naast de leersetting is de inhoud van het wiskunde-onderwijs veranderd. Leerlingen krijgen nu
toepassingsproblemen voorgelegd, waarbij de leerlingen gebruik kunnen maken van de grafische
rekenmachine. Het is de bedoeling dat dit apparaat min of meer geïntegreerd wordt gebruikt bij deze
nieuwe wiskundemethode. Hierbij is de verwachting dat het gebruik van de grafische rekenmachine in
een setting van groepswerk het oplossingsgedrag van de leerlingen in de technische afdelingen
verbetert.
Om dit te onderzoeken worden vier docenten ondersteunt bij zowel het gebruik van de grafische
rekenmachine als probleem oplossingsgereedschap en leermiddel, en het begeleiden van
groepswerk. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en te begrijpen hoe leerlingen leren in een
complexe situatie zoals geschetst. We willen proberen te beschrijven wat de invloed is van de
instructie zoals die door de docenten wordt gegeven op het groepswerk en het probleem
oplossingsgedrag van de leerlingen. Hiervoor worden leerlingen gefilmd, van deze video opnamen
worden verbale protocollen gemaakt. Deze protocollen worden geanalyseerd op het samenwerken en
het probleemoplossingsgedrag van de leerlingen. Daarnaast wordt leerlingenmateriaal verzameld en
leerlingen geïnterviewd. Door gebruik te maken van verschillende bronnen, zoals de protocollen, de
interviews, de veldnotities en het leerlingenmateriaal worden conclusies getrokken en aanbevelingen
worden gedaan.
Tijdens de presentatie zullen de eerste voorlopige resultaten van het nu lopende onderzoek worden
gepresenteerd. Hierin zal met name aandacht worden besteed aan de gegeven instructie door de
docenten voor het gebruik van de grafische rekenmachine en het probleemoplossingsgedrag van de
leerlingen.
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Instrumentatie van ICT-gereedschap: Computeralgebra bij het leren van algebra

Auteur: Paul Drijvers, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Computeralgebra is software waarmee algebraïsche bewerkingen en formulemanipulaties kunnen
worden uitgevoerd. Dergelijke software is beschikbaar voor pc’s en rekenmachines. Het doel van het
onderzoek is om na te gaan op welke manier computeralgebra kan worden ingezet bij het leren van
algebra in het voortgezet onderwijs, en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om dit te
verwezenlijken. In het onderzoek staan de volgende twee vragen centraal:

1. Hoe kan het gebruik van computeralgebra leiden tot een niveauverhoging van het inzicht in
parameters zoals die voorkomen in algebraïsche expressies en functies?

2. Hoe vindt de instrumentatie van computeralgebra plaats?

In deze presentatie wordt met name ingegaan op de tweede vraag. Onder instrumentatie wordt het
leerproces verstaan dat leerlingen doormaken als ze ICT-gereedschap leren gebruiken voor het
uitvoeren van in dit geval wiskundige bewerkingen. Leerlingen ontwikkelen daarbij zogenaamde
instrumentatieschema’s. Een instrumentatieschema bestaat uit een samenhangende en voor de
leerling betekenisvolle serie van machinehandelingen die wordt gebruikt voor het oplossen van
regelmatig voorkomende problemen. Door deze ‘instrumentele genese’ krijgt het gereedschap
betekenis voor de gebruiker en wordt het een nuttig instrument.
Een instrumentatieschema heeft behalve een machinetechnische kant ook een conceptuele kant. Een
van de aannames van dit onderzoek is dat de syntaxis en de notatie die door de computeralgebra-
omgeving worden vereist verband houden met de symbolisering van de wiskundige begrippen die
hierbij een rol spelen. Een goede afstemming van techniek en concept is voorwaarde voor de
instrumentatie, en andersom kan een goede instrumentatie conceptvorming bevorderen.
Om deze verwevenheid van machinetechniek en wiskundige conceptie te onderzoeken, hebben
leerlingen van 3-vwo met een computeralgebra-machine gewerkt aan het oplossen van stelsels
vergelijkingen. De data bestonden uit observatiegegevens, resultaten van interviews, testmateriaal en
schriftelijk materiaal. De resultaten, die in de voordracht aan de hand van voorbeelden worden
gepresenteerd, maken duidelijk dat de theorie van instrumentatie een kader kan vormen bij het
interpreteren van gedrag van leerlingen.
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Symposium

Het aanbieden van informatie in elektronische leeromgevingen:
wanneer, hoeveel en hoe? Drie experimentele studies naar de
optimalisatie van leren met ICT.

Organisator: dr. R. Martens (OUNL)

Voorzitter: dr. R. Martens
Discussiant: prof. J. van den Akker (UT)

In het (hoger) onderwijs wordt veel gewerkt aan het invoeren van elektronische leeromgevingen.
Pakketten om onderwijs elektronisch aan te bieden, zoals Blackboard, Edubox, Frontpage, Profes-E,
TeleTOP en Web CT, bieden veel mogelijkheden zoals multimediale uitlevering, maatwerk, flexibiliteit,
interactiviteit en samenwerking via de computer (Martens, 1998). Het enthousiasme waarmee deze
steeds grotere technische mogelijkheden door onderwijsmakers worden omarmd, houdt geen gelijke
tred met de feitelijke wetenschappelijk kennis die er is over het optimaal aanbieden van leerinhoud in
dergelijke leeromgevingen.
Naast de technische beperkingen of uitlever-standaarden die deze omgevingen kennen, is het deels
vooral de intuïtie van de individuele ontwikkelaars, onderwijskundigen of docenten die gebruikt moet
worden bij het beantwoorden van de centrale vragen: wanneer moet informatie worden aangeboden,
hoeveel informatie kan worden aangeboden en hoe moet deze worden aangeboden?
Veel onderzoekers signaleren dat er nog een gebrek is aan algemene richtlijnen, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek om met deze onderwijsmogelijkheden om te gaan. Het eenvoudigweg
stellen dat de ene uitlevervorm, of het ene type informatie altijd beter zou zijn dan de andere, blijkt niet
mogelijk. Er is behoefte aan generaliseerbare vaststellingen over de optimale inzet van bijvoorbeeld
de toegenomen flexibiliteit, die echter wel recht doen aan de complexiteit van dit soort vragen.
In dit symposium worden drie promotieonderzoeken gepresenteerd. Alle onderzoeken vinden plaats in
het hoger onderwijs, en steeds werd experimenteel gevarieerd met aspecten van het aanbieden van
informatie in een elektronische leeromgeving. Besproken worden de resultaten in termen van feitelijke
leerprestatie maar ook in termen van cognitieve belasting. Een theoretisch kader hiervoor biedt de
Cognitieve Belasting Theorie (Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998). Het uitgangspunt van deze
theorie is dat de ontwerper van lesmateriaal rekening moet houden met de beperkte werkgeheugen-
capaciteit. De papers in dit symposium zullen ook op dit aspect in gaan. In de drie presentaties komen
achtereenvolgens de wanneer -, de hoeveel -, en de hoe-vraag aan de orde.
Prof. J. van den Akker zal als discussiant de discussie leiden, waarbij een van de discussiethema's zal
zijn in hoeverre de nu gepresenteerde resultaten daadwerkelijk aanknopingspunten bieden waarmee
ontwerpers van elektronisch onderwijs uit de voeten kunnen.

Martens, R.L. (1998). The use and effects of embedded support devices in independent learning.
Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.

Sweller, J., van Merriënboer, J. & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design.
Educational Psychology Review 10, 251-296.
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Just-in-time informatie presentatie: wanneer kan welke informatie het best
worden aangeboden om leren te bevorderen?

Auteurs: L. Kester & P. Kirschner

Wanneer informatie moet worden aangeboden tijdens het leren van complexe cognitieve vaardig-
heden kan worden bezien vanuit twee gezichtspunten. Volgens opvattingen uit het onderwijs zal
informatie relevant voor het leren van een complexe vaardigheid moeten worden aangeboden vóór
oefeneenheden. Terwijl het psychologisch perspectief op de timing van informatie is dat relevante
informatie moet worden aangeboden exáct op het moment dat de lerende de informatie nodig heeft
tijdens de oefeneenheden. Uit divers onderzoek is gebleken dat het simpelweg tegenover elkaar zet-
ten van deze perspectieven geen vruchtvolle methode is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen
de timing van informatie presentatie en het verwerven van een complexe cognitieve vaardigheid.
Een complexe cognitieve vaardigheid is opgebouwd uit verschillende deelvaardigheden. Sommige
hiervan worden op verschillende manieren toegepast afhankelijk van de probleemsituatie (niet-
recurrente vaardigheden). Andere vaardigheden worden onder elke omstandigheid op dezelfde
manier toegepast (recurrente vaardigheden). Het soort informatie dat nodig is deze typen
vaardigheden te leren is verschillend. Teneinde de niet-recurrente vaardigheden te leren is informatie
nodig over het conceptuele, causale en mentale model dat schuilgaat achter de vaardigheid (de
ondersteunende informatie). Het leren van de recurrente vaardigheden vereist informatie over de
regels, concepten, feiten en definities die nodig zijn voor het uitvoeren van de vaardigheid (de
voorwaardelijke informatie). Het is de bedoeling dat de lerende niet -recurrente en recurrente
aspecten van de complexe vaardigheid meester wordt en dat dit leidt tot respectievelijk, schema-
constructie en schema-automatisering.
Gezien de verschillende aard van de niet-recurrente en recurrente vaardigheden zullen we in deze
exploratieve studie niet alleen het onderwijskundig perspectief tegenover het psychologisch
perspectief zetten maar onderzoeken we ook twee mix-vormen. Eén waarbij de voorwaardelijke
informatie vóór de oefeneenheden wordt aangeboden (onderwijskudig perspectief) en de
ondersteunende informatie tíjdens de oefeneenheden (psychologisch perspectief) en één waarbij juist
de ondersteunende informatie vóór de oefeneenheden wordt aangeboden en de voorwaardelijke
informatie tíjdens de oefeneenheden.

Opzet van het onderzoek
Aan deze studie werkten 74 psychologie en pedagogiek studenten mee van de Universiteit van Gent.
Deze studenten hadden zich vrijwillig aangemeld voor de vakantiecursus Statistiek en in dit kader
vond ook het onderzoek plaats. De studenten werden at random verdeeld over vier condities. Het
experiment besloeg een dag. In het ochtendprogramma maakten de studenten kennis met een gebied
uit de statistiek, Chi-kwadraattoetsen. Deze cursus werd per computer aangeboden via de
elektronische leeromgeving Mercator. Het middagprogramma bestond uit een paper-based toets
waarmee studenten getoetst werden op de kennis die zij in het ochtendprogramma hadden moeten
opdoen.
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De cursus in Mercator bestond uit twee cases, ieder verdeeld in drie taakclusters met leertaken,
oplopend in moeilijkheid. Gedurende dit ochtendprogramma werd op vaststaande tijden aan de
studenten gevraagd hoeveel mentale inspanning het kostte de leerstof te begrijpen en de opdrachten
te maken.
In het middagprogramma kregen de studenten een toets met 12 open en multiple-choice vragen
bestond. De open vragen waren vergelijkbaar met de oefentaken uit het ochtendprogramma. De
multiple-choice vragen daarentegen waren dat niet, aan de hand van een vraagstuk moesten de
studenten beoordelen of in het desbetreffende geval een Chi-kwadraattoets van toepassing was. De
open vragen zijn gebruikt om schema-automatisering te meten en de multiple-choice vragen zijn
gebruikt om schemaconstructie te meten.
Met een taakanalyse is een onderscheid gemaakt tussen de voorwaardelijke informatie en de
ondersteunende informatie die nodig is voor het toepassen van Chi-kwadraattoetsen. In de
Mercatorcursus werd in de eerste conditie zowel de ondersteunende informatie als de voorwaardelijke
informatie voor de oefentaken aangeboden (onderwijskundig perspectief), in de tweede conditie werd
zowel de ondersteunende informatie als de voorwaardelijke informatie tijdens de oefentaken
aangeboden (psychologisch perspectief). De derde en vierde condities zijn de mix-condities, in de
derde werd de ondersteunende informatie voor de oefentaken aangeboden en de voorwaardelijke
informatie tijdens het oefenen en in de vierde conditie was dit net andersom.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Uit de resultaten komt naar voren dat de mentale inspanning die de studenten moeten leveren om de
leerstof te begrijpen en de opdrachten te maken niet verschilt per conditie. De meting van schema-
automatisering laten geen significante resultaten gevonden. De meting van schemaconstructie wel:
studenten in de mix-conditie waarbij de voorwaardelijke informatie voor de oefentaken wordt
aangeboden en de ondersteunende informatie tijdens, beantwoorden significant meer multiple-choice
vragen goed dan de andere studenten.
De gevonden resultaten lijken erop te wijzen dat wanneer je schema-constructie wilt bevorderen de
ondersteunende informatie beschikbaar moet zijn op het moment dat de lerende de oefentaken aan
het maken is en dat de voorwaardelijke informatie aangeboden moet worden voordat de lerende met
oefenen begint. Tevens komt naar voren dat verschillen in de timing van informatie presentatie geen
effect hebben op schema-automatisering.

Hoeveel stappen is genoeg?

Auteurs: R. Nadolski & P. Kirschner

Het onderwijs stelt steeds meer nadruk op het verwerven van competenties in rijke, authentieke
leeromgevingen door het uitvoeren van authentieke taken. Lerenden in dergelijke situaties worden
vaak overdonderd door de complexiteit van de authentieke leertaken. Maar het reduceren van deze
complexiteit door traditionele methoden (bijvoorbeeld door het ontleden van een taak in een veelheid
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van kleine, soms triviale taken – elk gericht op specifieke kennis- of vaardigheidselementen) kan deze
gewenste authenticiteit in gevaar brengen. Om deze schijnbare paradox op te lossen maken wordt
gebruik gemaakt van een Instructieontwerp model bestaande uit twee fasen (zie figuur 1).
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Figuur 1: Het tweefase, zes stap Instructieontwerp model.

In fase 1, de Cognitieve Taakanalysefase, wordt een systematische probleemaanpak geïdentificeerd,
wordt de beoogde competentie ontleed in de samenstellende complexe cognitieve vaardigheden, en
wordt de taakcomplexiteit van de taak (Engels: whole task) en de verschillende deeltaken bepaald. Dit
wordt gerealiseerd met behulp van een instrument waar de complexiteit van de (deel)taken geijkt
worden door ze te vergelijken met gestandaardiseerde taken van verschillende complexiteit
(benchmarking instrument).
In de daaropvolgende Ontwerpfase, wordt in eerste instantie een sequentiering van de deeltaken
gerealiseerd. Deze sequentiering is gebaseerd op het Four-Component Instructional Design model



Proceedings ORD 2001

90

(Van Merriënboer, 1997). Daarna wordt bepaald welke soorten taken de meest geschikt zijn om de
samenstellende complexe vaardigheden te bereiken. Bij deze bepaling wordt rekening gehouden met
de resultaten van onderzoek over leren en cognitieve belasting (Sweller, van Merriënoer & Paas,
1998). Er werd gekozen twee soorten taken, te weten uitgewerkte voorbeelden samen met problemen
met daarbij behorende proceswerkbladeren. Deze combinatie was, volgens de onderzoekers,
voldoende om de nodige variabiliteit van oefening voor transfer te waarborgen. Tot slot wordt de
stapgrootte van de deeltaken (binnen een whole-task aanpak) van de procesworksheets bepaald.
In onze bijdrage wordt gerapporteerd over de effecten van deze aanpak voor een computer
gemedieerd practicum in het domein van het Rechtenonderwijs.

Opzet van het onderzoek
Voor een computer gemedieerde practicum (CD-ROM) voor tweede-/derdejaars Rechtenstudenten
werd een taak gericht op het verwerven van een competentie (het houden van een pleidooi voor een
rechter) in een drietal niveaus ontleedt. Dit leverde drie experimentele condities en een controle
conditie (de niet ontleedde ‘whole task’ – het houden van een pleidooi) op. Achtenveertig tweedejaars
Rechtenstudenten volgen het practicum in de vier verschillende condities. Het practicum had een duur
van circa 50 studiebelastingsuren. De studenten werkten het practicum door als deel van hun normale
studie en kregen studiepunten voor het met succes houden van een pleidooi aan het einde. Nagegaan
werd hoe het leerproces verliep (studentbewegingen door de practica werden gelogd - ter bepaling
van de efficiëntie), wat de kwaliteit van de deel- en eindproducten was (genomen beslissingen bij het
plannen en samenstellen van een pleitnota, de pleitnota zelf, en het pleidooi werden geëvalueerd - ter
bepaling van de effectiviteit), en wat het effect van de verschillende condities (lees stapgrootten) op de
cognitieve belasting en mentale inspanning van de studenten was.

Bevindingen en voornaamste conclusies
In januari 2001 zijn de onderzoekers bezig met het verzamelen en verwerken van de data.
Vooronderzoek (Nadolski, Kirschner, & van Merriënboer, in press) heeft bewezen dat de verwachte
verschillen in zowel effectiviteit als ervaren belasting en inspanning bevestigd worden. Tijdens de
presentatie zal uitgebreid op de resultaten worden ingegaan

Hoe kan multimediale informatie effectief worden aangeboden in elektronische
leeromgevingen?

Auteurs: H. Tabbers, J. van Merriënboer & R. Martens

Voor het ontwerpen van multimediaal instructiemateriaal bestaan er nog weinig ontwerprichtlijnen die
wetenschappelijk onderbouwd zijn. In de praktijk zal de ontwerper van elektronische leeromgevingen
bij het gebruik van multimedia dan ook voornamelijk moeten afgaan op intuïtie en ervaring. Toch zijn
er in de onderwijswetenschappen een tweetal interessante onderzoekslijnen die zich bezig houden
met de vraag of er geen algemene principes zijn voor het ontwerpen van effectieve multimediale
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instructies. Een daarvan is Cognitieve Belasting Theorie van John Sweller (Sweller, Van Merriënboer
& Paas, 1998), die stelt dat de ontwerper van instructies vooral rekening moet houden met de beperk-
te werkgeheugenruimte van de lerende. Ook de onderzoeksgroep rondom Richard Mayer (Moreno &
Mayer, 1999) houdt zich bezig met de cognitieve principes van het leren met multimedia. Onder het
leren met multimedia verstaat hij de situatie waarin de lerende informatie ontvangt in meer dan een
representatievorm, zoals een plaatje met een bijbehorende tekstuele uitleg. Het verwerken van deze
informatie is een cognitief belastende taak, aangezien de lerende heen en weer moet schakelen
tussen plaatje en uitleg om de informatie mentaal te kunnen integreren.

In ons onderzoek richten we ons op een van de ontwerpprincipes voor multimediaal
instructiemateriaal die voort is gekomen uit het werk van Sweller en Mayer. Dit is het zogeheten
modaliteitseffect, wat inhoudt dat het vervangen van tekst op het scherm door gesproken tekst leidt tot
een lagere cognitieve belasting en een effectiever leerproces. De verklaring hiervoor is dat er in het
werkgeheugen een apart subsysteem voor de verwerking van auditieve informatie bestaat. Het
aanbieden van informatie in twee modaliteiten leidt dus tot een toename in werkgeheugencapaciteit,
zodat er meer ruimte is voor het eigenlijke leerproces. Dit effect is in een groot aantal experimentele
studies aangetoond. Er zitten echter een aantal beperkingen aan deze studies die het lastig maken
om ze te generaliseren naar een bredere context. Allereerst ging het vaak laboratoriumexperimenten
met korte instructies over onderwerpen uit technische domeinen, zoals een animatie over de werking
van een machine die slechts een keer getoond werd. In een tweetal experimenten hebben we ons dan
ook gebogen over de vraag of het modaliteitseffect aan de ene kant generaliseerbaar is naar
multimediaal instructiemateriaal over een niet-technisch inhoudsdomein en of het effect aan de andere
kant ook standhoudt wanneer de student zelf het tempo van de instructies kan bepalen.

Opzet van het onderzoek
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden hebben we een webgebaseerde leertaak ontwikkeld
over het ontwerpen van trainingen volgens een bepaald model. De leertaak bestond uit een tweetal
uitgewerkte voorbeelden van ontwerptrajecten, gevolgd door een algemene uitleg van het model.
Zowel de voorbeelden als de uitleg bestonden uit plaatjes en schema's met bijbehorende tekst. Na elk
nieuw plaatje konden de studenten aangeven hoeveel mentale inspanning het hun had gekost om de
instructies te begrijpen. Het bestuderen van de leertaak kostte ongeveer een half uur. Op de
instructiefase volgde een testfase waarin de studenten een reproductietoets kregen die hun kennis
van het ontwerpmodel toetste, en een transfertoets waarin de studenten gevraagd werd om zelf een
trainingsontwerp te maken. In het eerste experiment waren er twee varianten van de leertaak die
verschilden in de wijze waarop de tekst die bij de plaatjes hoorde werd gepresenteerd (visueel versus
auditief). Dit experiment werd afgenomen bij 41 PABO-studenten van de Hogeschool Limburg. In het
tweede experiment waren er vier varianten van de leertaak die niet alleen verschilden in de modaliteit
van de tekst (visueel versus auditief) maar ook in het feit of de computer het tempo van de instructie
bepaalde of dat de studenten dit zelf konden doen (animatie versus zelf klikken). Dit experiment is
uitgevoerd aan de Universiteit van Gent in België bij 85 studenten pedagogiek.

Bevindingen en voornaamste conclusies
Uit het eerste experiment kwam naar voren dat het modaliteitseffect ook bij het door ons gebruikte
instructiemateriaal optrad. De studenten in de audio-conditie rapporteerden een lagere mentale
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inspanning tijdens de instructies en een hogere reproductiescore. Alleen op de transferscore werden
geen significante effecten gevonden.
In het tweede experiment trad er bij de reproductiescore een interactie op tussen de modaliteit van de
tekst en de vraag of de computer of de student het tempo bepaalde. In het tweede geval bleken de
studenten in de visuele conditie het beter te doen dan in de auditieve conditie. Alleen op de transfer-
score scoorden de studenten in beide audiocondities hoger dan in de visuele condities, al was dit
verschil wel groter in de computergestuurde condities. Het modaliteitseffect lijkt dus grotendeels te
verdwijnen wanneer de gebruiker het tempo bepaalt. In onze presentatie zullen we uitgebreid op de
consequenties van de resultaten van beide experimenten voor het ontwerpen van multimediale
instructiematerialen ingaan.

Postersessie

Begeleiding bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in het studiehuis

Auteurs: Miranka van Wankum, student Onderwijskunde, Universiteit Utrecht

Momenteel vindt in Nederland in de bovenbouw van het Havo/VWO een grootscheeps
vernieuwingsproces plaats: de implementatie van het studiehuis. Die implementatie impliceert een
grote verandering van de manier waarop docenten lesgeven. Het leren van leerlingen wordt meer
opgevat als kennisconstructie dan als het opnemen van reeds bestaande kennis, waardoor de rol van
onderwijs verandert van het overdragen van kennis naar ondersteunen en begeleiden van die
kennisconstructie (Vermunt, 1998). Docenten zullen door middel van procesgerichte instructie  meer
aandacht dan voorheen moeten besteden aan het leerproces en de sturing voor het leerproces
geleidelijk aan de leerlingen overdragen (Roosendaal, 1996; Bolhuis & Kluvers, 1998; Bolhuis, 2000).
Er is echter maar weinig bekend over de manier waarop begeleidingsactiviteiten van docenten
leerlingen kunnen stimuleren zelfstandig complexe vaardigheden te ontwikkelen. Dat geldt onder
andere voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden, zoals geformuleerd in de eindtermen voor
Havo en VWO.
Onderzoeksvaardigheden nemen in het curriculum vaardigheden een belangrijke rol in. De
vaardigheden binnen onderzoeksvaardigheden worden in de eindexamenprogramma’s omschreven
als taken of activiteiten, een benadering waarbij in dit onderzoek zal worden aangesloten. Stokking en
Van der Schaaf (1999) hebben een poging gedaan de onderzoeksvaardigheden van de bèta en
gamma vakken onder te brengen in tien onderzoeksstappen. Onderhavig onderzoek is toegespitst op
slechts twee onderzoeksstappen: het formuleren van een onderzoeksvraag en het maken van de
onderzoeksopzet. Ze vormen een betekenisvol geheel, namelijk de voorbereidende fase van
onderzoek doen. Docenten en leerlingen geven aan hier de meeste moeite mee te hebben (Stokking
& Van der Schaaf, 1999).
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Het onderzoek beperkt zich tot één kennisdomein - aardrijkskunde -, aangezien aardrijkskunde in
vergelijking tot de bètavakken enerzijds een bescheiden traditie heeft in onderzoek doen en anderzijds
wel enige traditie heeft op dit vlak.
Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek van drs.J. Veenhoven, waarin gekeken
wordt in welke mate het begeleidingsgedrag van docenten bij het aanleren van
onderzoeksvaardigheden bij het vak aardrijkskunde invloed heeft op de leeruitkomsten van leerlingen.

Het onderzoek zal in het bijzonder uitgaan naar het begeleidingsgedrag van docenten aardrijkskunde
bij het aanleren van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen in het studiehuis, in combinatie met de
daadwerkelijke activiteiten die leerlingen ontplooien om die onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.
De centrale vraag in dit onderzoek luidt:
In hoeverre heeft de mate van sturing in het begeleidingsgedrag van docenten invloed op
de mate waarin leerlingen leren zelfstandig onderzoek te doen bij het vak aardrijkskunde? 

Opzet van het onderzoek
Om de vraag te beantwoorden is gekozen voor een quasi experimentele opzet. Op die manier is
gepoogd een natuurgetrouwe situatie te creëren. Alle docenten (in experimentele groep en
controlegroep) werken aan een praktische opdracht, speciaal voor het promotie-onderzoek
ontwikkeld.
Onderzoek doen in een praktijksituatie heeft als nadeel dat storende externe factoren moeilijk te
controleren zijn. Door alle leerlingen met dezelfde opdracht te laten werken en uitsluitend voor VWO 4
klassen te kiezen is gepoogd zoveel mogelijk factoren constant te houden.
Docenten uit de experimentele groep worden in hun begeleidingsgedrag gestuurd volgens twee
didactische modellen: het ‘uitlegmodel’ en het ‘samenwerkingsmodel’. Deze twee modellen van S.
Veenman (1992) leiden tot betere leerprestaties bij het aanleren van complexe vaardigheden dan
‘traditioneel’ onderwijs. De modellen overlappen elkaar voor een groot deel. Het ‘uitlegmodel’
kenmerkt zich door een expliciete uitleg voorafgaand aan het onderzoek doen, het
‘samenwerkingsmodel’ door het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen.
Leerlingen en docenten worden gedurende twee lesuren geobserveerd. Later zal middels observatie-
instrumenten het gedrag van docenten als leerlingen gescoord worden.

Onderzoekseenheden: Condities:

Experimentele groep
     uitlegmodel samenwerkingsmodel

Controle groep

Aantal scholen      1      1      2
Aantal docenten      1      1      2
Aantal groepen leerlingen      2      2      4
Aantal leerlingen in totaal      8 (2x4)      8 (2x4)      12-16

Bevindingen en voornaamste conclusies
Gezien het beginstadium waarin het afstudeeronderzoek zich bevindt, zijn er momenteel nog geen
bevindingen en conclusies. Wel zijn er verwachtingen te formuleren. De belangrijkste verwachting
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luidt: Leerlingen die begeleid worden door een docent uit de experimentele groep, zullen bij het leren
zelfstandig onderzoek doen taakgerichter werken en beter samenwerken.
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