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VOLGEN OP EEN AFSTAND



STELLINGEN

1.       De  conclusie van Janssens dat ouders eerder vermoeden  dat  hun kind geestelijk ge-
handicapt is indien hun kind wordt gekenmerkt door een afwijkende fysiognomie is
triviaal. Belangrijker echter is het om inzicht te verwerven in het ontstaan van die
vermoedens bij, en in de faktoren die leiden tot acceptatie, of verwerping door de
ouder(s) van het geestelijk gehandicapte kind dat qua uiterlijk juist niet als afwij-
kend kan worden gezien.

Literatuur: JM.AM. Janssens,
Begeleiding van Ouders van

Geestelijk Gehandicapte
Kinderen, 1977

2.  De idee dat een zorgvuldige exploratie en evaluatie van het verbale associatieve
netwerk voldoende informatie zou kunnen verschaffen omtrent het niveau van
intellektuele ontwikkeling van het individu is in zijn algemeenheid onjuist.

T.iteratuur: A.R. Luria, O.S. Vinogradov
en A.I. Meshcheryakov,
'Peculiarities of Verbal

Associations in Child-Oligo-
phrenics'. In: The Mentally
Retarded Child, A.R. Luria

(ed.), 1963

3.   Bij een afweging van de voor- en nadelen van de integratie van het onderwijs aan
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (L.OM.) en het onderwijs aan moei-

lijk.lerende kinderen (M.LK,) behoren de wetenschappelijke argumenten, die onder
meer kunnen worden afgeleid uit de resultaten van ontwikkelingspsychologische
studies, de doorslag te geven.

4.    Het is van essentieel belang - voor het adequaat opnemen en verwerken van de aan-
geboden leerstof met name - dat de didactiek van het moeilijk-lerende kind wordt
toegespitst op het aanleren, c.q. bijbrengen van geheugen-strategiean.

Zie hoofdstuk 7

5.      Met   name   voor de sociale wetenschapper geldt,  dat het vermogen om zowel  in
'open-systemen', alsook in 'gesloten-systemen' te kunnen denken een essentiale
voorwaarde is voor progressie in de theorievorming.

6.   In de relatie tussen debiliteit en normaliteit wordt de symmetrie onvoldoende on-
derkend.

7.   Hoewel enig inzicht in de methoden van statistiek en kwantificering onontbeerlijk
is voor de psycholoog-onderzoeker, dienen - alleen al uit overwegingen van doel-
matigheid - de statistische verwerkingen van onderzoeksgegevens verricht te wor-
den door een onafhankelijke statisticus.



8. Het gebruik van in psychometrische zin laagwaardige tests bij selectieprocedures in
het algemeen en bij die voor het speciaal onderwijs in het bijzonder, is niet slechts
een ethisch verwerpelijke handeling, doch dient primair te worden aangemerkt als
misbruik. Er moeten dan ook wettelijke regelingen worden vastgesteld die de belan-
gen van de te selecteren candidaten afdoende beschermen.

Zie hoofdstuk 3

9.  Naast de bestaande regelingen met betrekking tot de voogdij en toeziende voogdij
over kinderen, dient de mogelijkheid het ouderlijk gezag na echtscheiding te conti-
nueren in de wet te worden verankerd.

10.    De rechtsposities van politieke ambtsdragers en contract-onderzoekers behoren vol-
ledig gelijkgeschakeld te worden.

11.      De  idee  van een middenschool  is een half-intelligent antwoord  op een quasi-intelli.
gent gestelde vraag.

Stellingen behorende bij: A.CA. Leppers, 'Folgen op een afstand', Lisse 1981.
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VOORWOORD

Onze eerste kennismaking met moeilijk-lerenden dateert al weer van geruime tijd her.
Vanaf 1970 reeds heeft de vraag naar de ontwikkeling van moeilijk-lerenden ons geboeid.
Was onze belangstelling in aanvang vooral gericht op het jeugdige moeilijk4erende kind,
dat bovendien, op welke indicatie dan ook, in een internaat voor moeitijk-lerende kinde-
ren werd opgenomen, weldra groeide het besef, dat een dergelijk internaatsverblijf gddn
permanente aangelegenheid voor het betreffende kind zou zijn. Ook stelden wij toen reeds

vast, dat het merendeel van de groep moeilijk4erenden juist niet wordt geihstitutionali-
seerd. Daarover bleken, en blijken ook nu nog, hardnekkige misverstanden te bestaan. De

beeldvorming over moeilijk-lerenden berust in veel gevallen op nauwelijks getoetste voor-
en (on-)wetenschappelijke vooronderstellingen.

Wetenschappelijke informatie over moeilijk-lerenden is wet voorhanden, zeker waar het
moeilijkderenden van z66r jeugdige leeftijd betreft. Die informatie heeft vooral betrekking
op de scholing van moeilijk4erende kinderen. Een bonte verscheidenheid aan op ortho-
paedagogische en/of ontwikkelingspsychologische leest geschoeide educatieve interventie-
programma's heeft deze wetenschappelijke inspanningen opgeleverd. Toch berust ook nu
nog het succes van deze educatieve inspanningen in hoge mate op de inventiviteit van de
leerkracht zdlf. Uiteindelijk is het de leerkracht die, met of zonder steun van deskundigen,
de vaak problematische scholing van moeilijk-lerenden ter hand moet nemen. Ook bij die
leerkracht is het besef aanwezig, dat er een moment komt in het leven van zijn moeilijk-
lerende leerling, waarop hij deze los moet laten. In veel gevallen is hij optimistisch ge-
stemd ten aanzien van de prognose van zijn oud4eerling. Het merendeel, zo weet hij uit
ervaring, redt het wel in het latere leven. Voor enkele gevallen geldt, dat hij zijn hart vast.
houdt. De maatschappij heeft hem in die gevallen tegemoet willen komen door het instel-
len van nazorg- en begeleidingsdiensten, bijzondere arbeidsbemiddeling, sociale werkplaat-
sen en dergelijke.

De leerkracht die zoveel jaren heeft besteed aan de opvang, begeleiding en scholing van de
moeilijk-lerende, stelt zich bij voortduring de vraag in hoeverre zijn bemoeienissen hun
vruchten hebben afgeworpen. Hij krijgt niet altijd voldoende 'feed-back', omdat een groot
aantal van zijn oud-leerlingen zich uiteindelijk aan zijn blikveld onttrekt. Hij blijft vaak in
het  ongewisse met betrekking tot de vraag of hij zijn leerlingen wel voldoende heeft bijge-
bracht.

Onze studie is primair gericht geweest op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en
oud-leerlingen van scholen voor moeilijk4erende kinderen. In ons onderzoek wordt die
ontwikkeling onder de loupe genomen voor wat betreft de levensfase waarin zich de in-
passing in de maatschappij van de moeilijk-lerende voltrekt. Over de cognitieve ontwikke-
ling van moeitijk-lerenden in de periode na die van de lagere schoolleeftijd is weinig be-
kend. Enkele onderzoeken zijn weliswaar ooit verricht, maar het lijkt ons van meer dan
louter wetenschappelijk belang onze kennis daarover te verdiepen en vooral uit te brei-
den.
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Reeds in 1974 hebben wij de eerste aanzetten gedaan tot ons onderzoek. Thans, een zes-
tal jaren later, prijzen wij ons gelukkig het verslag daarvan te mogen aanbieden.

Een voorwoord dient over het algemeen genomen kort te zijn. Toch hebben wij de be-
hoefte uitdrukking te geven aan gevoelens van oprechte dank aan al diegenen die het ons
mogelijk hebben gemaakt een grootschalige studie, zoals de onderhavige uit te voeren. Het
zal duidelijk zijn, dat het ondoenlijk is ieder, die op zijn, of haar manier aan ons onder-
zoek heeft bijgedragen persoonlijk te vernoemen. Zouden wij daaraan zijn begonnen, dan
zou deze publikatie vermoedelijk qua omvang zijn verdubbeld.

Onze dank gaat vooreerst uit naar de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappe-
lijk Onderzoek te 's Gravenhage die door middel van een zeer omvangrijk subsidie ons on-
derzoek heeft mogelijk gemaakt (1).

Het welslagen van ons onderzoek hebben wij bovenal te danken aan de hoofden van scho-
len voor moeilijk4erende kinderen in de betreffende onderzoeksgebieden en aan de leer-
krachten, maatschappelijk-werkenden die aan deze en andere hulpverleningsinstituten
zijn, of waren verbonden. Wij bewaren aan Uw inspanningen zeer goede herinneringen. Op
voortreffelijke wijze hebt U ingespeeld op de problemen die zich nu eenmaal onvermijde-
lijk bij een dergelijk onderzoek voordoen. De persoonlijke relaties die wij met U mochten
opbouwen en onderhouden ervaren wij, ook nu nog, als van bijzondere betekenis.

Voorts danken wij alle personen die feitelijk aan ons onderzoek hebben meegedaan. Zelf
hebben zij daarvan gdan profijt kunnen trekken, maar hun bijdrage is van onschatbare
waarde geweest voor de groep moeilijk-lerenden die nog wordt geschoold in het speciaal
onderwijs, of voor hen die in de toekomst op deze speciale onderwijsvoorziening aangewe-
zen zullen zijn.

Naar alle medewerkers van de Katholieke Hogeschool die hebben bijgedragen aan de tot-
standkoming van deze publikatie gaat onze dank eveneens uit. De verwerkingsgroep van
het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, de medewerkers van de Vakgroep
Statistiek en Methoden van Kwantificering en de medewerkers van het Rekencentrum
hebben steeds bereidwillig antwoorden gegeven op de door ons aangedragen vragen.

De  samenwerking  met  het  in  de  loop der jaren steeds wisselende team van medewerk(st)-
ers hebben wij als bijzonder plezierig ervaren. Zij vingen onze spanningen op laconieke en
vooral efficiente wijze op.

Persoonlijke dank zijn wij verschuldigd aan dr. N.J.A. van Oudenhoven onder wiens lei-
ding wij het vak mochten leren en met wie wij gedurende al die jaren over het wel en wee
van ons onderzoek en de zaken daarbuiten hebben kunnen overleggen. Zijn raadgevingen
hebben wij steeds ter harte genomen.

De grote wijheid in ons handelen die ons werd toegestaan door de promotor prof. dr. J.M.
van Meel en door de co-promotor prof. dr. Ph.C. Stouthard bij de uitvoering van ons on-
derzoek heeft ons aangenaam getroffen.
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De heer Van Helfteren danken wij voor het vervaardigen van de figuren en schema's die in
deze publikatie zijn opgenomen. Ben Bergmans, met wie wij gemeenschappelijk de belang-
stelling voor de fotografie delen, zorgde steeds tijdig voor kwalitatief hoogwaardig foto-
grafisch werk. Het type-werk van de definitieve tekst werd op voortvarende en efficiante
wijze verricht door Marian de Jong; haar suggesties voor een verbeterde lay-out hebben
wij in dank aanvaard.

De meeste dank echter gaat uit naar Monique, mijn vrouw. Zij typte onverstoorbaar de
concept-tekst en liet zich nimmer uit het lood slaan, wanneer er steeds weer nieuwe wij-
zigingen in moesten worden aangebracht, zinnen opnieuw en duidelijker moesten worden
geformuleerd. Zij heeft mij steeds in de moeilijke perioden opgevangen en bijgestaan en
deelt dan ook terecht in de vreugde nu het werk is afgemaakt.

NOOT

(  1)    Het subsidie werd verstrekt onder projektnummer 56-53.
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Hoofdstuk 1

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1. Inieiding

Het  kind  dat het op jonge leeftijd, om welke redenen dan ook, niet redt in het gewoon la-
ger onderwijs wordt in ons land opgevangen in een klein-gemaasd, maar vooral complex
net van speciale onderwijsvoorzieningen. Jaarlijks nemen zo'n 90.000 kinderen deel aan
enige vorm van speciaal onderwijs (Van Kemenade, 1977, p. 10 e.v.). Het aantal kinderen
dat in het gewoon lager onderwijs uit de boot valt is groot, zowel in absolute, alsook in
relatieve zin. Zorgwekkender overigens is het gegeven dat verhoudingsgewijs steeds meer
kinderen het niet meer redden zonder een vorm van intensieve speciale scholing. Bedroeg
in 1967 het percentage uit-de-boot-vallers in het regulier onderwijs 4,8 van het totaal
aantal leerlingen in het regulier en het speciaal onderwijs tezamen, in 1976 is dat inmid-
dels al opgelopen tot 5,8. Die stijging komt vooral voor rekening van het onderwijs aan
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het L.O.M.-onderwijs is de afgelopen
jaren stormachtig gegroeid en is daarmee na dat van het onderwijs aan moeilijk-lerende
kinderen de grootste speciale onderwijsvoorziening.

Ongeveer een derde ded van het gemelde aantal kinderen wordt jaarlijks geschoold op
scholen voor moeilijk4erende kinderen (1). Daarmee is deze groep nog altijd veruit de
grootste in het speciaal onderwijs. Een opvallend verschijnsel is het gegeven dat het leer-
lingen-aantal van M.L.K.-scholen de laatste jaren minder is geworden. Van 1968 tot 1976
daalde dit aantal met 7% Het is vermoedelijk zo dat een aantal moeilijk-lerende kinderen,
meer dan vroeger het geval was, wordt verwezen naar het L.O.M.-onderwijs. Anderzijds is
het waarschijnlijk dat er ook meer van deze kinderen adequater kunnen worden opgevan-
gen in het regulier onderwijs. De invloed van de school-advies- en begeleidingsdiensten,
verbeterde didactische methoden en mogelijk verfijndere diagnostische procedures, het
kunnen faktoren zijn die hebben bijgedragen aan deze daling. Los van deze - op zich als
gunstig aan te merken - ontwikkelingen, dient men de omvang van deze groep voor ogen
te houden.

Een maatschappij die een groot aantal speciale voorzieningen heeft gecreeerd voor de
scholing, opvang en begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden, is - zo stellen wij
ons tenminste voor - vooral geihteresseerd te vernemen of dergelijke inspanningen het
beoogde doel bereiken. In het algemeen laat dit doel zich omschrijven als de bevordering
van het autonome handelen van het individu in het latere leven. Dat dit autonoom hande-
len aan restricties is gebonden moge duidelijk zijn. In een complexe samenleving wor-
den immers meer beperkingen opgelegd aan het individuele handelen dan in maatschappij-
en die in technologisch opzicht minder ontwikkeld zijn (vgl. Alexander, 1973, p. 277).
Het begrip autonomie is moeilijk te omschrijven en een psychologische definitie moet om
die reden als weinig exact worden aangemerkt. Op p. 273 geeft Alexander daarvoor een
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werkbare omschrijving, waar hij stelt dat 'The term (autonomy) means generally the abili-
ty of the individual to make choices among stimulus-situations in his life space and to
choose his own response style, not necessarily to accept one within a social or cultural
framework' (tussen haken toegevoegd).
De  zelfstandigheidsontplooiihg is  niet slechts afhankelijk van faktoren in de maatschappij,
maar is tevens direct gekoppeld aan de ontwikkeling van het individu en het vermogen om
op een adequate wijze in te spelen op zijn omgeving. Niet elk individu, zo zal duidelijk
zijn, bereikt het niveau van grote zelfstandigheid. Volledige autonomie in het handelen is
daarenboven in een complexe samenleving nauwelijks bereikbaar en vermoedelijk minder
gewenst.

Sommigen zijn bij voortduring aangewezen op intensieve begeleiding en verzorging, zoals
in het geval van bepaalde groepen van zeer ernstig zwakzinnigen.
Op de problemen die zich nu eenmaal onvermijdelijk voordoen bij deze groepen heeft de
samenteving gemeend te moeten antwoorden met het bouwen van doorgaans grote inrich-
tingen, die in veel gevallen zijngesitueerd in bos- en lommerrijke omgevingen, betrekkelijk
geiholeerd van de maatschappij. Dat hierdoor de ontplooiihg van het autonome handelen
van zwakzinnigen wordt belemmerd, is haar wel duidelijk geworden. Experimentele leef-
en woonvormen voor zwakzinnigen in de onmiddelyke omgeving van stad en dorp en zelfs
daarbinnen krijgen in de veranderende opvattingen ten aanzien van zwakzinnigen een na-

drukkelijker kans. Het proces van normatisering door integrering in de samenleving is op
gang gekomen, maar op geen stukken na afdoende gerealiseerd. Meestal wordt dit proces
belemmerd door de vooroordelen die de maatschappij in de loop der tijden heeft opge-
bouwd met betrekking tot haar minder valide leden. Ook is niet altijd even duidelijk welk
niveau van ontwikkeling het individu moet hebben bereikt om zelfstandig, gedeeltelijk of
geheel, te kunnen functioneren in de samenleving. Nog immer wordt verondersteld dat
een groot deel van bijvoorbeeld de groep imbecielen niet tot enige vorm van autonoom      5
handelen in staat is. Dit ondanks het feit dat het mogelijk is gebleken ook hen tot vol-
waardige arbeid te laten komen. Gold (1979) bijvoorbeeld - vooral inspelend op het te-
kort aan arbeidskrachten bij sommige grote Amerikaanse bedrijven - is in staat gebleken
door middel van speciaal ontwikkelde programma's imbecielen op te leiden tot volwaar-
dige heftruckchauffeurs,  die  niet  meer of minder ongelukken daarmee veroorzaakten dan
hun geoefende gemiddeld-intelligente collega's. Zelfs slaagde hij er in een enkel geval in
imbecielen te leren autorijden (in auto's met automatische transmissie, dat wel), daarmee
andermaal aantonend dat complexe vaardigheden ook bij imbecielen kunnen worden ont-
wikkeld, die in weinig-geurbaniseerde streken met succes kunnen worden aangewend. In
complexere situaties, Chicago b.v., mislukte dit echter falikant. Het informatie-aanbod is
in een complexe samenleving aanmerkelijk groter dan in een eenvoudige samenleving. Niet
elke zwakzinnige is dan ook in staat op dit toegenomen aanbod van informatie adequaat
te reageren. Ook bij het ontstaan van leer- en opvoedingsmoeilijkheden speelt de sterk ge-
zwollen informatiestroom vermoedelijk een cruciale rol (Van Meel, 1971). Het is goed
denkbaar dat dit de fundamentele oorzaak is van de stijging van het aantal kinderen dat
verwezen wordt naar het L.O.M.-onderwijs.

Het is overigens zo, dat sommige, en vooral minder intelligente individuen die zich wet in
een eenvoudige samenleving kunnen handhaven in een meer complexe tametijk snel desin-
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tegreren (vgl. Arthur, 1947, op. cit. Van Oudenhoven, 1969, p. 14). Daaruit kan echter
niet de conclusie worden getrokken dat dit desintegreringsproces in alle gevallen van parti-
cipatie  in een maatschappij, complexer  dan die waarin men gewend was te leven, noodza-
ketijkerwijs moet plaatsvinden. Dat zou een schromelijke misvatting en onderwaardering
zijn van het adaptatievermogen van de mens in het algemeen, en dat van zwak-intelligen-
ten in het bijzonder.
Ook sommige idioten blijken na speciale training zeer wel in staat tot het uitvoeren van
tamelijk complexe handelingen. In 'Try another Way', een film van Gold (1975) wor-
den zeer specifieke op de behandeling en begeleiding van diep-zwakzinnigen gerichte trai-
ningsprogramma's geihtroduceerd (2). Het meisje Barbara   met  een  I.Q.  van   11  (sic !)
bleek na ampele training in staat een remnaaf van een fiets - uit 22 onderdelen bestaan-
de - op te bouwen. Het nam veel tijd in beslag om haar die vaardigheid bij te brengen,
maar uiteindelijk zette zij evenveel remnaven in elkaar in een bepaalde tijdspanne als een
volwassen fabrieksarbeider en, wat saillanter is, met een lager foutenpercentage, namelijk
4 tegenover 6. Bovendien nam de tevredenheid met het bestaan bij dit meisje aanzienlijk
toe. Het zal in onze samenleving niet gemakkelijk zijn dit soort trainingsprogramma's in te
voeren. Teveel is daarvoor naar ons oordeel het verzorgingselement in de opvang van diep-
zwakzinnigen geslopen; voor educatieve interventie is dan ook nog weinig plaats, tenzij
men het besluit neemt het roer om te gooien.

At met at stemmen de aangehaalde voorbeelden tot enig nadenken. De belangrijkste ge-
volgtrekking die men zou kunnen maken is dat het moeilijk, zo al niet geheel onmogelijk
is, vast te stellen wat het minimum is aan cognitieve of andere vaardigheden, benodigd om
in een geheel, of gedeeltelijk vrije maatschappij autonoom te kunnen handelen. Kennetijk
is het zo, dat dit minimum sterk varieert van samenleving tot samenleving, en wal met de
complexiteit daarin. Met name in een hoog-ontwikkelde technologische maatschappij is
het noodzakelijk cognitieve functies te ontwikkelen teneinde een grote mate van persoon-
lijke zelfstandigheid te kunnen bereiken (Alexander, 1973, p. 286).
Welke cognitieve functies daarbij van primair belang zijn valt, gelet op de huidige stand
van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, moeilijk uit te maken. Het komt ons voor,
dat het met name de analytische vaardigheden zijn die het aanpassingsproces in een com-
plexe technologische samenleving vergemakkelijken. Men vergelijke in dit verband Berei-
ter's visie met betrekking tot de vorm waarin individuele verschillen in de toekomst tot
uitdrukking zullen komen (Bereiter, 1969). Redelijk tot goed ontwikkelde analytische
vaardigheden stellen het individu in staat uit de stroom van informatie die hem bereikt die
elementen op te pakken die van wezenlijk belang zijn voor adequate responsen op wille-
keurige probleemsituaties, zo zijn wij althans van oordeel.

Een maatschappij die onvoldoende alert is voor de negatieve invloeden van een teveel aan
informatie op de ontwikkeling en het welzijn van haar leden, en bovendien weinig pogin-
gen onderneemt om de informatie beschikbaar te stellen in een minder complexe vorm, is
bezig de autonomie van haar individuen ernstig te ontwrichten. In die zin komt het ons
voor dat zij haar leden, onnodig vaak, infantiliseert. Een maatschappij immers die het no-
dig oordeelt om stelsels van regels te ontwerpen, die zo complex zijn dat het slechts aan
enkelen voorbehouden is deze te doorzien, waardoor de overigen gedwongen worden tot
het inschakelen van hulp door derden - de weinig doorzichtige fiscale wetgeving kan als
voorbeeld dienen -, toont aan een verminderd respect te hebben voor haar leden.
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Waar het zo is, dat het wel en wee van de ernstig geestelijk-gehandicapten zich voorname-

lijk aan het oog van de meeste mensen onttrekt - er zijn immers redelijk goed-geoutil-        ·
leerde instituten, waarin zij worden opgenomen - rijst onmiddelijk de vraag hoe zich de        '
betere groep  - de moeilijk4erenden  met  name - handhaaft  in de maatschappij. Heden
ten dage wordt het merendeel van deze groep immers niet geihstitutionaliseerd. Dat is
vroeger wel anders geweest. Op jeugdige leeftijd worden zij in bepaalde gevallen ook wel         j
geplaatst in internaten, maar dit gebeurt vrijwel uitsluitend in gevallen dat in het ouderlijk
milieu ernstige ontregelingen hebben plaatsgevonden. Er zijn thans nog maar zeer weinig
volwassen moeilijk4erenden in inrichtingen opgenomen en dit betreft dan meestal indi-
viduen die worden gekenmerkt door een ernstige aanpassingsproblematiek, op grond van
welke complicerende oorzaak dan ook. Deze groep vormt voor ons echter g66n object van
studie. Wij richten ons primair op de niet-geihstitutionaliseerde moeilijk-lerenden en wel
op de cognitieve ontwikkeling daarvan in een levensfase waarin zich de inpassing in de
maatschappij geleidelijk aan voltrekt, namelijk het leeftijdsgebied tussen 13 en 25 jaar.

1.2. Probleemstelling

Uit onderzoekingen van met name het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (3) blijkt dat
de frequenties van geregistreerde zwakzinnigheid - en met name die van moeilijk4eren-
den - na de lagere schoolleeftijd sterk teruglopen (Ndmeth en Verbraak, 1972). De gere-
gistreerde frequenties van mannelijke moeilijk4erenden bedroegen in vier onderzoeksge-
bieden (Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-oost Brabant) respectievelijk 23%op 13-jari-

ge leeftijd, 1,9%voor de 16-jarigen, 2%voor de 19-jarigen, terwijl op 25-jarige leeftijd 1,2%
als moeilijk-lerend geregistreerd stond. Op 25-jarige leeftijd werd dus nog maar de helft te-
ruggevonden  van het aantal moeilijk-lerenden  dat op 13-jarige leeftijd werd geregistreerd.
Bij de vrouwelijke moeilijk-lerenden werd dit verschijnsel zelfs in iets sterkere mate waar-
genomen.

Onder geregistreerde zwakzinnigheid hebben de auteurs - in navolging van Sorel (1970,
p. 59,1973, p. 145) - verstaan:

'De aantallen individuen die in administraties van al dan niet speciaal voor de zwak-
zinnigenzorg bestemde diensten en instellingen, geregistreerd staan als zwakzinnig'.

Nadere begripsbepalingen kan men vinden op de gemelde pagina's van deze publikaties.
Het is goed zich te realiseren dat het hier de administratieve opsporing betreft. Als zoda-
nig geven de gemelde cijfers een globale indruk van de omvang van dit verschijnsel.

Ndmeth en Verbraak merken met betrekking tot hun bevindingen op 'dat dit er wellicht
op wijst dat moeilijk-lerende mannen zich na het verlaten van het M.L.K..onderwijs in de
maatschappij weten aan te passen' (p. 55) en 'de daling kan er ook op wijzen dat een aan-
tal vrouwelijke pupillen niet meteen na het verlaten van de school voor moeilijk-lerende
kinderen assistentie inroept, of meent nodig te hebben. Dit is niet verwonderlijk als men
bedenkt dat veel meisjes thuis in de huishouding kunnen helpen' (p. 58).

Het verschijnsel van een aanvankelijk tot ongeveer 134 14-jarige leeftijd stijgende en daar-
na dalende frequentie van geregistreerde moeilijk-lerenden is niet van de laatste tijd. In

4



studies van Lewis (1929), Lemkau, Tietze en Cooper (1942), op. cit. Van Oudenhoven,
1969, p. 32, wordt eveneens gewezen op een dergelijk fenomeen. Recentelijk nog zijn in
ons land opnieuw deze frequenties vastgesteld (Janssens, 1976,19770.

Een vergelijking van de resultaten van Janssens met die van Ndmeth en Verbraak toont
aan, dat de op basis van interpolatie berekende frequenties - in deze onderzoeken vastge-
steld - nogal wat afwijken. In het algemeen geldt dat de door Janssens vastgestelde fre-
quenties, met name bij de oudere leeftijdscategorieen, lager uitvallen. Janssens verklaart
de verschillen in vastgestelde frequenties bij beide onderzoekingen primair vanuit de ge-
wijzigde taakopvatting van de Sociaal Paedagogische Diensten, doch ook hij sluit niet uit
dat dit voor een deel een reflectie zou kunnen zijn van het verschijnsel dat thans moeilijk-
lerende kinderen, meer dan voorheen het geval was, in het regulier onderwijs blijven, of
worden verwezen naar het L.O.M.-onderwijs (1977, p. 10 e.v.).

De resultaten van de frequentie-onderzoeken van Ndmeth en Verbraak en Janssens heb-
ben primair betrekking op dat deel van de groep moeilijk4erenden dat bij begeleidings- en
nazorgdiensten bekend staat en daarmee daadwerkelijk nog recentelijk contact heeft on-
derhouden in de vorm van een aan deze diensten gestelde hulpvraag. Hoewel de resultaten
van deze onderzoekingen met de nodige zorgvuldigheid moeten worden geihterpreteerd,
lijken zij het gegeven, dat er sprake is van een groep van moeilijk-lerenden die het op late-
re leeftijd in de maatschappij kennelijk zo slecht nog niet doet, te ondersteunen.

Het fenomeen van de dalende frequenties van moeilijk-lerenden na de lagere schoolleeftijd
zou langs velerlei wegen kunnen worden verklaard.

Een eerste oorzaak zou kunnen zijn, dat de maatschappij verschillende criteria hanteert
op de verschillende leeftijden ten aanzien van het adequaat functioneren van haar leden.
Het hoeft bijvoorbeeld g66n verwondering te wekken dat juist op lagere schoolleeftijd de-
ze frequentie tamelijk sterk stijgt, om een maximum te bereiken op dertienlarige leeftijd,
namelijk zo'n 2,5%. De eisen van het regulier onderwijs, waaraan het moeilijk4erende
kind niet kan voldoen, vormen hiervoor een afdoende verklaring. Op latere leeftijd spelen
vermoedelijk andere faktoren, voornamelijk van sociaal-psychologische en sociologische
aard, een rol bij de vaststelling van de criteria waaraan iemand moet voldoen om als moei-
lijk-lerende te worden aangemerkt. Sorel spreekt in dit verband van gedefinieerde zwak-
zinnigheid, tegenover de geregistreerde. Die gedefinieerde zwakzinnigheid bestaat uit dat
deel van de geregistreerde zwakzinnigheid, dat overblijft, indien de volgende drie criteria
gezamentijk worden gehanteerd:
a.      een sociologisch criterium: niet voldoen aan de verwachtingen van de samenleving.

Ten aanzien  van dit criterium merkt Sorel zelf op (1973, p.  144), dat dit het minst
'harde', het zwakst-ge8perationaliseerde criterium is

b.       een psychologisch criterium: I.Q. lager dan 80

c. een leeftijdscriterium: de grens ligt bij  16 jaar, dat wil zeggen: de retardatie moet
reeds v66r het zestiende levensjaar zijn opgetreden, c.q. zijn vastgesteld.
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Aan elk van deze criteri moet volgens Sorel zijn voldaan om iemand als zwakzinnig (moei-
lijk4erend) aan te merken. Het zal duidelijk zijn, dat met name de toevoeging van het eer-
ste criterium de geregistreerde frequentie van moeilijk4erenden reeds aanmerkelijk doet
dalen. Immers, zij voldoen binnen het eigen sociaal milieu, maar ook daarbuiten in veel
gevallen aan de verwachtingen die de samenleving ten opzichte van hen heeft. Feitelijk
zou volgens Sorel (p. 155) een kind niet zwakzinnig (moeilijkderend) mogen worden ge-
noemd, indien het ten opzichte van de verwachtingen in zijn milieu niet zou falen en als
het derhalve die relatieve sociale efficientie zou vertonen, die in dat milieu voldoende
wordt geacht.

Een tweede oorzaak van de dalende frequenties van geregistreerde moeilijk4erenden zou
kunnen worden gevonden bij verschillen  in de criteria  die de begeleidende, c.q. registre-
rende instanties hanteren op verschillende leeftijden. Het is goed denkbaar, dat na verloop
van tijd dossiers worden vernietigd van die moeilijk-lerenden, die op latere leeftijd niet, of
nauwelijks meer een beroep doen op het begeleidend apparaat. Alladn de ernstiger geval-
len blijven dan langer geregistreerd. Tot op zekere hoogte kan het fenomeen van de
dalende frequenties van geregistreerde moeilijk4erenden worden gezien als een artefact,
een administratieve fictie dus.

De daling in de frequenties van geregistreerde moeilijk-lerenden kan dus het gevolg zijn
van de eerder aangehaalde faktoren. In die zin wordt de dating primair beihvloed door ex-
terne- buiten het individu liggende- criteria.
Overigens merken wij op dat het I.Q. ook een intern- binnen het individu liggend- crite-
rium is. Aan welke verklaring men de grootste waarde hecht, wordt natuurlijk grotendeels
bepaald door het standpunt dat men ten aanzien van moeilijk-lerenden inneemt.

Hoewel externe criteria een rol kunnen spelen, zijn wij bovenal geihteresseerd in de vraag
of, en in hoeverre de cognitieve ontwikkeling van oorspronkelijk als moeilijk-lerenden ge-
registreerden een verklarende faktor vormt bij het teruglopen van de geregistreerde fre-
quenties van moeilijk-lerenden na de lagere schoolleeftijd. Wij richten ons dan ook vooral
op interne- binnen het individu liggende- faktoren die het fenomeen zouden kunnen ver-
klaren. Er zijn overigens meer interne faktoren, buiten het kader van ons onderzoek lig-
gende, in de ontwikkeling van het moeilijk-lerende individu die in aanmerking zou-
den kunnen komen als verklaring voor het verschijnsel van de dalende frequenties van ge-
registreerde moeilijk4erenden. Te denken valt aan een gunstige sociaal-emotionele ontwik-
keling en andere in de persoonlijkheid verankerde faktoren. Wij richten ons echter vooral
op de cognitieve faktoren.

1.3.  Enkele psychologisch georienteerde opvattingen over moeilijk.leren

Globaal genomen kan men de ontwikkeling van moeilijk-lerenden zien vanuit een viertal
perspectieven: het biologisch en quasi-biologisch perspectief, het mentale perspectief, het
gedragsperspectief en het sociale-rol perspectief (Neisworth en Smith,  1978).

Het biologisch perspectief steunt op de waargenomen anatomisch-structurele of bioche-
mische abnormaliteit. Het quasi.biologisch perspectief steunt weliswaar op soortgelijke
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uitgangspunten. Het wordt echter quasi-biologisch genoemd, omdat degenen die moeilijk-
leren vanuit dit perspectief benaderen die anatomische of biochemische abnormaliteit niet
rechtstreeks vaststellen, doch afleiden uit het gedrag van de moeilijk4erende. Wij volstaan
met het vaststellen, dat een dergelijk standpunt ten aanzien van moeilijk-lerenden kan
worden ingenomen. Wij zullen hierop niet verder ingaan.

Het mentale perspectief steunt primair op gepostuleerde mentale of cognitieve processen,
die 6f onderontwikkeld zijn, 6f in het geheel afwezig zijn en daarmede als definiarende
karakteristieken van moeilijk-lerenden kunnen worden beschouwd. In een cognitieve
orientatie ten aanzien van moeilijklerenden kan men ruwweg een tweetal onderscheidin-
gen maken, te weten: een ontwikkelingsmodel en een tekortkomingsmodel. In het ont-
wikkelingsmodel, dat zijn wortels heeft in de ontwikkelingstheorie en de psychometrie,
worden kwantitatieve verschillen gepostuleerd tussen moeilijk4erenden en normaal-intelli-
genten. Moeilijk4eren wordt hier in relatieve termen gedefinieerd. Wanneer iemand zich
gedraagt als een jonger persoon dan wordt de ontwikkeling als vertraagd opgevat. De men-
tale leeftijd wordt gezien als een schatting van het niveau van cognitieve ontwikkeling.
Met betrekking tot moeilijk4erenden geldt  in dit model dat kwalitatief vergelijkbare cog-
nitieve processen het cognitief functioneren van moeilijk4erenden en normaal-intelligen-
ten beheersen. In het tekortkomingsmodel worden juist kwalitatieve verschillen in cogni-
tieve processen van normaal-intelligenten en moeilijk4erenden van gelijke mentale leeftijd
gepostuleerd. Het is vooral Zigler geweest die zich sterk heeft gemaakt voor het ontwikke-
lingsmodel (Zigler, 1969), waarin kwantitatieve, in plaats van kwalitatieve verschillen tus-
sen moeilijk-lerenden en normaal-intelligenten worden gepostuleerd.

De leertheoretische benadering van moeilijk-leren (het gedragsperspectief) vinden wij
vooral bij Bijou (1966). In deze benadering worden de observeerbare antecedenten en
consequenten van het gedrag benadrukt. Het kan aantrekkelijk zijn moeilijkleren langs
deze theoretische lijnen te bezien. Feitelijk stoelen veel behandelings- en trainingspro-
gramma's voor zwakzinnigen op deze principes, zoals bijvoorbeeld de al eerder vermelde
programma's van Gold (1975). Wij hebben de indruk dat de vruchten daarvan toenemen,
naarmate het gedragsrepertoire gelimiteerder is, zoals in het geval van ernstig zwakzinni-
gen. De kracht van deze benadering is dat zij een functionele analyse van het gedrag van
zwakzinnigen toestaat.  'From this point of view a retarded individual is one who has a
limited repertory of behavior shaped by events that constitute his history'..... e.v.:
'Here, psychological development consists of progressive changes in interactions between
the individual, as a total functioning biological system, and the environmental events'
(Bijou, 1966, p. 2).

In het sociale-rol perspectief, dat op de eerste plaats wortelt in sociaal-psychologische en

sociologische visies, wordt de interactie tussen het individu en de maatschappij centraal
gesteld. Om volgens dit theoretisch model als moeilijk-lerend te worden aangemerkt, moet
tenminste aan drie voorwaarden zijn voldaan. Het individu is niet in staat om een verschei-
denheid aan leeftijdsjuiste en sociaal-gewaardeerde gedragingen, waaronder cognitieve ver-
richtingen, te demonstreren. Bovendien is hij als zwakzinnig (moeilijk-lerend) geclassifi-
ceerd door een terzake deskundig en daartoe door de maatschappij gemachtigd persoon
(vroeger was reeds het oordeel van de arts voldoende). Voorts moet aan de vereiste dat de-
ze deskundige het verkiest het individu als moeitijk-lerend te classificeren zijn voldaan.
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Het zal duidelijk zijn dat de vier geschetste benaderingen van moeilijk-leren   een aan-
zienlijke overlap vertonen. Op hoofdpunten zijn er naar ons oordeel vooral in de laatste
drie benaderingen gddn fundamentele discrepanties. Zelf geven wij er de voorkeur aan
moeilijk-leren te benaderen vanuit het ontwikketingsstandpunt zoals dit is geformuleerd

door Zigler (zie terug). In onze theoretische uitgangspositie leggen wij de nadruk op de
cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden. Wij zien bijvoorbeeld het sociale functio-
neren van moeilijk4erenden vooral tegen de achtergrond van een verminderd scala aan

cognitieve kwaliteiten. Wij hebben overigens al eerder duidelijk gemaakt, dat de cognitieve
ontwikkeling zowel door binnen, alsook door buiten het individu liggende faktoren wordt
beihvloed. In een cognitieve benadering wordt de interactie tussen het individu en zijn
omgeving ook benadrukt. Cognitie vatten wij, evenals Bruner, 1966, Van Meet, 1968, op
als het geheel van centrale processen dat bij de opname, verwerking en reproductie van in-
formatie betrokken is.

1.4.  Convergerende, divergerende en parallelle ontwikkeling bij moeilijk-lerenden en een
controlegroep in puberteit en jong-volwassenheid; enkele hypothetische ontwikke-
lingskrommen

Ons onderzoek richt zich op de vraag of, en in hoeverre de cognitieve ontwikkeling van de
oorspronkelijk als moeilijk4erenden geregistreerden als verklaring kan worden aangemerkt
voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moeilijk-lerenden na de lagere

schoolleeftijd. Die ontwikketing wordt in ons onderzoek daartoe afgezet tegen de cogni-
tieve ontwikkeling van controlegroepen die qua kalenderleeftijd gelijkgeschakeld zijn met
onze te onderzoeken groepen van moeilijk4erenden.

Het lijkt ons zinvol in het verdere verloop aandacht te besteden aan de verschillende posi-
ties die kunnen worden ingenomen bij het beantwoorden van deze vraag.

Allereerst zou het mogelijk kunnen zijn dat de cognitieve ontwikkeling van moeilijk4eren-
den een maximum bereikt op dertienjarige leeftijd. In die gedachtengang, die wij overi-
gens minder waarschijnlijk achten, komt er na die leeftijd niets meer bij; er zit gaan rek in
de groei. Dat hoeft niet te betekenen dat het niveau van cognitieve vaardigheden onvol-
doende zou zijn voor een adequate inpassing in de maatschappij. Het is zeer wel denkbaar
dat het alsdan bereikte niveau voldoende toereikend is voor de autonomie in het handelen

van moeilijk-lerenden. Wij hebben al eerder aangegeven, dat het problematisch is vast te
stellen wat het niveau van cognitieve vaardigheden moet zijn om zich met enig succes te
kunnen handhaven in een complexe maatschappij.

Een tweede mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen zouden wij willen aanmerken als
convergerende ontwikkeling. In figuur 1.4.1. wordt zo'n ontwikkeling in beeld gebracht.
In dit model nemen de cognitieve verrichtingen van moeilijk4erenden in het te onderzoe-
ken leeftijdsgebied (13 tot 25 jaar) toe. In absolute zin (er komt na het dertiende levens-

jaar iets bij), maar bovendien nemen de cognitieve vaardigheden in het betreffende leef-
tijdsgebied bij hen sterker toe dan bij de controlegroep. In dat model groeien de moeilijk-
lerenden in cognitief opzicht naar de controlegroep toe. Wij zullen in ons onderzoek na-
gaan, in hoeverre steun kan worden gevonden voor dit hypothetisch model van ontwikke-
ling.
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Figuur 1.4.1. convergerende ontwikkeling

In dit convergerende model van ontwikkeling starten moeilijk4erenden uit de aard der
zaak  op een lager niveau (op 13-jarige leeftijd), om vervolgens een geaccelereerde ontwik-
keling door te maken die er uiteindelijk toe leidt, dat zij hun achterstand ten opzichte van
de controlegroep op latere leeftijd inlopen.

Een derde mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen noemen wij divergerende ontwik-
keling. In figuur 1.4.2. wordt een dergelijke ontwikkeling in beeld gebracht.  (pag. 10)

In dit model nemen de cognitieve vaardigheden van moeilijk-lerenden eveneens na het der-
tiende levensjaar toe in absolute zin. Daardoor ontstaat eveneens een verrijkt repertoire

aan gedragsmogelijkheden. De controlegroep maakt echter in het betreffende leeftijdsge-
bied een sterkere cognitieve groei door. In dit model waaieren de groepen in cognitief op-
zicht uiteen. Ook ten aanzien van dit model zullen wij in ons onderzoek nagaan, in hoe-
verre hiervoor steun kan worden gevonden.

De vierde mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen zouden wij willen schetsen als pa-
rallelle ontwikkeling. In figuur 1.4.3. brengen wij een dergelijk ontwikkeling in beeld.

Ook in dit model nemen de cognitieve vaardigheden van moeilijk-lerenden toe in absolute
zin na het dertiende levensjaar. Bij de controlegroep nemen zij ook toe in het betreffende

leeftijdsgebied. De afstand die beide groepen echter scheidt blijft over de leeftijden gezien
gelijk. Daarom spreken wij in dit geval van parallelle ontwikkeling. Wij zullen in ons on-
derzoek nagaan, of wij steun kunnen vinden voor een dergelijk hypothetisch model van

cognitieve ontwikkeling.
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Binnen de geschetste hypothetische modellen van cognitieve ontwikkeling van moeilijk4e-
renden kan onze onderzoeksvraag redelijk wel worden beantwoord.

Het convergerende model, zou, indien dit toepasbaar zou blijken op onze onderzoeksre-

sultaten, als sterkste steun kunnen worden aangemerkt voor onze hypothese, dat de cog-
nitieve ontwikkeling van oorspronketijk als moeilijk-lerenden geregistreerden een verkla-
ring vormt voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moeitijk-lerenden na
de lagere schoolleeftijd.

Maar ook het divergerende, alsmede het parallelle ontwikkelingsmodel, zouden, indien on-
ze onderzoeksresultaten het best hierin kunnen worden beschreven, opgevat kunnen wor-
den als steun voor die hypothese. Er is immers sprake van een toename, in absolute zin
wel te verstaan, in de cognitieve vaardigheden. In deze modellen neemt de vaardigheid in-
formatie op te nemen, te verwerken en te reproduceren na het dertiende levensjaar toe.
Daarmee wordt het cognitief gedragsrepertoire verrijkt, waardoor de moeilijk-lerende
redelijk adequaat kan reageren op een keur van probleemsituaties, die ook hij nu eenmaal
in het leven ontmoet.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1

(1)     In onderwijskringen wordt er de laatste jaren de voorkeur aan gegeven het onderwijs aan licht-

geestelijk gehandicapte kinderen aan te duiden met onderwijs aan moeilijk-lerende kinderen.
Het wordt gegeven op scholen voor M.L.K. Hoewel wij minder gelukkig zijn met de gekozen

naamgeving - in de praktijk blijkt deze nog wel eens verwarring te stichten - menen wij er
goed aan te doen ons te conformeren aan het in die praktijk ingenomen standpunt door de

groep licht-geestelijk gehandicapten in het verdere verloop aan te duiden met de term moeilijk-
lerenden.

(2)     Deze film is verkriigbaar bij de Stichting Film en Wetenschap in Utrecht, onder catalogusnum-

mer 1394B.

(3)       Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.
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Hoofdstuk 2

HET ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE COGNITIEVE
GROEI BIJ MOEILIJK-LERENDEN;
ENKELE METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN EN DE SELECTIE VAN DE ON-
DERZOEKSVARIABELEN

2.1. Inleiding

In de praktijk van het onderwijs en de hulpvertening aan kinderen die moeilijk of lang-
zaam leren wordt men bij herhaling geconfronteerd met vragen als: 'Hoe zit het nu met
hem, is hij vooruitgegaan ?' en:  'Hoe komt het dat de ontwikkeling van dit kind nu zo
stagneert, terwijl een tijd terug de prognose nog zeer gunstig leek ?'. Op individueel ni-
veau lijkt in het merendeel der gevallen dit type vragen beantwoordbaar. Het didactisch
en ontwikkelingspsychologisch onderzoek, aangevuld met enkele klinische impressies,
zij vormen de vaak bruikbare basis waarop de conclusie wordt gefundeerd. Problemati-
scher wordt het, wanneer uitspraken worden verlangd die betrekking hebben op groepen
die over wat langere termijn in hun ontwikkeling worden gevolgd. In deze soort van vra-
gen ligt het belangrijke paradigma uit de ontwikkelingspsychologie besloten. Immers, de
fundamentele ontogenetische vraag die gesteld kan worden, wordt doorgaans geformu-
leerd in termen van gedrag(sveranderingen) als een functie van de (leef)tijd, in Tormule'
G= f (T) (vgl. Baltes en Goulet, 1970).

Er staan de ontwikkelingspsycholoog enkele methoden ter beschikking voor het meten
van die veranderingen. Het lijkt ons zinvol de belangrijkste hiervan in het kort aan te stip-
pen. De eerste die wij zullen behandelen is de longitudinale methode, een tweede metho-
de staat bekend als de cross-sectionele, het dwars-doorsnede - in de leeftijd - onderzoek.
De derde methode die wij aan de orde zullen stellen is een combinatie van de longitudi-
nate en cross-sectionele methode.

2.2. De longitudinale methode

Kenmerkend voor deze methode van onderzoek is, dat dezelfde individuen op verschillen-
de tijdstippen worden onderzocht met dezelfde tests, of parallel-vormen daarvan. Het be-
langrijkste voordeel van de longitudinale methode is dat zij een directe analyse van de
leeftijdsveranderingen toestaat. Dezelfde groepen worden immers twee of meer keren on-
derzocht. De bij deze methode vastgestelde veranderingen zijn bovendien niet gecontami-
neerd met cohorte-, of generatieverschillen. Een ander voordeel van de longitudinale me-
thode is gelegen in het feit dat hiermee informatie wordt verkregen over het temporele
patroon van ontwikkelingsveranderingen dat binnen dan individu plaatsvindt met betrek-
king tot een of meerdere variabelen. De snelheid in de ontwikkeling en de vorm van de
ontwikkelingskrommen kunnen worden vastgesteld. De individuele ontwikkelingscurven
kunnen bovendien worden afgezet tegen de groepskrommen die het gemiddeld ontwikke-
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lingsverloop laten zien (1). Bij de in sectie 2.3. te behandelen cross-sectionele methode
kunnen immers slechts ontwikkelingskrommen worden vastgesteld die betrekking hebben
op andere groepen. Als laatste voordeel van de longitudinale methode geldt dat deze sta-
tistische analysemethoden toestaat, waarbij gebruik kan worden gemaakt van toetsen die
een groter vermogen hebben. Dat wil zeggen, dat de kans op het maken van een fout van
de eerste soort - het ten onrechte verwerpen van de nulhypothese - afneemt. Bij de
analyse kan gebruik worden gemaakt van een binnensubjecten-ontwerp, waarbij de
foutenterm, waartegen getoetst wordt, bestaat uit de interactie van individuen en leef-
tijdsniveaus, in plaats van uit de 'gepoolde' variantie van individuele verschillen. Dit
voordeel is groot, indien de scores wezenlijk samenhangen met verschillen in de leeftijd,
hetgeen bij ontwikkelingspsychologische variabelen doorgaans het geval is. Sterker nog,
het geval moet zijn, omdat wij anders niet te maken hebben met verschijnselen die het
object van de ontwikkelingspsychologie vormen.

Naast de genoemde voordelen van de longitudinale methode kleven er ook wel enige be-
zwaren aan, deels van inhoudelijke, doch ook wet van praktische aard.
Zo weet men bijvoorbeeld niet, of bepaalde tests op verschillende leeftijden, of tijdstip-
pen, dezelfde psychologische processen meten, en daarmee is de construct-validiteit in
het geding. Bovendien krijgt men vaak te maken met oefen-effecten, en dat geldt met na-
me wanneer de metingen elkaar snel opvolgen. Weliswaar kan dit laatste bezwaar gedeel-
telijk worden ondervangen door gebruik te maken bij de opvolgende metingen van paral-
lel-tests, maar in dat geval ontstaat weer een volgend probleem; zijn de parallel-vormen
wet van eenzelfde moeilijkheidsgraad ? In ons eigen onderzoek speelt het bezwaar van
eventuele oefen-effecten in mindere, en, naar wij aannemen, in onbeduidende mate. De
twee meettijdstippen worden immers gescheiden door een periode van drie jaar.
Een ander in methodologische zin uiterst complex probleem betreft het feit dat bij longi-
tudinaal onderzoek de maturatie-status wordt verward met het effect van het meettijd-
stip. Meettijdstip-effecten kunnen darbij een tijdelijk karakter hebben en zijn tijd-speci-
fiek.  Bovendien  zijn deze effecten niet altijd cumulatief en werken zij vaak in verschillen-
de richting uit. Dit type effecten is te vergelijken met, maar niet hetzelfde als, de variabele
'buiten-experimentele gebeurtenissen', door Campbell en Stanley (1966) aangeduid met
'history'. Deze variabele verwijst naar gebeurtenissen die tussen de metingen plaatsvinden,
in ons onderzoek tussen de eerste en de tweede meting. Al met al wordt de interne validi-
teit van het onderzoek geschaad door dit type effecten. Het is vooral om deze redenen dat
Schaie (1965) het longitudinaal model van onderzoek discutabel stelt. Hij opteert overi-
gens wel voor een andere methode, die wij in sectie 2.4. aan de orde zullen stellen.

Tot slot zij nog vermeld dat de longitudinale methode doorgaans kostbaar is vanwege de
lange duur. Het is dan vaak onmogelijk de financiele middelen te verwerven, en zo men
hierin al slaagt, de financidle continuiteit te waarborgen. Ook anderszins loopt die conti-
nuiteit gevaar; er zijn immers niet zoveel onderzoekers die zich langdurig met hetzelfde
onderzoek zouden willen en kunnen bezighouden. De materiele en immateridle investe-
ringen zijn immers aanzienlijk. Verder loopt men het risico dat de uitval bij de opvolgende
metingen, om welke reden dan ook, groot zal zijn, en wat erger is vaak selectief. In ons
onderzoek verkeren wij echter in de gelukkige omstandigheid dat de uitval op tijdstip 2
kon worden beperkt tot ongeveer 6% (zie hoofdstuk 3). Een prettige bijkomstigheid hier-
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bij  is  het  feit  dat de uitval in ons onderzoek niet selectief is geweest. Dat hebben wij  kun-
nen afteiden uit het feit dat de her-analyse van de gegevens van de eerste meting, waarbij
is gecorrigeerd voor de uitval, hetzelfde resultaat opleverde als het resultaat van de analyse
van de volledige gegevens van tijdstip  1.

2.3.  De cross-sectionele methode

De tweede benadering om veranderingen te meten is de cross-sectionele methode. Men
neemt hierbij ongeveer gelijktijdig een aantal tests af bij verschillende leeftijdsgroepen.
Daartoe worden enkele steekproeven getrokken uit de populaties van enkele nauwkeurig
gedefinieerde groepen. Bijvoorbeeld uit alle dertienjarigen, alle zestienjarigen enzovoorts.
In ons onderzoek heeft deze cross-sectionele benadering twee keer plaatsgevonden, name-
lijk in 1975/1976, maar ook in 1978/1979. Bij deze methode worden leeftijdsverschillen
gemeten die als schattingen van de leeftijdsveranderingen kunnen worden opgevat. Men
kan een indruk krijgen van de toe-, of afname van de scores op verschillende tests op de
verschillende leeftijdsniveaus. ·Eventueel kunnen maxima worden aangegeven. Voor wat
ons onderzoek betreft verkrijgt men dan globale aanwijzingen over de ontwikkeling van
moeilijk-lerenden met betrekking tot een aantal cognitieve functies.
Het voordeel van deze methode is vooral de korte duur ervan; daardoor is onderzoek vol-
gens deze methode vaak in financieel opzicht gemakkelijker te realiseren.

Ook aan de cross-sectionele methode zijn bezwaren verbonden.
Het belangrijkste probleem betreft de onderlinge vergelijkbaarheid van de afzonderlijke
leeftijdscategorieen. Het is immers niet denkbeeldig dat de assumptie van vergelijkbare co-
horten (leeftijdscategorieen) niet altijd in de werkelijkheid is gefundeerd. Hoewel met de
cross-sectionele methode, tot op zekere hoogte althans, de omgevings- en culturele ver-
anderingen kunnen worden geidentificeerd, maar zeker niet exact worden vastgesteld,
haalt de methode de verschillen in maturatie-status met de verschillen tussen de generaties
van de groepen door elkaar (Schaie,  1965).  Dit valt onder meer af te leiden uit de discre-
panties die bestaan tussen de resultaten van longitudinaal en die van cross-sectioneel on-
derzoek (vgl. Kallmann en Jarvik, 1959, Damon, 1965, Schaie en Strother, 1968). Zelfs
heeft men generatie-effecten kunnen aantonen over een zeer korte tijdsspanne. In het
onderzoek van Baltes en Reinert (1969) bijvoorbeeld kwamen in een periode van on-
geveer een jaar zddr grote generatieverschillen voor bij de scores op een intelligentie-test.
Daarmee is dus vooral de interne validiteit in het geding. Bovendien is men er niet altijd
zeker van, dat de tests bij de verschillende leeftijdsgroepen wel hetzelfde meten (dit be-
zwaar deelt deze methode dus met de longitudinale). Reflecteren de scores bijvoorbeeld
identieke cognitieve processen bij de verschillende leeftijdscategorieen ? Wij nemen aan
dat dit bezwaar in verminderde mate geldt voor de tests die opgenomen zijn in ons onder-
zoekspakket. Wij voegen hieraan toe dat dit probleem in ons onderzoek een minder be-
langrijke rol speelt omdat een relatief klein segment van de ontwikkeling onder de loupe
wordt genomen, namelijk van  13-25 jaar en er geen zddr jeugdigen, of oudere volwassenen
in ons onderzoek zijn onderzocht. Immers bij heel jonge kinderen is de cognitieve ontwik-
keling tamelijk turbulent, terwijl bij oudere volwassenen (bijvoorbeeld boven de 70 jaar)
het aannemelijk lijkt dat het cognitief functioneren geleidelijk aan minder efficient ver-
loopt, voornamelijk ten gevolge van een afnemende vitaliteit (vgl. Nunnally, 1973).

14



Bovendien zullen wij in hoofdstuk 8 aannemelijk maken dat met de door ons gebruikte
tests op elk leeftijdsniveau dezelfde cognitieve processen zijn gemeten.

2.4.  Gemengde onderzoeksmethoden

Teneinde de voordelen van de eerder genoemde methoden te combineren en de nadelige
effecten daarvan te minimaliseren, heeft Schaie (1965) een methode van onderzoek voor-
gesteld die uitgaat van een gemengd ontwerp. Met deze methode kunnen de effecten van
leeftijd, cohorte en meettijdstip worden gescheiden. De kern van de methode is, dat men
groepen onderzoekt  die qua geboortejaar een aantal jaren uiteenliggen, bijvoorbeeld twee
jaar, en het onderzoek minstens eenmaal bij dezelfde groepen twee jaar later herhaalt.
Het aantal jaren verschil tussen de geboortejaargangen dient gelijk te zijn aan het aantal
jaren dat ligt tussen de opeenvolgende metingen. Een voordeel van deze methode is dat
op basis van de gegevens van de eerste meting een schatting mogelijk wordt gemaakt van
de vorm van de ontwikkelingscurven. Die kunnen dan bij de opeenvolgende metingen
eventueel door de longitudinale gegevens worden bevestigd, of - maar dat is minder ge-
wenst - verworpen.

De twee belangrijkste gemengde onderzoeksontwerpen zijn het tijds-sequentiEle en het
cross-sequentiele ontwerp. In het tijds-sequentiale ontwerp worden twee of meer steek-

proeven van verschillende geboortejaargangen op twee of meer tijdstippen bestudeerd.
In het cross-sequentiale ontwerp worden twee of meer steekproeven van dezelfde geboor-
tejaargang op twee of meer tijdstippen bestudeerd. In ons eigen onderzoek hebben wij

gebruik gemaakt van de gemengde onderzoeksmethode, namelijk van een gecombineerd
cross-sectioneel/longitudinaal ontwerp.
Het door ons gekozen onderzoeksontwerp is in gedeeltelijke zin een tijds-sequentieel ont-
werp. Dit ontwerp is het meest geschikt voor het meten van leeftijdsveranderingen. Ons
ontwerp is slechts gedeeltelijk tijds-sequentieel omdat de steekproeven aan de uiteinden
slechts 66n keer worden gebruikt. Immers, degenen die geboren zijn in 1962 zijn op tijd-
stip 1 als dertienjarigen gemeten en degenen die geboren zijn in 1953 zijn op tijdstip 2
als vijfentwintigjarigen gemeten. Voor deze groepen bestaat gddn dubbel, dertienjarigen
zijn niet als dertienjarigen twee keer gemeten en vijfentwintigjarigen niet twee keer als
vij fentwintigjarigen. Binnen het leeftijdsgebied tussen  16  en  22 jaar beantwoordt ons on-
derzoeksontwerp volledig aan de eisen van het tijds-sequentieel ontwerp. De door ons vast
te stellen ontwikkelingskrommen zijn aldus in het leeftijdsgebied tussen  16 en 22 jaar het
meest eenduidig te interpreteren. In dit leeftijdsgebied namelijk vindt een overlap in de
metingen plaats. Wanneer wij tot eenduidige uitspraken zouden hebben willen komen die
het gehele leeftijdsgebied tussen  13 en 25 jaar omvatten, dan zou dit hebben betekend dat
wij op tijdstip 1 (1975/1976) een extra steekproef hadden moeten opnemen uit het ge-
boortejaar 1950. Op tijdstip 2 zouden wij dan een extra steekproef in ons onderzoek heb-
ben moeten opnemen uit de geboortejaargang 1965. In dat geval zouden deze steekproe-
ven echter ook maar een keer worden gebruikt. Alleen al op grond van praktische en fi-
nanciale overwegingen hebben wij niet besloten tot het opnemen van extra steekproeven
uit de geboortejaargangen 1950 en 1965. Bovendien zijn voor ons doel de ontwikkelingen
in het leeftijdsgebied tussen 16 en 22 jaar het meest interessant. Bij moeilijk-lerenden vin-
den immers juist in deze leeftijdsperiode belangwekkende veranderingen plaats. De inscha-

keling in het arbeidsproces komt met name bij deze groep in die periode tot stand.
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Ons onderzoek is echter gelijktijdig een cross-sequentieel ontwerp en wel een volledig. Im-
mers twee of meer steekproeven van dezelfde leeftijdscategorie worden op twee tijdstip.
pen gemeten. De keuze voor deze combinatie van het tijds-sequentitle en cross-sequen-
title ontwerp verdient naar ons oordeel een nadere rechtvaardiging.
Volgens Schaie kunnen met het tijds-sequentiele ontwerp de leeftijdseffecten worden ge-
scheiden van de omgevingseffecten onder de assumptie dat er gddn significante verschillen
tussen de cohorten zijn. Het cross-sequentidle ontwerp zou ons, volgens Schaie althans, in
staat stellen de generatie, of cohorteveranderingen op het spoor te komen, maar daarvoor
moet dan aangenomen worden dat er geen significante leeftijdsveranderingen plaatsvin-
den. Naar ons oordeel zijn de aan beide ontwerpen ten grondslag liggende assumpties niet
altijd gefundeerd in de werkelijkheid. Weliswaar stelt Schaie enkele statistische ingrepen
voor indien dan, of beide assumpties worden geschonden, maar er bestaat nogal wat on-
enigheid  over het antwoord  op de vraag, of deze statistische manipulaties wel geoorloofd
zijn. Wij gaan overigens hier niet op in, omdat die kwestie minder relevant is voor ons on-
derzoek. Baltes (1968) onderschrijft de bezwaren tegen Schaie's analysemethoden, waarin
door middel van statistische procedures tot een schatting wordt gekomen van de leeftijds-,
cohorte- en meettijdstip-effecten. Hij ontkent overigens niet dat deze effecten wel be-
staan, maar de gronden waarop het leeftijdseffect met maturatie, het cohorte.effect met
genetische en permanent culturele cohorte-gebonden effecten en het tijdstip-effect met
omgevingsinvloeden worden geassocieerd trekt hij in twijfel. Hij stelt de volgende werk-
wijze voor: werk op descriptief niveau met het cross-sequentiele ontwerp, en voer bij sig-
nificantie van het leeftijds- en/of cohorte-effect, of bij een significante interactie daartus-
sen nader experimenteel onderzoek uit naar de oorzaken daarvan. De methode die Baltes
prefereert is dan ook veel meer hypothese-toetsend dan die van Schaie. Het descriptieve
stadium dat uitmondt in de formulering van de hypothesen, wordt gevolgd door een toet-
singsprocedure. In ons onderzoek hebben wij echter niet die ideale procedure kunnen vol-
gen. Dat immers zou de kosten van ons onderzoek zeer sterk hebben doen stijgen. Daar
staat tegenover dat ons onderzoeksontwerp een zeer behoorlijke evaluatie van het leef-
tijdseffect mogelijk maakt, en wel omdat het onderzoek twee keer is verricht bij dezelfde
groepen.

Primair zijn wij overigens geihteresseerd in cognitieve verrichtingen die covarieren met de
leeftijd. Het leeftijdseffect in ons onderzoek kan op tweearlei wijze tot uitdrukking ko-
men.  Allereerst bij significantie  van het leeftijdscategorieen-effect, waarin dus ook invloe-
den van cohorte-verschillen zitten. Op de tweede plaats bij het effect van het meettijdstip.
Het is immers zo dat alle proefpersonen op het tweede meettijdstip drie jaar ouder zijn
dan bij de eerste meting. Dat hierbij oefeneffecten een rol spelen is theoretisch denkbaar,
maar gezien de termijn van drie jaar tussen de twee metingen, minder waarschijnlijk. In-
dien beide effecten, dat van de leeftijdscategorieen en dat van het meettijdstip in dezelf-
de richting werken, is een redelijk eenduidige interpretatie van het totale effect van de
leeftijd naar ons oordeel zeer wel mogelijk. Om deze redenen hebben wij gekozen voor
een gecombineerde cross-sectionele/longitudinale methode met gebruikmaking van een
samengesteld tijds-sequentieel en cross-sequentieel ontwerp.

Tot slot maken wij er de lezer op attent, dat in ons onderzoek ook nog eens controlegroe-
pen zijn opgenomen, die adequaat zijn geselecteerd uit de bevolkingsregisters van de on-
derzoeksgemeenten (zie ook hoofdstuk 3). Daardoor wordt een goede vergelijking van de
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cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden met die van de controlegroepen mogelijk.
Men kan bijvoorbeeld nagaan  of het ontwikkelingsverloop op een aantal cognitieve aspec-
ten  specifiek is voor de groep moeilijk-lerenden, of juist niet. Ook kunnen de verschillen
die zowel in de groep moeilijk-lerenden, alsook in de controlegroep bestaan tussen de ver-
schillende leeftijdscategorieen worden opgespoord. Per cohort, of leeftijdscategorie kun-
nen dan de prestaties van moeilijk-lerenden worden vergeleken met die van de controle-
groep.

2.5.  De selectie van de onderzoeksvariabelen

Het onderzoek naar de cognitieve verrichtingen van verschillende klinische groepen heeft
de laatste decennia een grote vlucht genomen. Vooral onder invloed van het werk van Pia-
get en dat van Bruner (1966) is de belangstelling bij dit type van onderzoek met name ge-
richt op aspecten van de cognitie, opgevat als het geheel van centrate processen dat bij het
opnemen  en de verwerking  van de informatie betrokken is       (vgl.  Van  Meel,  1968,
p. 19). Met name de vraag naar de onderlinge verbanden - causale relaties in het bij-
zonder - tussen de afzonderlijke cognitieve processen staat centraal in de belangstelling.
Het spectrum van cognitieve vaardigheden dient dan ook integraal te worden bestudeerd,
teneinde enige hierarchische relatie tussen de componenten op het spoor te kunnen ko-
men. In een dergelijke onderzoeksstrategie 'cognition should be approached and treated
in an analytic manner and not as a unitary global concept. It is a series of functions. It is
really a family of cognitions. Independent and refined analysis of these variables and
others as well, should result in greatly extended understanding of the process of knowing
in the mentally limited child (Irwin, 1968, p. 219).

Over de cognitieve ontwikkeling van op wat hoger niveau functionerende moeilijk-leren-
den (globaal aangegeven met IQ-grenzen tussen 60 en 80) is zeker voor wat betreft de
periode na die van de lagere schoolleeftijd weinig bekend. De schaarse ter zake gedane
onderzoekingen laten daarbij ruimte voor een verscheidenheid aan interpretaties, omdat
zij veelal in methodologisch opzicht minder adequaat zijn onderbouwd. Dat het meeste
onderzoek overigens heeft plaatsgevonden bij zeer jeugdige moeilijk-lerenden laat zich
gemakkelijk verklaren. Bij oudere moeilijklerenden die gUn scholing meer krijgen is het
immers bepaald geen sinecure onderzoek te verrichten, vanwege het feit, dat zij voor een
groot deel onvindbaar en in veel gevallen in eerste instantie onbereikbaar lijken. Het is dan
ook niet bij toeval dat het merendeel van de onderzoekingen dat te dier zake is gedaan
betrekking heeft op dat deel van de groep, dat geihstitutionaliseerd is (geweest). De
gemakkelijker toegankelijkheid tot deze groepen lijkt hieraan vooral debet. Een dergelijke
onderzoeksstrategie kan naar ons oordeel de beeldvorming over de groep moeilijk-leren-
den ernstig vertekenen. Men kan dat niet genoeg benadrukken. Een van de schaarse
uitzonderingen wordt gevormd door het onderzoek van Van Oudenhoven (1969). Van
Oudenhoven is in ons land een van de weinigen geweest die het heeft aangedurfd onder-
zoek te verrichten naar niet-geihstitutionaliseerde moeilijk-lerenden die volwassen waren.
In dit onderzoek, dat primair gericht was op de maatschappelijke aanpassing in het latere
leven van moeilijk-lerenden, wordt de cognitieve ontwikkeling van moeilijk4erenden
slechts ten dele onder de loupe genomen. Het ontbreken van adequaat geselecteerde
controlegroepen en een wat minder geslaagde methodologische onderzoeksopzet maken
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zijn onderzoeksresultaten minder eenduidig interpreteerbaar. Aan de waarde van dit
onderzoek als zodanig kan echter niet worden voorbijgegaan.

Overigens moet vastgesteld worden, dat het onderzoek naar de cognitieve verrichtingen
doorgaans geplaatst wordt in de context van de formele educatie. De school immers biedt
het  kind een rijk-geschakeerde hoeveelheid informatie, waarop  het kind moet inspelen  en
waarvan het in het voorkomende geval gebruik moet maken. Het meeste onderzoek, zo
memoreerden wij reeds, heeft zich gericht op de ontwikkeling in de lagere schoolleeftijd.
Toch moet het duidelijk zijn dat een onderzoek naar de cognitieve ontwikketing in de
periode na die van de lagere schoolleftijd van het grootste belang moet worden geacht.
Die ontwikkeling is immers niet afgesloten bij het verlaten van de lagere school. Ook bij
het vervolgonderwijs wordt het kind bij voortduring geconfronteerd met grote hoeveelhe-
den informatie. Zelfs in de buitenschoolse situatie dient het continue informatie op te ne-
men, te verwerken, teneinde een toepassing daarvan mogelijk te maken. In die zin is het
gerechtvaardigd het individu op te vatten als een informatie-verwerkend systeem.

Een onderzoek als het onderhavige dat primair exploratief, doch ook hypothese-toetsend
is zou aanknopingspunten kunnen bevatten die mogelijk zouden kunnen worden aange-
wend bij de eventuele (her)inrichting van het vervolgonderwijs na dat van het lager spe-
ciaal onderwijs. Het hier geschetste krijgt meer accent, indien mede in de overweging
wordt genomen dat de laatste jaren door de wetgever frequent tot verlenging van de leer-
plicht is besloten. Kwesties als partidle leerplicht en vormingsonderwijs mogen dan welis-
waar formeel zijn geregeld - tot zover strekken zich doorgaans de bemoeienissen van de
wetgever uit - men kan zich toch nauwelijks aan de indruk onttrekken dat aan de inhou-
delijke aspecten van dergelijke educatief-schoolse programma's niet altijd de meest ge-
wenste vorm wordt gegeven. Zeker voor wat betreft de voortgezette scholing aan moeilijk-
lerenden dient men het onderwijsprogramma adequater af te stemmen op de ontwikkeling
van moeilijk-lerenden in het algemeen, en de cognitieve ontwikkeling in het bijzonder.
Houdt men immers gddn, of onvoldoende rekening met de cognitieve ontwikkeling, of
cognitieve behoeften van de moeilijk4erenden, dan loopt men het risico dat de voortge-
zette scholing aan moeilijk-lerenden minder vruchten zal afwerpen, dan men zich voor
ogen had gesteld. Dat geldt natuurlijk eveneens - A fortiori wellicht - voor de onderwijs-
programma's die worden gebruikt, of zouden moeten worden gehanteerd, in het lager
speciaal onderwijs. Met andere woorden: naar ons oordeel dient een zorgvuldige analyse
van de cognitieve ontwikkeling van de moeilijk-terenden het kader op te leveren waarbin-
nen de opleiding, c.q. scholing van de moeilijk-lerenden gestalte kan krijgen. Met name
lijkt het ons in dit verband zinvol na te gaan hoe zich de cognitieve structuur van moeilijk-
lerenden verhoudt ten opzichte van die van adequaat geselecteerde controlegroepen van
eenzelfde kalenderleeftijd. De eventueel gevonden structuurverschillen, of -overeenkom-
sten zouden aanleiding kunnen zijn het vervolgonderwijs aan moeilijk-lerenden inhoud te
geven en het reeds bestaande onderwijs, alsmede de gehanteerde ortho-didactische metho-
den te polijsten, dan wel te verfijnen. Wellicht zelfs zou het onderzoek aanwijzingen kun-
nen opleveren die accentverschuivingen in de gehanteerde didactische strategieen indice-
ren. Een voorbeeld daarvan verstrekken wij in hoofdstuk 7, waarin wij nadrukketijk plei-
ten voor het aanteren, c.q. bijbrengen van geheugenstrategieen bij moeilijk-lerenden, ten.
einde de herinnering van de aangeboden leerstof bij hen te vergemakkelijken. Het zal im-
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mers duidelijk  zijn dat informatie die op een gebrekkige manier wordt opgeslagen, of ont-
houden, nauwelijks, of in het geheel niet beschikbaar is op momenten en situaties waarbij
deze voor een adequate actie, of reeks van handelingen is vereist. Overigens moet hier
worden opgemerkt dat de in deze publikatie gegeven ortho-paedagogische suggesties niet

volledig zijn uitgewerkt.
Dat zou de omvang van de publikatie te sterk hebben doen toenemen. Bovendien lijkt
het ons toe dat het vruchtbaarder is eerst na nader experimenteel onderzoek de ortho-pae-
dagogische consequenties een definitievere vorm te geven.

De bestudering van de cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden kan vanuit verschil-
lende invalshoeken verlopen. Die invalshoeken hebben, en dat ligt voor de hand, de keuze

voor de te onderzoeken dimensies voor een groot deel bepaald. Van alle uiteindelijk door
ons geselecteerde variabelen is immers bekend dat zij verschillen opgeleverd hebben tussen

moeitijk-lerenden en normaal-intelligenten. Wanneer men zijn belangstelling laat uitgaan

naar de vraag of de verschillen tussen moeilijk4erenden en een controlegroep af-, of toene-

men, dan wel constant blijven in het te onderzoeken leeftijdsgebied, dan moet men taken
in het onderzoekspakket opnemen die deze dimensies bestrijken. Bovendien achten wij de
uiteindelijk gekozen dimensies representatief voor de verrichtingen waaruit de cognitieve
structuur van beide groepen, de experimentele en de controle, kan worden afgeleid.

De eerste mogelijkheid die zich voordoet - een weg overigens die meestal wordt bewan-
deld - zou men kunnen scharen onder de noemer niveau-onderzoek. Het traditioneel ge-
richte intelligentie-onderzoek behoort daartoe. Het zal duidelijk zijn dat wij bij de samen-

stelling van ons onderzoekspakket deze 'niveau-entree' niet hebben willen uitsluiten. Uit-

eindelijk is het een feitelijk gegeven dat bij een eventuele verwijzing naar een school voor

moeilijk-lerende kinderen de uitslag van een intelligentie-onderzoek een tamelijk groot ge-
wicht in de schaal legt. Daarom ligt het voor de hand na te gaan in hoeverre de intelligen-
tie zich bij moeilijk-lerenden ontwikkelt in het te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25

jaar). Uit verschillende onderzoeken is immers gebleken dat verbeteringen in de intellek-
tuele prestaties op latere leeftijd bij moeilijk-lerenden zeer wel tot de mogelijkheden be-
horen (Clarke en Clarke, 1965, Chorus, 1967). Vaak gaan die verbeteringen, die vooral

plaats lijken te vinden in en na de puberteit, gepaard aan een algemene verbetering van het
persoonlijkheidsniveau. Chorus schat dat zo'n 20 tot 25% van de groep moeilijk4erenden
een dergelijk ontwikkelingsverloop te zien geeft.

Wij brengen hier overigens in herinnering dat de vraag naar de intellektuele, en meer in
het algemeen cognitieve ontwikkeling in absolute, maar ook in relatieve zin kan worden

gesteld. Daartoe stelden wij reeds in hoofdstuk 1 een aantal ontwikkelingsmodellen voor,
waarbinnen het cognitief functioneren van moeilijk-lerenden in vergetijking met dat van
een controlegroep kan worden beschreven. Het is denkbaar dat er in absolute zin sprake
is van een intellektuele groei, doch dat die groei bij moeilijk-lerenden in relatieve zin ten
opzichte van de controlegroep niet sterker is. Wij hebben reeds gewezen op de legitimi-
teit van beide standpunten, het absolute en het relatieve. Feitelijk bezien is het trouwens
een algemeen aanvaarde conventie de intelligentie zowel in absolute termen, zoals bijvoor-
beeld in  mentale leeftijd, alsook in relatieve zin, zoals bijvoorbeeld in het ontwikkelings.
quotient uit te drukken (vgl. Ausubel en Sullivan, 1970).
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De laatste decennia is met name de belangstelling voor het onderzoek naar de eerderver-
melde niveau-variabelen enigszins tanende. Dit vindt zijn oorzaak in de toegenomen kri-
tiek op het gebruik van de intelligentietest. Het is immers een bekend feit dat met name
de traditionele intelligentietests hun beperkingen hebben. Daarmee kan het spectrum van
cognitieve verrichtingen slechts in beperkte mate in kaart worden gebracht. Bovendien
zijn veel intelligentietests ook thans nog in theoretisch opzicht onvoldoende gefundeerd
en berust de samenstelling daarvan op een betrekkelijk arbitrair geselecteerd aantal taken.
Vooral onder invloed van het werk van Witkin-groep en dat van Kagan en medewerkers is
de huidige onderzoeksinteresse meer gericht op de individuele en groepstypische verschil-
len in de stijl van informatieverwerking. Dit cognitieve stijl-onderzoek beweegt zich op
het grensvlak van de intellektuele en persoonlijkheidsontwikkeling. Daardoor biedt het
aantrekkelijke perspectieven voor de bestudering van de cognitieve ontwikkeling. De reta-
tie tussen de posities die individuen innemen op de stijldimensies en persoonlijkheidsken-
merken is uit veel onderzoek gebleken. Vermoedelijk is het zelfs zo, dat de sociale aanpas-
sing in het latere leven van de moeilijk4erende en het adequaat functioneren in de samen-

leving nauw zijn gerelateerd aan de positie die deze inneemt op deze stijldimensies.

De eerste dimensie die wij daartoe in ons onderzoekspakket hebben opgenomen is de
door Witkin e.a. geihtroduceerde dimensie 'Veldafhankelijkheid versus Veldonafhanke-
lijkheid'. In de keuze voor deze dimensie hebben wij ons vooral laten leiden door de
bevinding van Witkin e. a. (1966), dat moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een
veldafhankelijke stijl in de waarneming. Zij zijn verminderd in staat een onderdeel waar te
nemen als los staand van het omringende veld. Wij zullen nagaan in hoeverre het door
Witkin beschreven ontwikkelingsproces, opgevat als toenemende differentiatie en ar-
ticulatie in de waarneming, ook plaatsvindt bij moeilijk-lerenden. Met andere woorden:
vindt er bij moeilijk4erenden in het te onderzoeken leeftijdsgebied (tussen 13 en 25 jaar)
een verschuiving plaats op deze dimensie in de richting van veldonafhankelijkheid, en zo
ja, in welke mate. Vindt deze ontwikkeling sterker plaats in vergelijking met die van de
controlegroep, of niet ?

De tweede individuele verschillendimensie waarnaar onze belangstelling is uitgegaan, is
de door Kagan e. a. (1963) geformuleerde dimensie 'Impulsiviteit versus Reflexiviteit'.
Deze dimensie verschaft informatie over de mate waarin het individu het geheel van
alternatieven beschouwt voordat het een keuze maakt. Ook deze dimensie lijkt rele-
vant voor ons onderzoek. Herhaaldelijk immers wordt gewezen op het impulsieve, uit-
stelintolerante handelen van moeilijk-lerenden. Het ligt dan ook voor de hand dat wijin
ons onderzoek de vraag aan de orde zullen stellen in hoeverre er sprake is van een ontwik-
keling bij moeilijk-lerenden in de richting van een meer kritisch/reflexieve attitude. Met
name lijkt het aannemelijk, dat weinig doordacht en impulsief handelen een ernstige be-
lemmering vormt voor het adequate functioneren in het latere leven van de moeilijk4e-
rende, maar ook *van de normaal-intelligente.
Voorts zijn wij geihteresseerd in de achtergronden en wordingsgeschiedenis van een im-
pulsieve attitude. Wij opperen in dit verband de mogelijkheid van een relatieve dominan-
tie van het associatief niveau van handelen boven een gerijpter cognitief niveau (vgl.
White, 1965) bij moeilijk-lerenden. Wij sluiten overigens niet uit dat een meer fundamen-
teel mechanisme dat ten grondslag zou kunnen liggen aan het veel gemelde impulsieve
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handelen van moeilijk4erenden wel eens een verminderde tolerantie voor stress zou kun-

nen zijn. Maar ook de ten opzichte van hen gehanteerde opvoedkundige strategieen zou-

den de ontwikkeling van een meer reflexieve houding in de weg kunnen staan. Gelet op
het bovenstaande moet het duidelijk zijn dat in een onderzoek naar de cognitieve ontwik-

keling van moeilijk4erenden de dimensie 'Impulsiviteit versus Reflexiviteit' niet zou mo-

gen ontbreken.

De laatste cognitieve stijl-dimensie die wij in ons onderzoek hebben opgenomen betreft
die van de verbale en non-verbate divergente produktie. Men kan immers verschillende

vormen van denken onderscheiden, waarop in uiteenlopende levenssituaties een beroep
kan worden gedaan. Met name rijst de vraag in hoeverre bepaalde groepen, of individuen
kunnen worden geidentificeerd op basis  van hun specifieke voorkeur of begaafdheid voor

problemen met een gesloten (convergent) of open (divergent) karakter. Immers, van moei-

lijk-lerenden is bekend dat zij doorgaans faten op taken waarin een al te nadrukkelijk be-
roep wordt gedaan op de vaardigheid problemen van convergente orde op te lossen. Het

zou mogelijk kunnen  zijn, dat bij hen juist een specifieke voorkeur aan de dag treedt voor

problemen van divergente orde. Wij zijn van mening dat de cognitieve structuur onvol-
doende zou worden beschreven, indien slechts taken zouden worden opgenomen die van
convergente orde zijn. Taken dus waarbij de oplossing vast ligt. Het faktor-analytisch
werk van Guilford (1956) maakt daarenboven het bestaansrecht van de verschillende vor-

men van denken aannemelijk.

Een volgende weg waarlangs de cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden kan worden
bestudeerd vinden  wij  in de theorie van Piaget. De vraag die zich voordoet is, of de moei-
lijk4erende het formeel-operationelestadium bereikt, of niet. Inhelder (1968) is van me-
ning dat het kenmerkend voor de moeilijk-lerende is, dat deze het stadium der formele

operaties niet bereikt. Tegelijkertijd is zij van oordeel, dat de methode die gebruikt wordt
voor de analyse van de ontwikkeling van de cognitieve structuren bij normaal-intelligente
kinderen, die Piaget hanteert, zeer wel bruikbaar is voor de diagnostiek en prognostiek
van mentale retardatie. Wij zullen in ons onderzoek nagaan in hoeverre Inhelder's mening
hierover stand kan houden. Met name richten wij ons op de vraag of, en in hoeverre de

moeilijk-lerende het stadium der formele operaties bereikt, met andere woorden tot enige

hypothetisch-deductieve aanpak  van een probleem in staat is op latere leeftijd. Het berei-

ken van dit niveau houdt namelijk onder meer in dat kan worden gedacht vanuit het to-
taal der mogelijkheden. Het opnemen van dit facet in de cognitieve ontwikkeling in ons

onderzoekspakket is van groot gewicht. Er zijn immers betrekketijk weinig onderzoekin-

gen gedaan hiernaar bij de wat oudere moeilijk-lerenden. Meestal hebben de overigens
schaarse onderzoeksresultaten betrekking op moeilijk-lerenden die niet ouder zijn dan
zo'n   1 5  A   1 6 jaar  quakalenderleeftijd  (Inhelder,  1968, Van Meel, 1968). Dergelijke  on-
derzoeksresultaten geven dan ook gddn uitsluitsel over het antwoord op de vraag in hoe-
verre zich op latere leeftijd alsnog de overgang van concreet naar formeel-operationeel
denken bij moeilijk-lerenden voltrekt. Deze kwestie is ook anderszins van groot gewicht.
Het zal duidelijk zijn dat voor een efficiante opname en verwerking van het aanbod aan
schoolse informatie een zeker niveau van ontwikkeling in het logisch denken noodzake-
lijk moet worden geacht. Inzicht in getalrelaties, zo toonden Piaget en Szeminska (1941,
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op. cit. Van Meel, 1968, p. 44) aan, vereist het beheersen van logische operaties, tot
op zekere hoogte althans. Zou nu uit ons onderzoek blijken, dat bij moeilijk-lerenden de
overgang van concreet naar formeel-operationeel denken op latere leeftijd wal plaatsvindt,
dan wordt het zinvol de voortgezette educatie van moeilijk4erenden hierop af te stem-
men.

De laatste door ons gekozen ingang tot de studie van de cognitieve ontwikkeling van
moeilijk4erenden is die van het onderzoek naar de ontwikkeling van het geheugen, en in
het bijzonder dat van het korte-termijn-geheugen. Met name het werk van Ellis (1963,
1970) is direct relevant voor onze vraagstelling, waarbij het zo lijkt, dat vooral de theorie
van Ellis uit 1970 een vruchtbaar uitgangspunt kan zijn voor de bestudering van het ge-
heugen van moeilijk-lerenden. Hierin immers stelt Ellis, dat moeilijk-lerenden, en zwak-
zinnigen in het bijzonder, vooral ten gevolge van een geringer en minder adequaat gebruik
van herhalingsstrategieen tot zwakkere geheugenprestaties komen dan het normaal-intel-
ligente individu. De nadelige invloed van deze functionele zwakte is het meest nadrukke-
lijk op de verrichtingen van het korte-termijn-geheugen. De informatie, die wordt aange-
boden, bereikt daardoor in sterk verminderde mate het lange-termijn-geheugen, dat dient
voor een meer permanente opslag van de informatie. Het zal duidelijk zijn, dat dit direct
van  belang is voor de mate waarin de aangeboden leerstof ook kan worden opgenomen en
verwerkt en zelfs voor een groot deel bepalend is voor de uiteindelijke beschikbaarheid
daarvan in situaties die zulks vereisen. Die situaties doen zich niet bij uitsluiting voor in
schoolse omstandigheden, doch ook in het leven van alledag, en met name voor een ade-
quate inpassing in het maatschappelijk leven, is een goed functionerend geheugen-systeem
naar ons oordeel een essentiele voorwaarde. Door middel van het geheugen is het individu
in staat zijn ervaring naar behoren te ordenen en zijn gevarieerde acties en reacties op wil-
lekeurige probleemsituaties, die adequaat zijn, mogelijk. Men hoeft slechts in dit verband
het handelen van lijders aan het zogenoemde Korsakow-syndroom voor ogen te halen om
het gelijk dier stelling te onderstrepen. Ten gevolge van langdurig en vooral overmatig al-
coholgebruik is het geheugen bij hen dusdanig aangetast, dat een zelfstandig functioneren
in de maatschappij in vrijwel alle gevallen tot de onmogelijkheden moet worden gerekend.

Wij  zullen  in ons onderzoek nagaan in hoeverre het korte-termijn-geheugen van moeilijk-
lerenden zich onderscheidt van dat van de controlegroep. Met name zullen wij ons richten
op de vraag of de capaciteit daarvan bij moeilijk-lerenden toeneemt met de toename in de
leeftijd, en, zo ja, of deze toename zich bij moeilijk-lerenden sterker voltrekt dan bij de
controlegroep in een vergelijkbare levensfase.

De opzet van deze publikatie volgt in grote lijnen de hiervoor beschreven indeling in de di-
mensies. In hoofdstuk 4 zal een vergelijkend overzicht worden gepresenteerd van de resul-
taten met betrekking tot het intelligentie-onderzoek. Meer algemene intellektuele vaardig-
heden zullen hierin aan de orde worden gesteld. In hoofdstuk 5 worden de resultaten met
betrekking tot de drie door ons gekozen cognitieve stijl-dimensies besproken. Achtereen-
volgens zijn dat de dimensies 'Veldafhanketijkheid versus Veldonafhanketijkheid', 'Impul-
siviteit versus Reflexiviteit en de Tolerantie voor Stress', alsmede 'Verbale en Non-verba-
le Divergente Produktie'. Hoofdstuk 6 bevat het verslag van de resultaten van twee expe-
rimenten die wij hebben verricht om de ontwikkeling van het hypothetisch-deductief
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denken te exploreren. In hoofdstuk 7 ten slotte stellen wij de resultaten van ons onder-
zoek naar de korte-termijn-geheugen-verrichtingen aan de orde. De hoofdstukken zijn ge-
groepeerd rondom deze vier ingangen tot het onderzoek, te weten het niveau·onderzoek,
het onderzoek naar de specifieke cognitieve stijlen, de theoretische uitgangspunten van
Piaget en het onderzoek naar de ontwikkeling van het geheugen. Het lijkt ons toe, dat de
bloksgewijze presentatie van het materiaal aantrekkelijk is, temeer daar binnen elk blok
een literatuur-overzicht wordt verstrekt met de voor ons doel meest relevante onder-
zoeksbevindingen. Uit de gescheiden presentatie van onze resultaten dient overigens niet
de conclusie getrokken te worden, dat wij de cognitieve ontwikkeling op zouden vatten
als manifestatie van afzonderlijke factoren. De relaties tussen die factoren, of dimensies
- een conjunctief model van ontwikkeling dus - zullen worden behandeld in het laat-
ste hoofdstuk. Daarin zal een integrale bespreking van de resultaten die ons onderzoek
heeft opgeleverd aan de orde worden gesteld. Binnen dat kader zullen wij ons vooral
richten op de betekenis van de resultaten. Met name gaat het hierbij om de vraag in hoe-
verre de cognitieve ontwikkeling van moeilijkderenden kan worden beschreven in ter-
men van een vertraagde, dan wel van een kwalitatief andere ontwikkeling dan bij het nor-
maal-intelligente individu.

2.6. Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij een aantal onderzoeksopzetten aan de orde gesteld die de
ontwikkelingspsycholoog ter beschikking staan voor het vaststellen van individuele en
groepsveranderingen. De voor- en nadelen van de onderscheidene onderzoeksontwerpen
worden geevalueerd. Ons onderzoek moet worden opgevat als een gecombineerde longi-
tudinale en cross-sectionele opzet. Binnen die opzet is bovendien gekozen voor een com-
binatie van het tijds-sequentiele en cross-sequentitle ontwerp, zoals voorgesteld door
Schaie. Wij zijn van oordeel, dat een dergelijke onderzoeksopzet redelijk 66nduidige
conclusies toestaat met betrekking tot de vraag naar de cognitieve ontwikkeling bij moei-
lijk4erenden. In die overtuiging worden wij gesterkt, omdat in ons onderzoek ook zorg-
vuldig geselecteerde controlegroepen zijn opgenomen. Daardoor behoort een goede verge-
lijking tot de mogelijkheden. In dit hoofdstuk worden eveneens de argumenten aangedra-

gen die hebben geleid tot de keuze van de door ons te onderzoeken dimensies in de cogni-
tieve ontwikkeling van beide groepen. Die dimensies laten zich ordenen langs een viertal
principes. Vooreerst de gebruikelijke niveau-entree, op de tweede plaats hebben wij via
het cognitieve stijl-onderzoek een ingang gevonden, ten derde zal de cognitieve ontwikke-
ling aan de orde worden gesteld binnen het kader van de theorie van Piaget, terwijl de
laatste ingang hiertoe verloopt via het onderzoek naar de ontwikkeling van het geheugen.

NOOT BIJ HOOFDSTUK 2

(  1)    Overigens moet in dit verband worden opgemerkt, dat Porges (1980) een aantal steekhoudende
argumenten heeft aangevoerd tegen het gebruik van variantie-analyse bij ontwikkelmgsstudies.

Wij delen zijn opvatting, dat ontwikkelingskrommen wellicht door elegantere analysetechnieken
zouden kunnen worden bepaald. Die nauwkeuriger analysetechnieken staan bekend  als 'spec-
traal- en tijdreeksen-analyse'. Deze analysetechnieken vereisen echter een groter aantal opeen-
volgende metingen, dan in ons onderzoek kon worden gerealiseerd. Om deze reden hebben wij
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afgezien van het gebruik daarvan. Wij volstaan dan ook met een schatting van het ontwikkelings-
verloop door middel van vergelijkingen van de krommen die op basis van de gegevens van de
twee metingen kunnen worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 3

OPZET VAN HET ONDERZOEK

3.1. Inleiding

In de eerste twee hoofdstukken hebben wij de achtergronden en wordingsgeschiedenis,

alsook de probleemstelling van ons onderzoek tamelijk gedetailleerd aan de orde gesteld.
Van  meet  af aan  zijn  wij  er ons terdege bewust van geweest  - en dat besef is ons tijdens
het onderzoek bij voortduring bijgebleven - dat een grootschalige vergelijkende studie
naar de cognitieve ontwikkeling van moeilijk4erenden een weinig eenvoudige onderne-

ming is. Alleen al de methodologische complicaties die zich bij een dergelijk onderzoek
kunnen voordoen treden zo rijk geschakeerd, en vaak ook uit de meest onverwachte hoe-
ken naar voren, dat men voortdurend op zijn hoede dient te zijn om niet in valstrikken
bekneld te raken, of in kuilen terecht te komen waaruit geen opstaan mogelijk is. Voor
zover die complicaties te voorzien zijn geweest, hebben wij ernaar gestreefd deze op voor-
hand onder controle te brengen. Waar deze problemen zijn opgetreden in de verschillende
fasen van ons onderzoek hebben wij steeds getracht het naar ons oordeel meest ade-
quate antwoord daarop te geven. In dit hoofdstuk zullen wij verslag doen van de wijze

waarop wij het onderzoek hebben uitgevoerd en ingaan op de onderzoekstechnische en

organisatorische beslissingen die wij gemeend hebben te moeten nemen.

3.2. De keuze van de leeftijdsgroepen

De resultaten van het onderzoek van Ndmeth en Verbraak (1972) zijn aanleiding geweest
een studie zoals de onderhavige te entameren. Wij brengen hier in herinnering dat als een
van de voor ons belangrijkste resultaten van hun onderzoek naar voren is gekomen, dat de
geregistreerde frequentie van zwakzinnigheid  en  die van moeilijk-lerenden  na  het  13e  le-
vensjaar sterk daalt. Dit onderzoek heeft betrekking op zwakzinnigen en moeilijk-leren-
den die geboren zijn in  1919, 1929,1935,1944,1950,1953,1956 en in 1959. Ten tijde
van dit onderzoek waren degenen uit de laatste vier genoemde geboortejaargangen 25,  19,
16 en 13 jaar. Op 25-jarige leeftijd bedroeg de geregistreerde frequentie van moeilijk4e-
renden nog slechts de helft van de frequentie die kon worden vastgesteld bij de dertien-

jarigen. In ons onderzoek hebben wij ons niet gericht op de oudere geboortejaargangen.
Wij bestuderen de cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden in het leeftijdsgebied
tussen  13  en  25  jaar, het gebied dus waarin de dating van de geregistreerde frequentie van
moeilijk-lerenden het grootst is. Aangezien wij in 1975 met de eerste fase van het onder-
zoek zijn begonnen hebben wij voor de noodzaak gestaan moeilijk-lerenden, geboren in
1962 in ons onderzoek op te nemen. Deze groep was op dat eerste tijdstip immers 13 jaar;
de geboortejaargangen 1959,1956 en 1953, die in ons onderzoek zijn opgenomen, maken
deel uit van de geboortejaargangen die zijn bestudeerd door Ndmeth en Verbraak. Het
leek ons niet zinvol, en ook niet noodzakelijk voor onze vraagstelling, moeilijk4erenden in
het onderzoek te betrekken die geboren zijn in 1950. Weliswaar zou deze groep op
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tijdstip 1 van ons onderzoek gemiddeld 25 jaar zijn geweest, doch op tijdstip 2 zou de
gemiddelde leeftijd van deze groep 28 jaar zijn geweest. Om toch uitspraken te kunnen
doen over de cognitieve ontwikkeling bij 25-jarige moeilijk-lerenden kan in ons onderzoek
worden volstaan met het opnemen van candidaten, geboren in 1953. Deze waren immers
ten tijde van de eerste onderzoeksfase gemiddeld 22 jaar en bij de tweede fase gemiddeld
25 jaar oud. Het zal gelet op het voormelde duidelijk zijn dat het opnemen van vergelijk-
bare leeftijdsgroepen een essentide voorwaarde is voor een zinvolle vergelijking van het
resultaat van het onderzoek van Ndmeth en Verbraak en dat van het onze.
Een tweede argument om vergelijkbare leeftijdsgroepen in ons onderzoek op te nemen is
gelegen in het feit, dat tegelijkertijd de frequenties van de geregistreerde zwakzinnigheid
en die van moeilijk-lerenden opnieuw moesten worden vastgesteld (Janssens, 1976). Dit
bleek nodig om het beleid met betrekking tot deze groepen te laten steunen op recentere
gegevens. Waar het bovendien zo is, dat het in de bedoeling ligt de resultaten van ons on-
derzoek te koppelen  aan die  van het onderzoek van Janssens (19772) lijkt de keuze voor
deze leeftijdsgroepen afdoende gerechtvaardigd.

Toch zijn er ook ontwikkelingspsychologische argumenten aan te voeren die het opnemen
van  13-,  16-,  19- en 22-jarige moeilijk-lerenden in ons onderzoek rechtvaardigen (1).
Vooreerst hebben wij  ons in de keuze voor de jongste leeftijdsgroep - de 13-jarigen - la-
ten leiden door de overweging dat de cognitieve ontwikkeling van moeilijk4erenden ook
zou dienen te worden geevalueerd binnen het kader van de theorie van Inhelder en Piaget
(zie ook hoofdstuk 6). Heel specifiek in dit verband is onze belangstelling uitgegaan naar
de overgang van concreet naar formeel-operationeel denken, die bij een ongestoorde ont-
wikkelingsgang plaatsvindt tussen ongeveer het twaalfde en vijftiende levensjaar. Zouden
wij dus jongere, of bij uitsluiting oudere leeftijdsgroepen hebben opgenomen, dan zouden
wij die overgang in de ontwikkeling van het logisch denken minder adequaat hebben kun-
nen evalueren.

Een ander argument  om de cognitieve ontwikkeling in de levensfase tussen 13 en 25 jaar
onder de loupe te nemen is gelegen in het feit dat juist in deze periode zich een tamelijk
groot aantal belangrijke veranderingen voltrekt, dat uiteindelijk van mogelijk beslissende
betekenis zou kunnen zijn ten aanzien van een adequate inpassing in het latere leven van
de moeilijk-lerende. De intensiteit van de formele scholing neemt daarenboven in deze
fase geleidelijk aan af en het bestaan van de moeilijk4erende wordt anders ingericht. Za-
ken, zoals het verkrijgen van werk en meer nog, het behouden daarvan, maar ook het aan-
gaan van een huwelijk en het opvoeden van kinderen bepalen grootdeels de veranderende
interesse.

In ons onderzoek hebben wij gekozen voor een constant leeftijdsverschil van drie jaar tus-
sen de respectievelijke leeftijdsgroepen. Die keuze is ons vooral ingegeven door de veron-
derstelling dat ontwikkelingspsychologisch relevante veranderingen redelijk wel kunnen
worden vastgesteld, indien er een zeker minimaal leeftijdsverschil tussen de afzonderlijke
leeftijdsgroepen in het onderzoeksontwerp wordt ingebouwd. Bovendien zou ons onder-
zoek een combinatie moeten zijn van een dwarsdoorsnede-in-de-leeftijd- en een vervolg-
onderzoek, een combinatie dus van een cross-sectioneel en een longitudinaal onderzoek.
Een dergelijke onderzoeksopzet, waarin bovendien naast de groepen van moeilijk4eren-
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den ook controlegroepen uit dezelfde geboortejaargangen zijn opgenomen, staat redelijk
66nduidige conclusies toe. In hoofdstuk 2 hebben wij het onderzoeksontwerp reeds aan
de orde gesteld.

Overigens stond bij de aanvang van ons onderzoek reeds vast dat de duur ervan beperkt
zou moeten worden tot maximaal vijf jaar. Financiele overwegingen hebben hierbij na-
tuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Waar het onderzoeksontwerp bestaat uit de eerder

aangehaalde combinatie van dwarsdoorsnede- en vervolgonderzoek bij dezelfde groepen,
ligt het voor de hand het vervolgonderzoek een drietal jaren na de eerste onderzoeksfase
te laten plaatsvinden. Daarmee wordt immers bereikt, dat de gegevens van de tweede fase
voor  een  deel een overlap vormen  met  die  van de eerste  fase. Die overlap wordt gevormd
in het leeftijdsgebied tussen 16 en 22 jaar.

In ons onderzoek hebben wij gekozen voor een gelijkschakeling van de kalenderleeftij-
den van de afzonderlijke groepen. Moeilijk4erenden worden qua cognitieve ontwikkeling
vergeleken met controlegroepen van eenzelfde kalenderleeftijd. De verschillen tussen de
experimentele en controlegroep kunnen dan ook voor een groot deel worden herleid tot
verschillen in het intelligentieniveau. Een gelijkschakeling van de mentale leeftijd tussen
beide groepen stuit onzes inziens op nogal wat bezwaren. Een dergelijke procedure, die in
het ontwikkelingspsychologisch onderzoek nogal frequent wordt gehanteerd, is g66n van-
zelfsprekende aangelegenheid en zou voor wat betreft ons onderzoek tot nogal wat com-
plicaties hebben geleid. Zo zou het voor een samenstelling van de experimentele en con-
trolegroepen noodzakelijk zijn geweest de intelligentieniveaus van aanmerkelijk meer per-
sonen dan uiteindelijk in het onderzoek zouden moeten worden opgenomen in een apart
v66ronderzoek vast te stellen. Zo'n v66rfase in het onderzoek is bij kleinschalige projec-
ten nog wel te realiseren, doch in ons geval zou deze stap hebben geleid tot buitenspori-
ge verhoging van de onderzoekskosten, om nog maar te zwijgen van de ongewenste ver-
lenging van de onderzoekstermijn die als gevolg daarvan zou zijn opgetreden.
Er zijn echter ook inhoudelijke argumenten aan te voeren voor een gelijkschakeling van
de kalenderleeftijd en niet van de mentale leeftijd tussen beide groepen. Immers, het di-
recte gevolg van een gelijkschakeling van de mentale leeftijd bij groepen die sterk verschil-
len in intelligentieniveau, is dat de chronologische leeftijd tussen de groepen sterke ver-
schillen te zien zal geven. De cognitieve structuur van moeilijk4erenden die zo'n 3 tot 5
jaar ouder zijn dan controlegroepen van eenzelfde mentale leeftijd moet alsdan in het
oordeel worden betrokken. De eventueel gevonden structuurverschillen tussen beide groe-
pen kunnen dan ook worden geihterpreteerd tegen de achtergrond van verschillen die
samenhangen met kenmerkende ontwikkelingen in de levensfasen van het individu, zoals

bijvoorbeeld die in de puberteit. Men kan immers bezwaarlijk aannemelijk maken, dat de
ervarings- of levensgeschiedenissen, waarin verschillen van drie tot vijfjaar zitten, hetzelf-
de zouden zijn. Dit is een van de belangrijkste overwegingen geweest de groepen gelijk te
schakelen voor wat betreft de kalenderleeftijd. Bovendien heeft een dergelijke onder-
zoeksopzet een extra aantrekkelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk door middel van
statistische procedures in een later stadium van de analyses alsnog de verschillen in intel-
ligentie die er tussen beide groepen nu eenmaal zijn te neutraliseren. In dit onderzoeks-
ontwerp profiteert men aldus van beide benaderingen, die overigens ieder voor zich ver-
dedigbaar zijn. Men kan in een eerste analysestap de eventueel gevonden verschillen inter-
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preteren als samenhangend met de verschillen in de intelligentieniveaus. Vervolgens kan
men dan systematisch dat deel van de variantie dat voor rekening komt voor verschillen
in kalenderleeftijd en verschillen in mentale leeftijd uitschakelen. De invloeden van ver-
schillen in kalenderleeftijd en verschillen in intelligentie kunnen dan beter worden opge-
spoord en het gewicht van beide faktoren afzonderlijk beter worden vastgesteld.

Samengevat: in ons onderzoek zijn vier leeftijdsgroepen opgenomen, te weten 13-, 16-,
19- en 22-jarige moeilijk4erenden en controlegroepen van een zelfde leeftijd. Het ver-
schil tussen de leeftijdscategorieen is constant gehouden en vastgesteld op drie jaar. Het
onderzoek heeft plaatsgevonden in twee fasen. De tweede fase heeft plaatsgevonden drie
jaar na de eerste. De 13-jarigen uit de eerste onderzoeksfase zijn in de tweede fase  16 jaar
oud, de 16-jarigen  19 jaar enz. Tussen  16 en  22 jaar is er aldus een overlap ontstaan. De
ontwikkelingstrends die op basis van de gegevens van de eerste meting zouden kunnen
worden vastgesteld voor een aantal door ons relevant geachte cognitieve vaardigheden
kunnen daardoor eventueel door de gegevens van de tweede meting worden bevestigd.

3.3. Samenstelling van de experimentele (2) en de controlegroepen

3.3.1. De vaststelling van de populaties van moeilijklerenden, geboren in 1962,1959,
1956  en in  1953

In november 1974 zijn alle scholen voor moeilijk-lerende kinderen (M.L.K.-scholen) in
Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Oost Brabant schriftelijk op de hoogte gesteld van
het doel van ons onderzoek. Die gebieden zijn - op de stad Utrecht na - dezelfde als de
regio's die in het onderzoek van Nameth en Verbraak waren opgenomen. Daaraan gepaard
is een uitnodiging uitgegaan naar de hoofden van deze scholen om aanwezig te zijn op
voorlichtingsbijeenkomsten. Die vergaderingen hebben plaatsgevonden in Assen, Zwolle,
Utrecht en Eindhoven. In deze vergaderingen werden het doel, de opzet en achtergronden
van ons onderzoek toegelicht. De opkomst aldaar van de hoofden van scholen was niet
maximaal. Wij zijn er echter in geslaagd hoofden die w81 aanwezig waren te bewegen aan
het onderzoek mee te werken. Hoofden van scholen die niet in de gelegenheid waren op
deze bijeenkomsten aanwezig te zijn werden in een later stadium opnieuw benaderd voor
medewerking, die in het algemeen alsnog werd toegezegd (3). De vergaderingen, maar ook
de telefonische en persoonlijke contacten hebben ertoe bijgedragen dat een goed funda-
ment werd gelegd voor een langdurige, intensieve en vooral blijvende medewerking aan
ons onderzoek. Vooral dit laatste achtten wij belangrijk, omdat het onderzoek twee keer
zou moeten plaatsvinden, de tweede keer drie jaar na de eerste. In het algemeen menen
wij trouwens, dat de onderzoeker zodanig te werk zou moeten gaan, dat de bereidheid tot
medewerking aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek als gevolg van het actuele (10-
pende) onderzoek niet zou mogen verminderen. Als bijlage 3.3.1.1. treft men een lijst
aan van diensten en scholen voor moeilijk4erende kinderen die aan het onderzoek hebben
meegewerkt.

De eerste stap die vervolgens moest worden gezet betrof het vaststellen van de popula-
ties van moeilijk-lerenden, geboren in 1962, 1959, 1956 en in 1953. Daartoe zijn alle re-
levante gegevens van de leerlingen en oud-leerlingen uit deze geboorte-jaargangen van de
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betreffende scholen genoteerd. Die gegevens hadden betrekking op het geslacht, geboorte-
datum en het laatstbekende adres. Met deze operatie waren de populaties van moeilijk-
lerenden vastgesteld.
In tabel 3.3.2.1. die betrekking heeft op de verschillende fasen in de steekproeftrekking
van de experimentele groepen treft men onder A de opgespoorde aantallen aan, uitge-
splitst naar geboortejaar en geslacht. Deze aantallen komen vrijwel overeen met de aantal-
len die in het eerder vermelde sociologisch onderzoek (Janssens, 1977 a, 1977 b) worden
vermeld. Wat onmiddellijk opvalt hierbij is het feit dat er verhoudingsgewijs veel meer
jongens terecht komen op een school voor M.L.K. dan meisjes. Van Oudenhoven (1973,
p. 105 e.v.) wijst op de mechanismen die aan dergelijke verschillen in de frequenties
ten grondslag zouden kunnen liggen. Het is naar ons oordeel weinig zinvol om hierop op
deze plaats uitgebreid in te gaan.

3.3.2. De steekproeftrekking van de experimentele groep

Ons onderzoek is gericht op die groepen van leerlingen en oud4eerlingen van scholen voor
moeitijk-lerende kinderen die voldoen aan de volgende criteria:
a)       afwezigheid van grove neurologische en/of somatische afwijkingen
b)     het intelligentie-quotient, zoals dat op enig tijdstip v66r, of gedurende het verblijf

op de school voor M.L.K. werd vastgesteld, zou moeten liggen tussen 60 en 84.
Het eerste criterium is gekozen omdat het aannemelijk is dat met name bij de hersenbe-
schadigde moeilijk-lerenden de prognose minder gunstig is, waarbij de kans op een even-
tueel cognitief, of intellektueel doorgroeien op latere leeftijd verminderd aanwezig lijkt
(zie ook: Miyamoto, 1960 en Stein en Susser, 1962, op. cit. Van Oudenhoven, 1973, p.
121).

Het tweede criterium vloeit voor een deel voort uit het eerste. Immers, de kans op een
corticale beschadiging, als oorzaak, of begeleidingsverschijnsel van de ontwikkelingsach-
terstand neemt disproportioneel toe bij een i.q. <  60. (Vgl. Zigler, 1969, p. 554, Jensen,
1972, p. 94). Het leek ons dan ook weinig zinvol groepen van moeilijk4erenden in ons
onderzoek op te nemen, waarbij op voorhand zou kunnen worden verwacht dat er gddn,
of verminderd sprake zou zijn van een cognitief, of intellektueel doorgroeien in de te
onderzoeken levensfase van  13 tot 25 jaar.

Het is ondoenlijk gebleken om voor de gehele populatie van moeilijk4erenden deze gege-
vens te achterhalen. De populatie  is  dan ook niet gecontroleerd op deze criteria. Wanneer
men zonder meer uit deze populatie willekeurig een steekproef zou trekken, en bij deze
groep het onderzoek zou uitvoeren, is de kans tamelijk groot dat er personen in terecht
zouden komen die niet aan de gestelde criteria voldoen. Bovendien zijn er ook andere re-
denen waarom proefpersonen niet kunnen deelnemen aan het onderzoek. Zij kunnen
overleden zijn, op tijdstip 1 niet meer woonachtig in de onderzoeksgebieden, terwijl bo-
vendien rekening moet worden gehouden met weigeringen om aan het onderzoek deel te
nemen. Om deze redenen hebben wij willekeurig uit de vastgestelde populatie een ver-
grote steekproef getrokken. Die steekproef diende van een zodanige grootte te zijn, dat na
eliminatie van de personen die niet voldeden aan de criteria, er nog een voldoende groot
aantal zou overblijven om hieruit de definitieve steekproef samen te stellen van die moei-
lijk4erenden, die, behoudens weigeringen, wal aan het onderzoek kunnen deelnemen.
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Tabel  33.2.1.
Fasen in de steekproeftrekking van de experimentele groepen eerste onderzoeks-
fase.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

Geslacht M V M V M V M V

fase I, opgespoorde
populatie (A) 598 301 630 363 613 330 526 291

fase II, trekking ver-
grote steekproef

relatief to.v. de
populatie 15% 19% 14% 17% 15% 18% 16% 22%

absolute aantallen            (B)         92        57        88       60        92        61        83        63

fase III, eliminatie ten
gevolge van niet voldoen
aan gestelde criteria

relatief to.v. de
vergote steekproef 24% 23% 22% 30% 21% 21% 22% 25%

absolute aantallen (C)     22     13     19     18     19     13     18     16

B-C= (D)                                 70        44        69       42        73        48        65        47

fase IV, trekking defini-
tieve steekproef

relatief t.o.v. de

populatie 1096 12% 9% 10% 9% 11% 10% 12%

absolute aantaUen (E)     57    35    54    35    57    37    52    36

ratio mannen/vrouwen (E) 1,63 : 1 1,54 : 1 1,54 : 1 1,44   :   1

ratio mannen/vrouwen (A) 1,99 : 1 1,74 : 1 1,86: 1 1,81 : 1

De vergrote steekproef treft men aan in tabel 3.3.2.1. onder B. Er zijn bij deze fase meer
vrouwelijke candidaten getrokken dan op grond van de populatieverhouding tussen man-
nen : vrouwen gewenst zou zijn. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat bij voorbaat vast-
stond dat de financidle middelen beperkt zouden blijven tot die kosten die zouden
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moeten worden gemaakt om 300 moeilijk4erenden en een controlegroep van 300 perso-
nen te kunnen onderzoeken. Zouden wij de populatieverhouding tussen mannen en
vrouwen hebben aangehouden dan zouden in de vrouwelijke subgroepen aantallen moeten
worden opgenomen die te klein zijn voor een zinvolle statistische analyse.

De vergrote steekproef is wal gecontroleerd op de door ons gestelde criteria. Daartoe heb-
ben alle meewerkende scholen in deze fase gegevens verstrekt die betrekking hadden op
deze criteria. Zoals uit tabel 3.3.2.1., onder C, blijkt, hebben wij ongeveer een kwart van
de candidaten moeten elimineren omdat niet aan de gestelde criteria werd voldaan. Uit
de residu-groepen tenslotte zijn de definitieve steekproeven vastgesteld, waarbij gestreefd
is naar een verhouding tussen mannen en vrouwen die over de jaargangen heen tamelijk
constant is gebleven. De definitieve steekproef van moeilijk-lerenden treft men in tabel
3.3.2.1., onder E.

3.3.3. De steekproeftrekking van de controlegroep

Van alle candidaten uit de experimentele groep zijn de persoonsgegevens ter verificatie
en eventuele correctie voorgelegd aan de afdelingen bevolking van de burgertijke stand van
de respectievelijke gemeenten. Tegelijkertijd is de betreffende afdelingen gevraagd een
steekproef uit het bevolkingsregister te trekken van personen die in 1962,1959,1956 en
1953 zijn geboren. De steekproeftrekkingsprocedure die hierbij gevolgd diende te worden
treft men aan als bijlage 3.3.3.1. (4). Wij merken hierbij op dat al het mogelijke is gedaan

de representativiteit van die steekproef te waarborgen. Elke gemeente diende voorts een
aantal controleproefpersonen te leveren dat gelijk was aan het aantal personen uit de ex-
perimentele groep dat in de betreffende gemeente woonachtig was ten tijde van de eerste
onderzoeksfase. De controlegroep die aldus kon worden samengesteld achten wij niet in
alle opzichten representatief voor de nederlandse populatie, zoals uit het verdere verloop
zal blijken. Zo is de groep niet representatief met betrekking tot de sexe-verdeling. Hier-
bij is immers gestreefd naar een verhouding zoals deze voorkomt bij de experimentele
groep, waarin mannen verhoudingsgewijs meer voorkomen dan vrouwen.

3.4. Werving en opieiding van proefleid(st)ers

Van meet af aan is ons duidelijk geweest dat het ondoenlijk zou zijn de onderzoeken die
individueel zouden moeten plaatsvinden bij de candidaten door 66n persoon te laten uit-
voeren. De winst aan betrouwbaarheid zou in dat geval teniet worden gedaan door het
verlies daarvan ten gevolge van een aanmerkelijke verlenging van de periode die nodig zou
zijn om 600 mensen individueel te onderzoeken. Om die reden hebben wij de onderzoe-
ken laten uitvoeren door onderzoeksteams, bestaande uit een psychologe en vergevorder-
de studenten in de klinische en ontwikkelingspsychologie en door de auteur (5).
Waar eenmaal vaststond dat meerdere proefleid(st)ers zouden moeten worden ingescha-
keld in beide onderzoeksfasen, hebben wij voor dit doel een cursus ontworpen voor het
afnemen van de verschillende onderzoekstaken. Daartoe is een video-opname gemaakt van
de afname van het onderzoekspakket bij een moeilijk-lerende jongen (6). Die video-op-
name werd bij de cursus gebruikt. De candidaat-proefleid(st)ers hebben de cursus in de
volgende volgorde moeten afwerken. Allereerst bestudering van het onderzoeksmateriaal,
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vervolgens een tweedaagse cursus waarin het video-materiaal werd getoond, doorgespro-

ken, alsook de opzet en achtergronden van het onderzoek werden toegelicht. Vervolgens
kon men weer een aantal weken oefenen met het materiaal. Wanneer men te kennen gaf
het afnemen van de onderdelen te beheersen, werd vervolgens een video-opname gemaakt
van de afname door de candidaat-proefleid(st)er van de testreeks. Deze opname werd
aansluitend doorgesproken met de candidaat. Daarna moesten door elke candidaat-proef-

leid(st)er vijf proefonderzoeken worden verricht bij moeilijk4erenden (7). Dit waren uit
de aard der zaak niet degenen die deel zouden gaan uitmaken van de experimentele groep.
Ook het resultaat hiervan werd met de candidaat doorgenomen. Aan het eind van de
cursus, waarin naast het eerdervermelde bovendien zeer veel aandacht is geschonken aan
sociale vaardigheden (hanteren van sociale relaties, contactname e.d.), werd enkele dagen

voor de aanvang van het veldwerk een herhalingscursus van 6dn dag gegeven aan de
definitief geselecteerde candidaten die deel zouden gaan uitmaken van de onderzoeks-
teams. Gedurende de onderzoeksfasen werden de teams gesuperviseerd door de aange-
trokken psychologe en door de auteur.
Wij menen dat een en ander de gestandaardiseerde afname van het onderzoekspakket ten
goede is gekomen en dat daardoor de betrouwbaarheid van de onderzoeksuitslagen ten
gunste is beihvloed.

3.5. Het verloop van de data-inzamelingen in de eerste en tweede fase van het onderzoek

3.5.1. De benadering van moeilijkderenden

In tabel 3.5.1.1. wordt een overzicht gepresenteerd van de data-inzameling in de eerste

onderzoeksfase  bij de experimentele groep. Onder  A  is de definitieve steekproef weerge-
geven. Omdat rekening moest worden gehouden met een zeker percentage aan non-res-

ponse (waaronder vooral weigeringen),  is deze steekproef groter geweest dan de aantallen

die uiteindelijk in het onderzoek zouden moeten worden opgenomen.

Met de hoofden van scholen  voor  M.L.K. werd afgesproken dat eventuele candidaten  in
eerste instantie niet rechtstreeks door ons zouden worden benaderd. De contacten met
oud-leerlingen en de ouders van de leerlingen verliepen meestal via het hoofd der school,
dan wel via het maatschappelijk werk. Die procedure hebben wij gevolgd, omdat met na-
me de oud-leerlingen met de grootste mogelijke omzichtigheid zouden moeten worden be-
naderd. Het risico van een ongewenste confrontatie met hun schoolverleden diende te
worden vermeden. Veel gehuwde candidaten hadden hun partner bovendien daarover
nooit geihformeerd, zo bleek later.
Wanneer de candidaten aan de contactpersoon te kennen hadden gegeven liever niet mee
te doen aan het onderzoek, dan werd na overleg met deze contactpersoon meestal beslo-
ten om zalf nog eens een of meerdere pogingen te ondernemen. Alle in eerste instantie
weigerende candidaten zijn daartoe door ons opnieuw benaderd. Dat een en ander be-
paald geen sinecure is geweest, zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat vele candida-
ten enkele keren zijn bezocht en vaak pas na inleidende gesprekken van soms wel enkele
uren alsnog bereid waren mee te werken. Dergelijke acties zijn daarenboven niet altijd
van enig gevaar ontbloot. Niet zelden bijvoorbeeld gebeurde het, dat wij nietsvermoedend
een boerenerf in het donker betraden, vanwege schaarse straatverlichting heg noch steg
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Tabel 3.5.1.1.
Verloop data-inzameling eerste onderzoeksfase (1975/1976) bij de experimentele
groep.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

Geslacht M V M V M V M V

definitieve steekproef (A)     57    35    54    35    57    37    52    36

weigeringen, non-response
e.d. (zie tabel 3.5.2.1.)

relatief 18% 11% 24% 34% 42% 51% 50% 44%

absolute aantallen (B)     10     4     13     12     24     19     26     16

onderzocht per
31-1-1976 (A - B) =         (C)        47        31        41        23        33        18        26        20

aanvullingen (D) 228 8 13 8          13          13

definitieve aantallen
onderzochten (C + D) =      (E)          49          33          49          31          46          26          39         33

ratio mannenhrrouwen 1,48 : 1 1,58 : 1 1,77 : 1 1,18 : 1

ziende, om tegemoet te worden getreden door een vinnig bijtend keffertje, dat als wach-
ter functioneerde en zijn rol vermoedelijk te serieus opvatte. Wanneer wij er vervolgens in
waren geslaagd het loeder af te schudden, gebeurde het niet zelden, dat wij aan de huis-
deur alsnog werden opgewacht door grote hondsbeesten die met ontblote tanden, ernstig
grommend, de onderzoeker verstijfd deden stilstaan. In een enkel geval zelfs deze besprin-
gend, alsof de aanblik niet reeds voldoende zou zijn geweest om de heerschappij van het
beest te aanvaarden. Overigens rest ons als enig stoffelijk bewijs van zo'n ontmoeting de
kleermakersnota die echter niet verhaald is op de subsidiegever. De kwetsuren zijn inmid-
dels geheeld.

Het onderzoek werd in alle gevallen aangekondigd als een landelijk onderzoek naar de
kwaliteit van de verschillende onderwijsvormen. Nimmer is een verwijzing gemaakt naar
de feitelijke omstandigheid dat de candidaten uit de experimentele groep in het verleden
werden geschoold op een school voor moeilijk-lerende kinderen. Er werd steeds bij ge-
zegd  dat het de candidaten vrij stond mee te werken, of van deelname af te zien. Wanneer
de toestemming was verkregen werd een afspraak gemaakt voor een datum en tijdstip,
alsmede de plaats waar het onderzoek zou plaatsvinden. Meestal zijn de onderzoeken ver-
richt op de scholen waaraan de candidaten destijds hun onderwijs hadden gevolgd. Bij die
candidaten die wel wilden meedoen, doch onder g66n beding naar hun oude school wil-
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den komen, werd het onderzoek thuis, dan wel in een daartoe gehuurde hotelruimte ge-
houden. Bij de tweede fase van ons onderzoek hebben wij de beschikking gehad over een
mobiel laboratorium, zodat in die fase g66n onderzoeken ten huize van de candidaat hoef-
den te worden verricht. Alle candidaten zijn na afloop van het onderzoek beloond. De be-
loningen variderden van fl. 10,- voor de jongste tot fl. 40,- voor de oudste candidaten

(8). Die beloning strekte tot dekking van eventuele reiskosten en tot vergoeding van op te
nemen snippertijd. Indien geen prijs werd gesteld op een geldelijke beloning dan werd
doorgaans een equivalent daarvan verstrekt in de vorm van platenbonnen, of cadeau-che-
ques. Het gebeurde overigens niet zelden dat in overleg met de candidaat er een andere

bestemming aan werd gegeven. Meestal werd op uitdrukkelijk verzoek van de candidaat in
die gevallen de beloning in het schoolfonds gestort. Men kan van mening verschillen, of
het verstrekken van geldelijke beloningen wel strikt noodzakelijk zou zijn geweest. Naar
ons oordeel is het echter weinig reeel te veronderstellen, dat personen die aan een onder-
zoek deelnemen - dat inclusief reistijden enkele uren in beslag zou nemen - niet zouden

mogen worden beloond voor die inspanning.

3.5.2. Opkomst en non-response bij de experimentele groep

In tabel 3.5.1.1. worden onder B de aantallen en percentages vermeld, uitgesplitst naar ge-
boortejaar en geslacht, die betrekking hebben op de weigeringen en non-response in de
eerste fase.

De indruk die zou kunnen worden gewekt door de gegevens in deze tabel is dat met name
bij de oudere leeftijdscategoriedn een tamelijk hoog percentage (zo'n 40 tot 50) heeft ge-
weigerd. Op zich is het dan ook zinvol de redenen hiervoor aan te geven. Daartoe wordt
een overzicht hiervan verstrekt in tabel 3.5.2.1.

Uit  tabel 3.5.2.1. blijkt onder meer dat een groot deel van de non-response tot stand is ge-
komen door de terugtrekking van een aantal scholen voor moeilijk-lerende kinderen, dat
onderling nauwe relaties onderhoudt, in de loop van het onderzoek. Ook is het treffend
dat bij de gehuwde moeilijk4erenden het vaak de partner is geweest die zich tegen mede-
werking aan het onderzoek van hun echtgeno(o)t(e) heeft verzet. Het lijkt er met name
op, dat moeilijk-lerende gehuwde vrouwen door hun partner kennelijk verminderd in staat
worden geacht zelfstandig die beslissing te nemen. Bij de jongste leeftijdsgroepen zijn het
vooral de ouders geweest die geen toestemming gaven. Naar ons oordeel dient voor een
juiste evaluatie van het aantal weigeringen vooral het aantal weigeringen door de candi-
daat zalf in het oordeel te worden betrokken. In dat geval varieert het weigeringspercen-
tage van 0 tot 19. Gemiddeld komt men dan uit op ca. 11%weigeringen.

Omdat per 31 januari 1976 niet voldoende aantallen konden worden onderzocht in de
uitgekozen onderzoeksgebieden, te weten Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Oost Bra-
bant, zijn aanvullende onderzoeken verricht bij moeilijk-lerenden uit Den Haag en Breda.
In tabel 3.5.1.1. vindt men die aanvullingen onder D. Onder E worden de definitieve aan-
tallen gemeld, die in de eerste fase in ons onderzoek zijn betrokken.
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Tabel 3.5.2.1.
Redenen van weigeringen en non-response in de experimentele groep (Tl = 1975/
1976).

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

Geslacht                                        M         V M V M V           M          V

weigeringen
candidaat zelf                                                                                                  6                  5 1 1 7    10     3

ouders candidaat 8 2 5 4 2 1 1 2

partner candidaat                                                                                           4           2          8

terugtrekken van scholen

in de loop van het on-
derzoek (*)                                  2          2 2 3 11 7     13      3

totaal    10 4 13 12 24 19 26 16

relatief geweigerd door
candidaat zelf ten op-
zichte van defenitieve
steekproef 0%    0% 11% 14% 19% 19% 19%    8%

(*)    In de loop van het onderzoek hebben een vijftal scholen voor moeitijk-lerende kinderen hun
medewerking be€indigd. Het betreft scholen in de zuid-oostelijke regio van Noord-Brabant Het
past onzes inziens niet om hier uitgebreid op de redenen daarvan in te gaan. Wij volstaan met de

opmerking, dat wij die redenen hebben gerespecteerd.

Bij de tweede fase van ons onderzoek is dezelfde procedure gevolgd als bij de eerste.
Nieuwe, of onoverkomelijke moeilijkheden hebben zich hierbij niet voorgedaan.
In tabel 3.5.2.2. wordt een overzicht gegeven van de opkomst in de tweede fase.

Tabel 3.5.2.2.
Opkomst tweede onderzoeksfase van de experimentele groep, absolute aantallen.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

Geslacht                                        M          V M V M V           M           V

onderzocht op
tijdstip 1 (A)    49    33    49    31    46    26    39    33

weigeringen en
non-response
op tijdstip 2 (B)         1          2         3 2 2 1 1 8

onderzocht op
tijdstip 2 (A-B) 48   31   46   29   44   25   38   25
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Zoals uit tabel 3.5.2.2. kan worden afgeleid is de opkomst bij de tweede fase van ons on-
derzoek zeer hoog geweest. In totaal heeft bijna 94% van de experimentele groep ook de
tweede keer aan het onderzoek meegedaan. In totaal hebben 306 personen meegedaan op
tijdstip  1, op tijdstip 2 hebben 286 personen meegewerkt. Het relatief hoge aantal weige-

ringen bij de vrouwelijke candidaten, geboren in 1953, wordt veroorzaakt door weigerin-
gen vanwege hun partner vooral. Meestal betreft het candidaten die op tijdstip 1 niet en
op tijdstip 2 wel gehuwd waren.

3.5.3. Opkomst en non-response bij de controlegroep

In tabel 3.5.3.1. vindt men een overzicht van de aantallen onderzochten op tijdstip 1 en
tijdstip 2, uitgesplitst naar geboortejaar en geslacht.

Tabel 3.5.3.1.
Opkomst eerste en tweede onderzoeksfase van de controlegroep, absolute aantallen.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

Geslacht M V M   V   M   V   M   V

onderzocht op
tijdstip 1 (A)   48    37    49    38    39    28    38    27

weigeringen en
non-response
op tijdstip 2                  (B)                  4         4         4 4 13

onderzocht op
tijdstip 2 (A-B) 48   33   45   34   35   28   37   24

Uit tabel 3.5.3.1. blijkt dat ook bij de controlegroep op tijdstip 2 een zeer hoog op-
komstpercentage werd bereikt, eveneens ca. 94. In totaal hebben op tijdstip 1  304 en op
tijdstip 2 284 candidaten aan ons onderzoek meegedaan.

Voor een juiste evaluatie van de opkomstpercentages bij de tweede fase in de experimen-
tele en de controlegroep dient in overweging te worden genomen, dat met name de
controlegroep en in mindere mate de experimentele op tijdstip 2 min of meer is uitge-
waaierd over geheel Nederland. Er zijn echter ook buiten 's lands grenzen, in Belgia en in
Duitsland, onderzoeken verricht om de uitval op tijdstip 2 zo beperkt mogelijk te houden.
Candidaten uit de controlegroep die op tijdstip 2 woonachtig waren in Frankrijk, of in
Engeland zijn op een weekeinde, waarin zij een bezoek brachten aan hun ouderlijk huis in
Nederland, door ons onderzocht.

De procedure bij de data-inzamelingen is op beide tijdstippen dezelfde geweest. Alle can-
didaten zijn onderzocht op de scholen waaraan zij op tijdstip 1, of op tijdstip 2 onderwijs
volgden. Het bestand aan onderwijsinstellingen is te groot geweest om hiervan apart mel-
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ding te maken. In totaal waren, verspreid over twee tijdstippen, zo'n kleine 150 onder-
wijsinstellingen bij ons onderzoek betrokken. Candidaten die g6dn dagonderwijs meer
volgden ten tijde van de eerste, of de tweede fase, zijn op scholen voor moeilijk4erende
kinderen, bij schooladvies- en begeleidingsdiensten, of bij andere instellingen die onder-
zoeksruimte konden en wilden afstaan onderzocht (9).

3.5.4.  Afname van het onderzoekspakket

Alle candidaten zijn individueel onderzocht. Er was geen verschil in de volgorde waarin
de onderdelen werden afgenomen. Halverwege, na ongeveer 66n uur, werd steeds een kor-

te pauze van ca. 5 minuten ingelast. De proefpersonen werden bij toeval toegewezen aan
de verschillende proefleid(st)ers. Proefleid(st)ers-effecten zijn op die manier redelijk on-
der controle gehouden. De onderzoeken hebben vooral overdag, maar ook in de avond-
uren plaatsgevonden. Hoewel het theoretisch denkbaar is, dat met name bij de candidaten
die 's-avonds na hun werk zijn onderzocht fysieke vermoeidheid mogelijk van storende in-
vloed is geweest, achten wij dit effect verwaarloosbaar, gelet op de goede gezondheidstoe-
stand van praktisch alle candidaten.

3.6. De representativiteit der onderzochte groepen

Op verschillende manieren hebben wij getracht de representativiteit van onze onderzoeks-
groepen vast te stellen. Allereerst hebben wij daartoe de sociologische karakteristieken
van de vaders van de onderzochten in ons oordeel betrokken. In tabel 3.6.1. treft men een
overzicht aan van het beroepsniveau van de vaders, volgens R.A.B.-classificatie. Ook hun
status ten tijde van de eerste onderzoeksfase (1975/1976) wordt hierin vermeld.

Tabel 3.6.1.
Sociologische karakteristieken van de vaders der onderzochten.

experimentele groep controlegroep

N%N%

beroepsniveau bekend 267 268

vrije beroepen                                                            11                       4,1                      22                       8,2

zelfstandige boeren/tuinders                   16              6,0              21               7,8
hogere employees                                  2              0,7              33             12,3
middelbare employees                            9              3,4              55             20,5
lagere employees                                  16              6,0              42             15,7
geschoolde arbeiders 128 47,9              79             29,5

ongeschoolde arbeiders                                               85                        31,9                          16                           6,0

status vader bekend 249 252

werkeloos                                           10              4,0               3               1,2
arbeidsongeschikt (WAO/AAW)             39            15,7              9             3,6
werkend in sociale werkplaats                 2             0,8
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Zoals uit tabel 3.6.1. kan worden afgeleid, komt het merendeel van de groep moeilijk·le-
renden uit de lagere sociaal-economische klasse, waarbij de vaders ongeschoolde tot ge-
schoolde arbeid verrichten, of hebben verricht. Dit resultaat stemt overeen met de gebrui-
kelijke bevindingen. Het voegt dan ook geen nieuwe informatie toe. Beoordeeld naar de
sociale klasse achten wij de experimentele groep representatief voor de populatie van
moeitijkderenden.
Een opmerkelijke bevinding is overigens het feit, dat met name de vaders van moeilijk-
lerenden verhoudingsgewijs veel meer een beroep doen op de wet arbeidsongeschiktheid.
Het landelijke percentage WAO'ers bedroeg in 1975 voor de mannelijke beroepsbevolking
7,9 - de mannelijke beroepsbevolking bedroeg in 1975 3.467.000, CBS, 1980 B, en het
aantal mannen dat een beroep deed in 1975 op de wet arbeidsongeschiktheid 272.948 -
(Bron, 1980, pag. 15 en bijlage 2). Dat betekent naar ons oordeel dat het percentage
WAO'ers bij de vaders van moeilijk4erenden bijna twee keer zo hoog is als in de manne-
lijke beroepsbevolking. Het cijfer krijgt nog meer betekenis als men zich realiseert dat bij
de bepaling van het landelijk WAO-percentage geen uitsplitsing is gemaakt naar dat deel
dat betrekking heeft op vaders van moeilijk4erenden en dat deel dat slaat op vaders van
normaal-intelligente kinderen. Naar ons oordeel is dit resultaat indicatief voor de kwali-
teit van de arbeid die door de vaders van moeilijk-lerenden werd verricht en vooral indi-
catief voor de slechtere gezondheidsomstandigheden waaronder dit moest worden uitge-
voerd. Overigens komt in deze groep ook meer werkloosheid voor, maar dat hoeft geen
verwondering te wekken. Het landelijk percentage werkloosheid bij de mannen bedroeg in
1975 5 (CBS, 1980 A). Beoordeeld naar het werkloosheidspercentage achten wij de ex-
perimentele groep redelijk representatiefvoor de populatie van moeilijk-lerenden.
Deze groep is ook representatief naar geslacht, omdat bij de samenstelling de verhouding
mannen : vrouwen in de populatie van moeilijk-lerenden redelijk is aangehouden. Onze
groep van moeilijk-lerenden is echter minder representatief, beoordeeld naar het kenmerk
van aan- of afwezigheid van neurologische en/of somatische afwijkingen, voor de popula-
tie van moeilijk-lerenden. Wij brengen in herinnering (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.)
dat geen moeilijk-lerenden in ons onderzoek zijn opgenomen met dergelijke afwijkingen.

De controlegroep is, beoordeeld naar de verhouding mannen : vrouwen, niet representa-
tief voor de nederlandse populatie. Bij de samenstelling daarvan is immers de verhouding
gevolgd, zoals die bij de experimentele groep moest worden vastgesteld. Over de represen-
tativiteit met betrekking tot het kenmerk van de sociale klasse (gemeten aan het beroeps-
niveau van de vaders) kunnen wij geen uitspraak doen. Wij merken hierbij op dat wij al
het mogelijke hebben gedaan om landelijke cijfers ten aanzien van het beroepsniveau te
verkrijgen. Hoewel de beroepenclassificatie die wij hebben gehanteerd een officiele
R.A.B.-classificatie is, moet het bevreemding wekken dat nergens een cijfer te achterhalen
is voor de onderscheidene beroepsniveaus in de mannelijke beroepsbevolking. Zelfs
informatie bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappetijke Raad voor
het Regeringsbeleid leverde niet het gewenste resultaat op. Het percentage werkloosheid
ligt bij de vaders van de candidaten in de controlegroep ver onder het landelijk gemiddel-
de. Dat geldt ook voor het percentage arbeidsongeschiktheid. Met betrekking tot beide
hiergenoemde kenmerken is de controlegroep niet representatief voor de nederlandse
populatie.
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In tabel 3.6.2. worden de sociologische karakteristieken van de onderzochten zalf gepre-
senteerd. Deze zijn vastgesteld op tijdstip 1 en op tijdstip 2.

Tabel 3.6.2.
Sociologische karakteristieken van de onderzochten.

experimentele groep controlegroep

Tl         T2         Tl        T2

N%N%N% N %

Burgerlijke status bekend 260 286 264 284

gehuwd 18 6,9 33 11,5 16 6,1 46 16,2
gescheiden 2    0,7

Beroepsniveau onderzochte bekend 113 197          61         116

vnje beroepen 1     1,6

zelfstandige boeren/tuinders 1 0,9 1 0,5 1 1,6 1    0,9

hogere employees 8    6,9

middelbare employees                                                               10    16,4       31    26,7
lagere employees 1 0,9 26 42,6 41 35,3

geschoolde arbeiders                      53   46,9      99   50,3       17    27,9      22    19,0
ongeschoolde arbeiders 58 51,3 97 49,2  6 9,9 13 11,2

status onderzochte bekend 113 197          61         116

weIkeloos 6    5,3     14 7,1 1 1,6 5    4,3

arbeidsongeschikt (WAO/AAW) 2 1,0 2 3,3 2     1,7

werkend in sociale werkplaats             12    10,6        20 10,2 2    1,7

schoolgaand 148          67 215 160

N.B.  Tl = 1975/1976, T2 = 1978/1979

Uit tabel 3.6.2. kan worden afgeleid dat bij moeilijk-lerenden verhoudingsgewijs meer
werkloosheid voorkomt  dan bij de controlegroep. Dit geldt zowel op tijdstip 1, alsook op
tijdstip 2. Het gemiddeld percentage werkloosheid voor mannen dn vrouwen in de neder-
landse beroepsbevolking bedroeg in 1975 5 en in 1978 5,9. De controlegroep is dus
niet representatief voor de nederlandse populatie omdat hierin verhoudingsgewijs minder
werkloosheid voorkomt. Dit geldt voor beide tijdstippen. De experimentele groep wordt
alleen  in 1978 gekenmerkt  door een hogere werkloosheid in verhouding  tot de neder-
landse beroepsbevolking.

Uit de tabel kan voorts worden afgeleid, dat moeilijk-lerenden voor wat het aangaan van
een huwelijk betreft zich nauwelijks onderscheiden van de controlegroep. Wij achten een

huwelijk zeker in het geval van moeilijk-lerenden een redelijke index voor een adequate
inpassing in hun latere leven. Verder blijkt uit de tabel dat ongeveer de helft van de groep
moeilijk-lerenden uiteindelijk werk verricht, of heeft verricht, dat enige scholing vereist.
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Dat is een markant resultaat, zeker indien men zich realiseert dat dit cijfer gepaard gaat
aan een relatief laag werkloosheidscijfer. Het resultaat wordt nog sprekender als men tot
de ontdekking komt dat ongeveer de helft van de groepen van moeilijk-lerenden die door
ons zijn onderzocht afkomstig is uit gebieden die gekenmerkt worden door tamelijk veel
werkloosheid, namelijk Drenthe, Overijssel en Zuid-Oost Brabant (Meester, 1980). Het re-
sultaat wijst naar ons oordeel op een redelijke sociale aanpassing in het latere leven van
de moeilijk-lerende. Het is bovendien een bevestiging van het terzake relevante resultaat
uit het onderzoek van Van Oudenhoven (1969,1973).

Als laatste index voor de representativiteit van onze groepen dient het opleidingsniveau
van de onderzochte. In tabel 3.6.3. vindt men een overzicht daarvan, uitgesplitst naar
groep en tijdstip.

Tabel 3.6.3.
Opleidingsniveau van onderzochten.

experimentele groep controlegroep

Tl T2        Tl        T2

Uitsluitend M.L.K.-onderwijs 54,6% 20,5% 1,4% 0,4%
uitsluitend gewoon lager onderwijs 0,CBS 0,095 0,7% 0,7%

voortgezet B.O. 9,4% 41,3% 0,4% 0,0%
I.T.O. 12,5% 18,2% 2,1% 0,7%
I.H.N.O. 7,7% 8,0% 0,4% 0,0%

vormingsondeIwijs 0,0% 1,1% 1,4% 1,4%

L.T.S./tuinbouwschool 11,9% 9,1% 10,2% 10,6%
huishoudschool 3,5% 1,8% 4,9% 5,3%

voortgezet huish.onderwijs + O.V.B. 0,0% 0,090 1,4% 2,8%
LE.A.O. 0,4% 0,0% 2,1% 2,1%

M.E.A.0. 2,1% 3,2%
H.E.A.O. 0,4% 1,4%
M.U.L.0./M.A.V.0. 23,6% 13,4%
brugklas 3,2% 0,0%
H.A.V.O. 14,8% 10,6%
H.B.S. 0,4% 0,4%
gymnasium 3,2% 1,896

atheneum 9,9% 7,4%
M.B.0. 1,196 12,3%

paedagogische academie 2,5% 3,9%
soc:iale academie 0,4% 0,4%
overige H.B.0. 2,5% 7,4%
kleuterleidsteropleiding 1,8% 1,1%
universiteit/T.H. 2,1% 5,6%
onbekend 0,7% 0,0%

100 % 100 % 100 % 100 %

N.B. Tl = 1975/1976, T2 = 1978/1979
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De verdeling van de verschillende opleidingsniveaus in de controlegroep stemt redelijk
wel overeen met die in de nederlandse populatie (CBS, 1973, 1974/1975) (10). De in- en
uitstromen naar de verschillende onderwijsvormen zijn bij de controlegroep procentueel
praktisch gelijk aan de landelijke. Met betrekking tot het opleidingsniveau achten wij de
controlegroep redelijk representatief voor de nederlandse populatie.

Overigens blijkt ook uit deze tabel dat met name bij de mannelijke candidaten uit de
groep moeilijk4erenden vervolgonderwijs wordt gevolgd op het niveau van een gewone
lagere technische school, of tuinbouwschool. Ongeveer 10%van de mannelijke candidaten
volgt na het speciaal lager onderwijs vervolgonderwijs binnen het gewone onderwijs. In
1975 reikt 36% van de groep moeilijk4erenden verder dan het niveau van uitsluitend
M.L.K.-onderwijs of het voortgezet B.0. In 1978 bedroeg dit percentage ruim 38. Beide
resultaten mogen als zeer positief worden aangemerkt.

Samengevat: bij de bepaling van de representativiteit van de onderzochte groepen zijn een
drietal indices gehanteerd. Allereerst het beroepsniveau van de vaders van de onderzoch-
ten en hun status, voorts de sociologische karakteristieken van de onderzochten zelf en
tenslotte het opleidingsniveau van de onderzochten. Niet ten aanzien van elk aspect kun-
nen wij stellen dat onze groepen representatief zijn. De groep moeilijk4erenden is bijvoor-
beeld niet representatief voor de gehele populatie van moeilijk-lerenden, omdat er geen
organisch-beschadigde moeilijk4erenden in zijn vertegenwoordigd. De groep moeilijk-le-
renden is overigens wel representatief voor het overige deel van de totale groep van moei-
lijk-lerenden, het niet-organisch-beschadigde deel daarvan. De controlegroep lijkt minder
representatief voor de nederlandse populatie. Alleen qua opleidingsniveau is zij dat wel.
Bij de interpretatie en generalisatie van de resultaten dient men rekening te houden met
deze restricties.

3.7. Selectiegegevens van de experimentele groep

Hoewel onze belangstelling primair is uitgegaan naar de cognitieve ontwikkeling van moei-
lijk-lerenden  in   de leeftijdsfase tussen  13  en  25  jaar,  kan die ontwikkeling  - zo  zijn  wij
van oordeel - niet worden losgezien van die v66r of tijdens de eerste scholingsjaren van
het kind. In die periode immers manifesteert zich vaak een scala van leerproblemen, die
voor zover zij binnen het gewoon lager onderwijs onvoldoende kunnen worden gerecupe-
reerd, vaak aanleiding geven een verwijzing naar enige vorm van speciaal onderwijs te over-
wegen. Het is waar dat gelukkig steeds meer wordt gestreefd naar adequatere didactische
methoden in het gewoon lager onderwijs die het voor een deel mogelijk maken het kind
met leerproblemen beter op te vangen in die gewone lagere onderwijssituatie. Een aan-
zienlijk deel echter blijft desondanks aangewezen op een scholing binnen het speciaal on-
derwijs.

Nu doet zich in de praktijk een merkwaardige ontwikkeling voor. Immers, ondanks kwa-
litatieve verbeteringen in het gewoon lager onderwijs  - die er vermoedelijk wel zullen
zijn -  is de behoefte aan speciaal onderwijs de afgelopen jaren drastisch toegenomen. Zo-
wet  in  absolute,  maar ook in relatieve  zin  is er sprake van een stijging van het aantal leer-
lingen dat enige vorm van speciaal onderwijs behoeft dn krijgt (Van Kemenade, 1977).
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Wat onmiddellijk uitspringend aan de dag treedt in Van Kemenade's nota speciaal onder-
wijs (p. 10 e.v.) is de welhaast stormachtige groei van het aantal kinderen dat aangewe-
zen is op het L.OM.-onderwijs. In een periode van nog geen tien jaar heeft een stijging
plaatsgevonden van meer dan 100% Die stijging bij het L.OM.-onderwijs zou wel eens
het gevolg kunnen   zijn   van de steeds toenemende complexiteit  in de maatschappij.  Het
is denkbaar dat met name het sterk toegenomen informatie-aanbod, dat als een reflectie
van die toenemende complexiteit in de maatschappij kan worden opgevat, aanleiding
geeft tot een stijging van het aantal leerproblemen. Vooral concentratiestoornissen die de
opname en verwerking van de leerstof door het jonge kind belemmeren zijn meer dan ooit
aan de orde van de dag, zo lijkt het althans. Van Meel (1971) heeft ook al gewezen op de
culturele veranderingen en de invloed daarvan op de verwerking van informatie. Met name
de sterk gezwollen informatiestroom die het kind bereikt via de moderne media zou wel
eens te groot kunnen zijn. Het cognitieve systeem van veel kinderen wordt mogelijk bij
voortduring overbelast, waarbij de mogelijkheid, dat het selectiemechanisme, dat dient
om relevante van irrelevante informatie te kunnen scheiden bij voortduring wordt ontre-
geld, niet kan worden uitgesloten.

Uit de at eerder aangehaalde nota kan overigens ook worden afgeleid dat het aantal moei-
lijk-lerenden in de periode van 1968 tot 1976 met ongeveer 7%is gedaald. Dat wil zeggen,
het aantal dat terecht komt op een school voor moeilijk4erende kinderen. Vermoedelijk
wordt thans een aanzienlijk deel van de groep moeilijk-lerenden, tegen de achtergrond van
verbeterde omstandigheden in het gewoon lager onderwijs, aldaar gehandhaafd. Het is
daarentegen ook aannemelijk dat een bepaald deel daarvan thans wordt verwezen naar het
L.OM.-onderwijs.

Het zou ook kunnen zijn, dat de daling in het leerlingen-aantal bij scholen voor moeilijk-
lerende kinderen mede tot stand is gekomen onder invloed van de snel in opkomst zijnde
schooladvies- en begeleidingsdiensten. Verbeterde selectieprocedures, betere selectiemid-
delen die hierbij mogelijk worden gebruikt, het kunnen faktoren zijn die het cijfer ten
gunste hebben beihvloed. Waar vroeger de arts en/of het schoolhoofd voldoende bekwaam
werden geacht het toelatingsonderzoek te verrichten, wordt thans bij deze procedure de
inbreng van psycholoog, of orthopaedagoog dwingend voorgeschreven.

Toch zijn ons ook wel situaties bekend waarin, contrair aan de wettelijke regeling, nog im-
mer het toelatingsonderzoek geschiedt zonder enige inbreng van de deskundigheid van
psycholoog, of psychodiagnostisch geschoold paedagoog. Gelukkig hebben wij deze situ-
aties niet aangetroffen in ons onderzoek. Zij komen daarenboven sporadisch voor.

Selectiegegevens zijn voor wat betreft onze experimentele groep natuurlijk van oudere da-
tum. Dat neemt niet weg dat zij bruikbaar zijn geweest voor een eerste plaatsbepaling in
ons onderzoek. Bij de beoordeling van deze gegevens dient men zich te realiseren dat si-
tuaties de afgelopen jaren zijn verbeterd en nog steeds aan verbetering onderhevig zijn.
Deze selectiegegevens hebben als uitgangspunt gediend voor de samenstelling van onze
experimentele groep. Het is dan ook vooral om die reden dat wij de gegevens hier mel-
den.

Zij zijn voor wat betreft de mannelijke en de vrouwelijke candidaten in aparte tabellen

42



weergegeven. Tabel 3.7.1. heeft betrekking op de mannelijke candidaten. In tabel 3.7.2.
worden de gegevens van de meisjes gepresenteerd. In beide tabellen zijn de gegevens uitge-
splitst naar geboortejaargang.

Tabel 3.7.1.
Selectiegegevens van de jongens bij intrede op de school voor M.L.K.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

N % N % N % N %

in ons onderzoek

opgenomen                   48                46                44                38
waarvan getest voor
toelating   35 73 29 63 30 68 30 79
gemiddeld I.Q. bij toe-
lating 75,9 76,2 75,8 74,1

standaardafwijking             5,2                 5,4                 6,6                 5,2
gemiddelde leeftijd bij
toelating (maanden) 98,2 111,3 104,6 106,2

standaardafwijking
(maanden) 14,2 21,6 17,4 20,4

kwalificatie selectietest,
volgens COTAN-normen (1)
niveau B. 26 13
niveau C. 5     14      2      7      3     10      2      7

niveau D. 5     14      2      7      2      7

niveau F.                        17       49       13       45       10       33         7       23
verwijderd 5 14 9    31     11    37    18    60

onbekend 13 27 4 13 3    10

(1)         COTAN = Commissie Testaangelegenheden Nederlands Instituut van Psychologen; nonnen  zijn

als bijlage 3.7.1. opgenomen.
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Tabel 3.7.2.
Selectiegegevens van de meisjes bij intrede op de school voor M.L.K.

Geboortejaar 1962 1959 1956 1953

N % N % N % N %

in ons onderzoek
opgenomen                      33                   29                   25                   25
waarvan getest voor
toelating   25 76 22 76 19 76 17 68
gemiddeld I.Q. bij toe-
lating 74,6 73,8 73,6 71,2

standaardafwijking            5,5               6,4                5,9               9,1
gemiddelde leeftijd bij
toelating (maanden) 108,0 · 108,4 111,3 114,4
standaardafwijking
(maanden) 18,7 23,1 25,9 24,2

kwalificatie selectietest,
volgens COTAN-normen (1)
niveau B.                                              1         5         1 5 16
niveau C. 5 20 3 13 3 16 5     29
niveau D. 3    12     1     5
niveau F. 8 32 9 41 8 42 4     24

verwijderd 7 28 5 23 6 32 5    29
onbekend 28 3 13 15 2    12

(1)        COTAN = Commissie Testaangelegenheden Nederlands Instituut van Psychologen; normen zijn
als bijlage 3.7.1. opgenomen.

Een eerste blik op beide tabellen leert ons dat van onze groep moeilijk-terenden, zowel bij
de jongens, alsook bij de meisjes, meer dan een kwart nooit aan een toelatingsonderzoek
is onderworpen.

Het aantal potentiele candidaten voor een school voor moeilijk-lerende kinderen dat langs
andere weg wordt toegelaten op een school voor moeilijk-lerende kinderen is groot. Over
de jaargangen heen blijft het percentage daarvan gelijk, en dat gegeven baart meer zorgen.
Wanneer wij naar de gemiddelde leeftijd bij toelating kijken, zien wij dat zo rond het 9e
levensjaar die toelating plaatsvindt. Dat betekent dus, dat in de eind zestiger, begin zeven-
tiger jaren niet in alle gevallen de voorgeschreven procedure is gevolgd. Een bevinding van
meer dan alleen maar formele importantie.

Een vergelijking van beide tabellen maakt eveneens duidelijk dat jongens sneller worden
verwezen naar een school voor moeilijk4erende kinderen dan meisjes. Dit ondanks het ge-
geven dat de jongens bij de toelating gemiddelde intelligenter zijn dan de meisjes. Het zou
kunnen zijn dat de jongens zwaarder worden gewogen dan de meisjes, waardoor de kans
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op een plaatsing op een M.L.K.-school bij hen groter is (vgl. Van Oudenhoven, 1973,
p. 107).

Belangrijker dan de vraag, of bij alle toelatingen voldaan is aan de eis van een psycholo-
gisch onderzoek daarbij,  is  naar ons oordeel de vraag  naar de kwaliteit  van de hierbij  ge-
hanteerde meetinstrumenten, tests, zo men wil. Wij realiseren ons, dat wij hierbij een ge-
voelig terrein betreden, waarop met de grootst mogelijke voorzichtigheid de manoeuvres
dienen te worden uitgevoerd. Zou immers de nodige zorgvuldigheid dienaangaande niet
worden betracht, dan loopt men het risico het kind met het badwater weg te spoelen. Wat
gebeurd is, is het volgende: wij hebben alle bij de toelatingsonderzoeken gebruikte tests
beoordeeld naar de normen, zoals deze al sinds jaar en dag worden geadviseerd door de
Commissie Testaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen (Cotan,
1969, 1974). Men kan tegenwerpen dat dit niet geheel terecht is gebeurd en men zou ge-
lijk kunnen hebben voor wat betreft de beoordeling van de instrumenten die zijn gebruikt
in de toelatingsprocedure bij de candidaten, geboren in 1956 en in 1953. Immers ten tijde
van deze toelatingsonderzoeken waren nog geen Cotan-normen bekend. Wij zouden daar-
tegen willen inbrengen dat ook toen reeds redelijk bekend moet zijn geweest welke de be-
tere en welke minder goede tests waren. Voor de jongste leeftijdsgroepen geldt deze ver-
zachtende omstandigheid in mindere mate. Wanneer wij ons daarop richten, dan zien wij
het volgende beeld. Bij de jongens en meisjes, geboren in 1959 is in 8394 respectievelijk
77% van de toelatingsonderzoeken gebruik gemaakt van tests die wijzen op een zeer ge-
brekkige testconstructie, of onderliggende theorie (niveau  F.),  of van tests die vanwege
nog twijfelachtiger karakteristieken uit het register zijn verwijderd, dan wel van tests die
onbekend zijn. Voor de geboortejaargang 1962 zijn de cijfers iets gunstiger, doch ook kan
worden vastgesteld dat er bij de toelatingsonderzoeken daarvan nog altijd in tweederde
van de gevallen weinig adequate selectie-instrumenten zijn gebruikt. Gekoppeld aan onze
eerdervermelde bevinding dat er zelfs in veel gevallen helemaal geen onderzoek voor de
toelating heeft plaatsgevonden een weinig opwekkend resultaat. Het zou aanleiding moe-
ten zijn thans met de grootst mogetijke voorrang de selectieprocedures te standaardiseren
- er bestaat een veel te grote variatie in bijvoorbeeld de gebruikte tests - en bovendien de
kwaliteit daarvan te waarborgen en periodiek, na zorgvuldige evaluatie, bij te stellen. Het
lijkt ons toe dat hiermee het belang van de moeilijk-lerende wordt gediend. Maar ook de
scholen binnen het speciaal onderwijs zouden hier wel bij varen. Bovendien is het aanzien
van psychologie en orthopaedagogie als wetenschappen in dienst van de hulpverlening in
het geding. De beslissing tot plaatsing op een school binnen het speciaal onderwijs zou ge-
baseerd moeten zijn op een diagnostische procedure van een goede en minstens aanvaard-
bare kwaliteit. Een plaatsing op een school voor moeilijk4erende kinderen grijpt namelijk
in veel gevallen zeer diep in in het emotionele leven van de moeilijk-lerende zelf, maar ook
in dat van hun familieleden.

3.8. Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben wij verslag gedaan van de opzet van ons onderzoek. Groepen van
moeilijk-lerenden, geboren in 1962, 1959, 1956 en in 1953 zijn samengesteld uit de door
ons vastgestelde populatie van moeilijk4erenden. Zij vormen de experimentele groep, die
op een aantal door ons relevant geachte cognitieve karakteristieken zal worden vergeleken
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met  die  van een redelijk representatieve steekproef uit de bevolking van de onderzoeksge-
bieden. Die onderzoeksgebieden zijn Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Oost Brabant.
Het onderzoek heeft twee keer plaatsgevonden, de eerste keer in 1975/1976, de tweede
keer in 1978/1979. Tussen de leeftijdscategorieen is een constant leeftijdsverschil gekozen
van drie jaar. Drie jaar is ook de duur van de periode geweest tussen de twee onderzoeks-
fasen. Daarmee wordt bereikt dat de gegevens van de tweede meting deels die van de
eerste zouden kunnen overlappen en w81 in het leeftijdsgebied tussen 16 en 22 jaar. De
context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden wordt belicht, terwijl de belangrijkste
organisatorische en onderzoeksstrategische beslissingen aan de orde worden gesteld.
Enkele sociologische karakteristieken van de onderzochten en hun vaders worden, belicht
en deze karakteristieken worden, tezamen met die van het opleidingsniveau van de
onderzochten gebruikt als indices voor de representativiteit der onderzochte groepen.
Voorts wordt gewezen op het belang zo spoedig mogelijk een gestandaardiseerde en
kwalitatief goed bewaakte toelatingsprocedure voor scholen voor moeilijk4erende kinde-
ren te ontwerpen en bindend vast te leggen.

NOTEN BU HOOFDSTUK 3

(   1)    Onderzochten zijn op tijdstip 2 (drie jaar na tijdstip 1)  16, 19, 22 en 25 jaar.

(  2)    In het vervolg worden de termen experimenteel en moeilijk-lerend door elkaar gebruikt. Zij re-
fereren ovedgens aan dezelfde groep van onderzochten, namewk moeilijk-lerenden, geboren in

1962,1959,1956 en in 1953.

(  3) Twee scholen in de regio Utrecht en drie scholen in de regio Overijssel hebben niet aan ons on-

derzoek meegewerkL

(  4)   Met dank aan Prof. Dr. E.J. Bijnen.

( 5)   Veel dank zijn wij verschuldigd aan de leden van de onderzoeksteams die met een grote vast-
houdendheid aan het welslagen van ons onderzoek hebben bijgedragen.
In de eerste onderzoeksfase zijn de gegevens ingezameld door de dames Dra. H. Poortinga-Haal-

boom, L. Chorus, A. Chee, L. Vinkenborg-Le Coultre, T. de Jong-Engels, B. Oomens-Huls,
L. Wassink-De Klerk.
Bij de tweede onderzoeksfase heeft het onderzoeksteam bestaan uit de dames Dra. L. Chorus,

L. Munnich, A. van de Winkel-Donders en de heren C. van der Vleuten, A. Snijders, G. van der
Wielen.

( 6)  Met dank aan de medewerkers van de Audio-Visuele Dienst en het Onderwijs Research Cen-

trum.

(  7)    Met dank aan de toenmalige directie van Huize Angela in Den Haag en de heren Geboers, Kaste-

lijns en Badura, hoofden van scholen voor M.LK. in Tilburg en Breda.

(  8)    Bij de tweede fase zijn de bedragen bijgesteld en variderden de beloningen van fL 20,- voor de
jongste tot fl. 50,- voor de oudste groep.

46



(  9)     Met dank aan a]le directies van deze instellingen.

(10) Recenter vergelijkingsmateriaal was niet beschikbaar. Wij nemen echter aan dat het in- en uit-

stromingsbeeld niet drastisch is gewijzigd.
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Hoofdstuk 4

ALGEMENE INTELLEKTUELE VAARDIGHEDEN; EEN VERGELIJKEND OVER-
ZICHT

4.1. Inleiding

De vraag naar de ontwikkeling van de intelligentie bij verschillende klinische groepen
in het algemeen en die bij moeilijk-lerenden in het bijzonder heeft vele onderzoekers ge-
fascineerd. Ook wij delen die interesse. Uit verschillende onderzoeken bijvoorbeeld is ge-
bleken dat de intellektuele prestaties van zwakzinnigen en moeilijk-lerenden op latere
leeftijd nog belangrijk kunnen toenemen (Skeels en Dye, 1939, Clarke en Clarke, 1954,
1965, Chorus 1959, 1963,1967, Van Oudenhoven en Sneep, 1969, Sorel, 1970). Meestal
gaan die verbeteringen hand in hand met een toename in de sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Ook bij normaal-intelligenten zijn groei-studies verricht over een lange leeftijdsperio-
de waaruit kan worden afgeleid dat een toename in de intellektuele prestaties (men be-
doelt meestal: belangrijke I.Q.-winsten) met het ouder worden tot de mogelijkheden be-
hoort (Honzik e.a., 1948, Bayley, 1949). I.Q.-winsten van meer dan 25 punten bij her-
haalde meting zijn dan ook g66n zeldzaamheid. In de studie van Bayley behaalde zo'n 10%
van  de 222 onderzochten een I.Q.-winst van 30 punten of meer. 4% zelfs meer dan 60 pun-
ten. Waar het bij Chorus nog zo is dat die toename in de intellektuele prestaties wordt ver-
klaard vanuit een endogeen proces, dat narijping wordt genoemd, hebben de onderzoeken
van Skeels en Dye en die van Clarke en Clarke aannemelijk gemaakt dat omgevingsfakto-
ren in belangrijke mate kunnen bijdragen aan deze I.Q.-toename. Zo vonden Skeels en Dye
dat stimulatie van zwakzinnige geinstitutionaliseerde kinderen een gemiddelde I.Q.-winst
opleverde van 27 punten, terwijl de controlegroep, die niet werd gestimuleerd over het
zelfde tijdsinterval juist een gemiddeld I.Q.-verlies in dezelfde orde van grootte te zien gaf
(gemiddeld 26 punten). Derhalve maakte  in dit onderzoek het verschil tussen wdl, of niet
stimuleren een verschil van meer dan 50 punten uit ! Uit dit alles moge blijken dat redle
intellektuele groei met een meestal daaraan gepaarde toename in de sociale ontwikkeling
bij moeilijk-lerenden tot de mogelijkheden behoren. Dat een groot percentage van de
I.Q.-winsten verklaard kan worden uit de rneetonbetrouwbaarheden van de gebruikte in-
telligentietests, of op grond van statistische fenomenen, zoals regressie naar het gemid-
delde, doet aan de kracht der bewering weliswaar veel, doch niet alles af.

In verschillende onderzoeken is een poging ondernomen de groei in de intelligentie bij
zwakzinnigen te beschrijven. Zo vonden Fisher en Zeaman (1970) karakteristieke groei-
curven bij groepen van zwakzinnigen van verschillend niveau. De groei in de mentale
leeftijd was voor alle groepen ruwweg lineair tussen het vijfde en zestiende levensjaar,
terwijl het groeitempo gerelateerd was aan het niveau. Daarenboven blijken de zwakzin-
nigen van een hoger niveau voor wat betreft de verstandelijke leeftijd langer door te groei-
en (minstens tot achter in de dertig), terwijl deze groeifuncties voor de lagere niveaus op
eerdere leeftijd vervlakken. Na het 60e levensjaar neemt de verstandelijke leeftijd bij alle
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groepen zwakzinnigen af. Het I.Q. daarentegen daalt bij hen in de periode tussen 5-16 jaar
tamelijk sterk, ondanks het feit dat de mentale leeftijd wel degelijk toeneemt. Op grond
van hun bevindingen stellen zij een grootheid K voor, die is samengesteld uit een loga-
rithmische groeifaktor, de lineaire afname en een niveaufaktor. Met behulp van deze in-
dex, die constant blijft in elke levensfase kunnen de niet-constante I.Q.-scores met succes
worden vervangen. Ook Kephart en Strauss (1940), Sloan en Harman (1947) suggereer-
den reeds eerder dat de intelligentie bij zwakzinnigen met het ouder worden afneemt, ter-
Wijl Alper en Horne (1959) juist concluderen tot een relatief stabiel blijven van de ver-
schillen in intellektuele status bij zwakzinnigen. Bij de interpretatie van deze onderzoeks-
bevindingen stuit men echter op het probleem dat de onderzoekingen vrijwel uitsluitend
betrekking hebben op dat deel van de zwakzinnigen dat geihstitutionaliseerd is. De ge-
makkelijker toegankelijkheid tot deze groepen zal hieraan vooral debet zijn geweest. De
bevindingen kunnen dan ook niet gegeneraliseerd worden naar de niet-geihstitutionali-
seerde zwakzinnigen. Het is denkbaar dat de afname in intelligentie moet worden opgevat
als een reflectie van een deterioratie-fenomeen van meer algemene orde, waarbij te denken
valt aan progressieve cerebrale beschadigingen, of een sterker afnemende vitaliteit bij de
zwakzinnige. Het is naar ons oordeel zelfs niet uitgesloten dat in een dergelijk negatief
geaccellereerd ontwikkelingsverloop in de intelligentie bij geihstitutionaliseerde zwakzin-
nigen de minder positieve effecten van een verblijf in de inrichting hun weerslag vinden.
In ons onderzoek zijn, op een enkele uitzondering na, niet-geihstitutionaliseerde moeilijk-
lerenden opgenomen van redelijk hoge intelligentie (I.Q.-grenzen ca. 60-ca. 80). Wij zullen
nagaan hoe het verloop van de ontwikkeling van de intelligentie in onze onderzoeksgroep
van moeilijk-lerenden kan worden beschreven en hoe dit verloop zich verhoudt tot dat
van de hiervoren beschreven groepen. Bovendien zullen de prestaties van moeilijk4eren-
den op dit vlak worden afgezet tegen die van de controlegroep.

4.2. Enkele facetten in de intelligentie van moeilijk.terenden

De enkele vaststelling, dat moeilijk-lerenden laag scoren op de gebruikelijke intelligentie-
tests en daardoor een laag intelligentie-quotient behalen verschaft nauwelijks toereikende
informatie over hun intellektuele mogelijkheden. Belangrijker nog is wellicht de vraag hoe
die intelligentie is opgebouwd. Een gelijk I.Q. bij verschillende individuen kan immers de
resultante zijn van de differentiele bijdragen die worden geleverd door de afzonderlijke
sub-tests van een intelligentietest. De componenten van de intelligentie kunnen immers
bij verschillende individuen in ongelijke mate zijn ontwikkeld. Dat cognitieve functies een
verschillend ontwikkelingstempo kunnen hebben wordt doorgaans aangenomen (vgl.
Dingman en Meyers, 1966, p. 72). Het is denkbaar dat bepaalde intellektuele vaardighe-
den  zich  bij de onderscheidene groepen anders manifesteren, of langs andere weg tot ont-
wikkeling komen. In deze gevallen lijkt het gerechtvaardigd te spreken van een ontwikke-
lings-anomalie. Indien er louter sprake is van een verschil in groeitempo is het naar ons
oordeel juister de ontwikkeling als zijnde vertraagd te schetsen (vgl. Van Oudenhoven,
1976, p. 233 e.v.).

Een van de methoden die nogal frequent wordt toegepast om een antwoord te verkrijgen
op dit type vragen is te vatten onder de noemer 'profiel-analyses'. Zo is er uit vele onder-
zoeken gebleken dat moeilijk-lerenden overwegend zwakker presteren op verbaal gebied,
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waar de ruimtelijk-analytische vaardigheden doorgaans beter tot ontplooiing zijn gekomen
in vergelijking met het normaal-intelligente kind van eenzelfde mentale leeftijd. Meestal

hebben deze onderzoekingen betrekking op de analyses van de testprofielen van de
Wechsterschalen, zoals W.I.S.C. en W.Al.S; waarbij de prestaties op de door Cohen

(1959) en Koornstra (1964) gevonden faktoren, te weten 'verbal comprehension', 'per-

ceptual organization' en 'attention-concentration' in een vergelijkend oordeel worden
betrokken. Uit deze onderzoeken blijkt dat bij een vergelijking tussen prestaties van
moeilijk-lerenden en normaal-intelligenten de moeilijk4erenden veelvuldiger de discrepan-
tie ten nadele van de 'verbal comprehension'-faktor laten zien (Witkin e.a., 1966, Van
Meel, 1968, Geensen, 1974, Keogh en Hall, 1974). Op de perceptuele organisatiefaktor,
ook wel analytische genoemd, presteren zij meestal beter dan het qua mentale leeftijd
vergelijkbaar normaal-intelligente kind. Witkin e.a. suggeren het 'routing-concept' (zie
ook: hoofdstuk 5, sectie 5.2.) als verklaringsprincipe voor dit fenomeen. Zij wijzen op de
specifieke selectie-procedures die in het onderwijs worden gehanteerd waarin de verbale

kwaliteiten nogal zwaar worden gewogen. Waar het immers aannemelijk lijkt dat het kind
met een relatief gebrekkige taalvaardigheid eerder ten ongunste zal opvallen, is het even

waarschijnlijk dat een dergelijk kind eerder zal worden verwezen naar een school voor

speciaal onderwijs. Wanneer het dan ook nog een ongunstige milieuachtergrond met zich
meedraagt, is zijn lot al snel bepaald en stijgt de kans om naar een school voor moeilijk-
lerende kinderen te worden overgeplaatst disproportioneel (vgl. Van Oudenhoven, 1973,
p.  107). Het is denkbaar dat in een dergelijke onderwijssituatie het appel op de ontwikke-

ling van de verbaliteit minder nadrukkelijk is en dat de onderwijsinspanningen meer ten
gunste van de uitbouw van concreet-praktische vaardigheden worden aangewend. Het is
dan ook niet uitgesloten dat hierdoor de discrepantie tussen de verbale en de meer con-

creet-praktische vaardigheden in stand wordt gehouden en mogelijk zelfs versterkt.  Het

omgekeerde, nametijk het kind dat op verbaal gebied aanmerkelijk beter presteert dan op
het vlak der concreet-praktische vaardigheden, komt eveneens voor. Een dergelijk kind zal
zich daardoor vermoedelijk beter kunnen handhaven in de gewone lagere onderwijssitua-
tie  omdat het daarin minder opvalt, of als afwijkend wordt beoordeeld. Toch lijkt het ons
toe dat de prognose van juist dit type van moeilijk4erende kinderen als minder gunstig

moet worden aangemerkt. Vooral in het latere leven hebben zij doorgaans een vergrote
kans te stuiten op aanpassingsmoeilijkheden (Van Oudenhoven, 1965,1973, p. 111). Tot

op heden is er echter nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de aanpassing in het
latere leven van dit type kinderen. Wij hebben overigens de indruk dat zij vooral voorko-
men in de hogere sociaal-economische milieus. Meestal blijkt daarenboven dat bij deze
kinderen een organische oorzaak aan de basis van hun ontwikkelingsachterstand ligt. Het
feit dat juist hun verbaliteit relatief sterk is ontwikkeld zou dan ook wel eens kunnen

wijzen op wat Cronbach (1960, p. 199) aanduidt met een kunstmatig opgevoerde verbali-

teit, die met name wordt gereflecteerd in tamelijk hoge scores op de subtests algemene

ontwikkeling en woordenschat uit de Wechsler-intelligentie-schalen. Van Oudenhoven

oppert hierbij de mogelijkheid dat verbaal-begaafde personen, die op andere vaardigheids-
of intellektuele gebieden niet uitblinken en die bovendien minder tevreden zijn over hun
werk tamelijk veel frustraties opdoen. Het is immers mogelijk dat zij werk verrichten dat

is ingesteld op het niveau van hun praktische vaardigheden, doch dat gelijktijdig - beoor-
deeld tegen de achtergrond van een aanmerkelijk beter ontwikkelde verbaliteit - wellicht
in hun ogen te eenvoudig is. Eigen ervaringen in het diagnostisch/therapeutisch werken
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met moeilijk4erenden geven ook steun aan een interpretatie die wijst op gecumuleerde

frustratiegevoelens die de aanpassing in het latere leven ernstig zouden kunnen ontwrich-
ten. Wij hebben bovendien de indruk dat het vorenvermelde zich niet alleen uitstrekt tot

de moeilijk-lerenden. Ook bij normaal-intelligenten bij wie zich dergelijke disharmonie6n

in de intelligentie voordoen lijkt de prognose minder gunstig. Dit met name in die gevallen
waarin werk wordt, of moet worden verricht dat niet is afgestemd op de specifieke
kenmerken in de cognitieve structuur van de betreffende.
De idee dat de intelligentie van zwakzinnigen en die van moeilijk-lerenden een andere

structuur zou hebben dan die van het normaal-intelligente kind is veelvuldig onderzocht.
Zo vonden Baumeister en Bartlett (1961,1962) na faktor-analyses van W.I.S.C.-scores een

drietal faktoren die het normaal-intelligente kind gemeenschappelijk heeft met de moei-

lijk-lerenden. Die faktoren waren achtereenvolgens een algemene, een verbale en een han-

delingsfaktor. De vierde faktor kon worden geidentificeerd als een geheugenspoor-faktor,
die ook in de theorie van Ellis uit 1963 (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 7) een belangrijke rol
heeft gespeeld. Deze faktor die de variabiliteit in geheugenprestaties representeert, zou
nog het best differentieren tussen het moeilijk4erende en het normaal-intelligente kind.

Dingman en Meyers (1966) hebben echter aannemelijk kunnen maken dat (p. 72) 'the de-
monstration by Baumeister and Bartlett of a factor possibly identified as a short4erm me-

mory or'trace' in the retarded but not in the normals is questionable'. Ook Geensen vond

geen verschillen in de structuur van de intelligentie bij moeilijk-lerenden. De intelligentie
is bij hen niet anders gestructureerd en (wat wellicht belangrijker is, voegen wij hieraan

toe) zij bevat g66n extra dimensie in vergelijking met het normaal-intelligente kind (1974,
p. 61 e.v.). Jarman (1978) toonde eveneens aan dat de faktorstructuur van intelligentie-
testscores bij moeilijk4erenden identiek was aan die van niet-geretardeerde kinderen. Met
andere woorden, de intelligentiestructuur was bij beide groepen hetzelfde.

Het probleem van wdl, of gddn structuur-verschillen in de intelligentie van zwakzinnigen
en moeilijk-lerenden in vergelijking met die van zich normaal-ontwikkelende individuen is
naar ons oordeel van meer dan louter theoretisch belang. Het theoretisch belang kan men

terugvinden in de sinds jaar en dag bestaande controverse tussen de verschillen- of defect-
theorie8n enerzijds en de ontwikkelingstheorieen anderzijds met betrekking tot mentale
retardatie. Een bonte verscheidenheid in deze theorieen kan worden gevonden bij Zigler
(1969). Zou men bij voorbeeld g66n structuurverschillen, of extra dimensies die de in-

telligentiestructuur van moeilijk-lerenden kenmerken, vinden, dan lijkt het gerechtvaar-

digder hun ontwikkeling als normaal, maar overigens wel vertraagd, te schetsen. Vindt
men echter wdl structuurverschillen, of extra dimensies, dan hebben wij vermoedelijk te
maken met ontwikkelingsanomaliean, stoornissen in de ontwikkeling dus. Zigler wijdt
een indrukwekkend betoog aan deze problematiek, waarbij hij inhaakt op de gemelde
controverse in de theorievorming. De essentie in deze tweespalt formuleert hij op p. 540
als volgt: 'according to the model (het ontwikkelingsmodel), the cognitive performance of
individuals of differing I.Q.'s who are at the same cognitive level and, therefore, at diffe-

rent chronological ages, should behave exactly the same on cognitive tasks'..... e.v. 'The
theorist who holds that individuals of the same cognitive level, regardless of their I.Q.'s,
will manifest exactly the same cognitive behavior is a developmental theorist. I have das-
sified as difference or defect theorists, all workers who assume that the I.Q. is a reflec-
tion of certain features of the physiological or cognitive functioning of the individual and
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thus, must affect cognitive functioning over and above that predicted by the general
cognitive level attained by the individual' (tussen haken toegevoegd). Zigler's theorie, die
overigens vaak ten onrechte als een motivationele theorie wordt aangemerkt, voorspelt
onder meer dat er een progressie is van lagere naar hogere ontwikkelingsvormen die uit-
eindelijk resulteert in een steeds toenemende cognitieve efficientie. Bovendien is de ont-
wikkelingssnelheid verschillend bij individuen van verschillend intelligentieniveau. Ten ge-
volge van dit verschillend ontwikkelingstempo zouden volgens Zigler (p. 539) vergelijkin-
gen van groepen die verschillen in de intelligentie en die voor wat betreft de chronolo-
gische leeftijd gelijkgeschakeld zijn onvermijdelijk moeten resulteren in verschillen in de
prestaties op elke cognitieve taak waaraan ontwikkelingsaspecten zijn verbonden. Het
kenmerkende in de theorie van Zigler is dus dat hij tempoverschillen in de ontwikkeling
postuleert, tempoverschillen die gepaard gaan aan een limiet in de ontwikkeling. Beide
aspecten, verschil in ontwikkelingssnelheid en een limiet aan de ontwikkeling worden
overigens gedicteerd door de normale variatie in de genen-pool. De moeilijk-lerenden
maken daarvan deel uit. Ook in 1967 heeft Zigler die stelling reeds aannemelijk gemaakt,
waar hij heeft gewezen op het verschijnsel dat de intelligentie-verdeling in de onderste
staart een extra top, of uitstulping te zien geeft. Zo vormen met name zwakzinnigen met
een I.Q. lager dan 60 een min of meer aparte, losstaande verdeling, terwijl de moeilijk-le-
renden  - en  met  name de groep die gevrijwaard  is van organische afwijkingen, of hersen-
beschadigingen - deel uitmaken van de normaal-verdeling van de intelligentie. Wij zijn van
oordeel dat op grond van dit fenomeen het redelijk is, en meer in de lijn der verwachting,
te veronderstellen dat dan ook de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden die van de
normaal-intelligente volgt, met andere woorden daarvan dus niet afwijkt. Op de betekenis
van deze theorie zullen wij in hoofdstuk 8 nader en gedetailleerder ingaan.

De kwestie, of er nu wal, of niet sprake is van verschillen in de intelligentiestructuur van
moeilijk-lerenden in vergelijking met die van normaal-intelligenten is daarenboven 66k van
praktische betekenis. Indien er bijvoorbeeld structuurverschillen in de intelligentie zouden
worden gevonden, of extra dimensies die de intellektuele capaciteiten van bepaalde kli-
nische groepen, bijvoorbeeld moeilijk4erenden, markeren, dan zou dit een orthopaedago-
gische aanpak suggereren die wezenlijk anders gericht zou dienen te zijn dan de strategie
die zou kunnen worden gevolgd wanneer er g66n verschillen in de cognitieve structuur
zouden kunnen worden vastgesteld.

Het probleem, zoals hier geschetst, speelt ook nog op een ander niveau, dat met het eer-
der aangehaalde in nauw verband staat, namelijk dat van de eventuele integratie van ver-
schillende vormen van speciaal onderwijs. Recentelijk bijvoorbeeld zijn experimenten van
start gegaan met het doel het onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkhe-
den (L.OM.) te integreren met dat van het onderwijs aan moeilijk-lerende kinderen
(M.L.K.). Wij kunnen tot op zekere hoogte waardering hebben voor de experimenten die
op dit vlak in ons land worden uitgevoerd. Toch past dienaangaande enige reserve en dient
naar ons oordeel die waardering gepaard te gaan aan een enkele kritisch-evaluerende kant-
tekening. De verworven wetenschappelijke inzichten, waarbij het onderzoek van Van Meel
(1968) bevruchtend heeft gewerkt, suggereren, evenals de bevindingen die afgeleid zouden
kunnen worden uit de in het literatuur-overzicht aangehaalde onderzoekingen, enige te-
rughoudendheid ten opzichte van deze integratiepogingen in het bijzonder. Immers, uit at
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deze onderzoekingen is gebleken, dat de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden zeer
vele overeenkomsten vertoont met die van het normaal-intelligente kind. De cognitieve
structuur van het L.0 M.-kind wijkt daarentegen nogal af van die van het normaal-intelli-

gente dn die van het moeilijk-lerende kind. De conclusie dringt zich dan op, dat het wel-
licht minder gewenst is te streven naar een integratie L.OM./M.LK.-onderwijs in zijn al.
gemeenheid. Een integratie van het onderwijs aan moeilijk4erende kinderen en dat van
het gewoon lager onderwijs ligt immers, op inhoudelijke gronden vooral, m66r voor de
hand. Een uitzondering zouden wij echter willen maken voor de groep van moeilijk-leren-
den wier ontwikkelingsachterstand (mede) op basis van organische beschadigingen of af-
wijkingen berust. Het komt ons voor dat een nader onderzoek naar overeenkomsten en
verschillen in de cognitieve structuur van deze subgroep van moeilijk-lerenden en die van
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden een grote prioriteit zou moeten hebben.
De resultaten daarvan zouden in voorkomende gevallen alsdan aanleiding kunnen zijn tot
bezinning op de uiteindelijk meest gewenste en meest voor de hand liggende integratie-
vorm. Een algehele integratie van het L.OM.-onderwijs en dat van het onderwijs aan
moeilijk-lerende kinderen, zonder voldoende oog voor deze differentidle aspecten in de
cognitieve structuur van beide typen kinderen, stuit ook anderszins op overwegende be-

zwaren. Zij stelt vermoedelijk dermate hoge eisen aan het didactisch kunnen van de leer-
kracht - de benadering van beide typen kinderen is op essentiele punten verschillend -
dat men zich serieus de vraag zou moeten stellen, of hierdoor niet eerder te veel wordt
vereist, alle goede en doorgaans oprecht gemeende intenties ten spijt. Wij zullen aan deze
kwestie nog aandacht besteden.

4.3. Korte samenvatting

De ontwikkeling van de intelligentie van moeilijk-lerenden is object van studie geweest in
een groot aantal onderzoekingen. Een belangrijke vraag die steeds opnieuw terugkeert is,
of de intelligentie van zwakzinnigen en die van moeilijk-lerenden zich op een zodanige
wijze ontwikkelt,   dat van een toegroei naar een normaal-intelligente populatie op latere

leeftijd kan worden gesproken. Deze narijpings-idee heeft vele medestanders gekend. Een-
duidige conclusies kunnen doorgaans uit de terzake gedane onderzoekingen niet worden
getrokken. Voor een deel worden namelijk de interpretatiemogelijkheden beperkt vanwe-

ge het ontbreken van nauwkeurig omschreven controlegroepen, die in een methodologisch
goede vergelijkende opzet essentiale voorwaarden zijn. Daar komt nog bij dat het meren-
deel van de terzake verrichte onderzoeken betrekking heeft op dat deel van de populatie
van moeilijk-lerenden en zwakzinnigen dat geihstitutionaliseerd is (geweest). Daardoor

zijn de resultaten ook nauwelijks generatiseerbaar naar het merendeel der populatie van
moeilijk4erenden, dat juist overwegend niet geihstitutionaliseerd wordt. In ons eigen on-
derzoek worden bovengenoemde bezwaren goeddeels ondervangen, omdat slechts een
klein percentage van onze groep van moeilijk4erenden in enige fase van hun leven in een

inrichting is opgenomen geweest. Men kan, zo merken wij op, tegenwerpen, dat onze on-
derzoeksresultaten dan niet, of in verminderde mate, generaliseerbaar zijn naar de deelpo-
pulatie van geihstitutionaliseerde moeilijk4erenden. Wij achten dat gddn bezwaar van on-

overkomelijke orde, omdat het percentage van moeilijk-lerenden dat geihstitutionaliseerd
wordt klein is en, wat verheugender is, het laatste decennium aanmerkelijk is teruggelo-
pen. Voorts zijn in ons onderzoek controlegroepen opgenomen uit dezelfde geboortejaar-
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gangen, die zijn samengesteld op basis van een willekeurige trekking uit de bevolkingsre-
gisters.

Een ander belangrijk probleem dat zich voordoet bij het onderzoek naar de intellektuele,
of meer in het algemeen de cognitieve verrichtingen van zwakzinnigen en van moeilijk-
lerenden betreft de vraag in hoeverre de structuur daarvan afwijkt, dan wel overeenkomt
met die van het normaal-intelligente individu. Op dit vlak bestaat nogal tegenstrijdig be-
wijsmateriaal. Het merendeel van de onderzoeksbevindingen betreffende moeilijk-leren-
den wijst echter in de richting van structurele overeenkomsten in de intelligentie en cog-
nitieve verrichtingen van het moeilijk-terende en het normaal-intelligente kind. Deze be-
langrijke kwestie zal met name in hoofdstuk 8 uitgebreider aan de orde worden gesteld.

4.4. De hypothesen

Als belangrijkste doelstelling van ons onderzoek geldt na te gaan in hoeverre de cognitieve
ontwikkeling van oorspronkelijk als moeilijk4erenden geregistreerden als verklarende fak-
tor kan worden aangemerkt voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van
moeilijk-lerenden na de lagere schoolleeftijd. Zoals bekend wordt de diagnose 'moeilijk-
lerend' ook nu nog voornamelijk gedragen door de resultaten die het daarvan verdachte
subject behaalt bij een intelligentiemeting. Feitelijk bezien maakt een intelligentiebepaling
deel uit van de verplichte manoeuvre die in de procedure voor de toelating op een school
voor moeilijk4erende kinderen moet worden gevolgd. Die procedure is weliswaar gelega-
liseerd, maar ook thans nog niet in de daarvoor meest geschikte vorm gegoten, dunkt ons.
Waar het vermoedelijk zo is, dat een subnormale intelligentie die in een dergelijke proce-
dure wordt vastgesteld van mogelijk doorslaggevende betekenis is geweest bij de toelating,
en het bovendien zo is, dat als meest uitspringende karakteristiek van moeilijk4erenden
juist die zwakke intelligentie naar voren treedt, moet het gddn verwondering wekken, dat
de ontwikkeling van de intelligentie bij moeilijk-lerenden in ons onderzoek is meegeno-
men. Daarbij ligt het ook voor de hand te veronderstellen, dat de mogelijkheid van intel-
lektuele, of meer in het algemeen cognitieve groei zich voordoet in de te onderzoeken
leeftijdsfase bij de moeilijk4erenden. Die groei kan allereerst worden gezien in absolute
termen, bijvoorbeeld in de zin van een feitelijke toename in de intellektuele prestaties na
het dertiende levensjaar. De tweede mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen is, dat
deze intellektuele groei zich in relatieve zin sterker voltrekt bij moeilijk-lerenden in de
leeftijdsfase tussen   13  en  25  jaar  dan  bij de controlegroep.  Zou  het  zo  zijn,  dat  een
dergelijk verloop in de ontwikkeling van de intelligentie van moeilijkderenden kan worden
vastgesteld, dan vatten wij dit op als steun voor de volgende hypothesen:

4.4.a.'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) nemen de prestaties van
moeilijk-lerenden op een test voor algemene intelligentie toe'.

4.4.b.'De prestaties van moeilijk-lerenden nemen in het door ons te onderzoeken leeftijds-
gebied (13-25 jaar) op een test voor algemene intelligentie in verhouding tot die van
een controlegroep sterker toe'.
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4.5. De ontwikkeling van de intelligentie; gebruikte test en procedures

4.5.1. De Groninger Intelligentie Test

Bij een onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling ligt het voor de hand - maar het is
g66n vanzelfsprekende aangelegenheid  - de variatie  in de intelligentie, vastgesteld  met een
gestandaardiseerde intelligentietest, mee te nemen in de onderzoeksopzet. Dat een van de
desiderata bij de opzet daarvan een vaststelling van het globale niveau van verstandelijke
ontwikkeling van de te onderzoeken groepen is geweest, impliceert nog niet dat het ook
eenvoudig is geweest het daarvoor meest geschikte, of toereikende instrument te vinden.
Een indicatie voor het feit dat het vermoedellk niet altijd even gemakkelijk is om het ni-
veau van verstandelijk functioneren van moeilijk-lerenden te bepalen, zou kunnen worden
gevonden in het gegeven, dat bij toelatings- en herhalingsonderzoeken in het speciaal on-

derwijs gebruik werd en wordt gemaakt van een rijk geschakeerde collectie aan intelligen-
tietests. Elke in de toelatings- en begeleidingscommissie zitting hebbende psycholoog of
orthopaedagoog opteert daarbij, zo lijkt het althans,  voor een instrument dat tegemoet
komt aan diens eigen specifieke preferenties. Een - naar onze mening dringend gewen-
ste - gestandaardiseerde toelatingsprocedure, waarin bij voorkeur van dezelfde instru-
menten gebruik zal moeten worden gemaakt, behoort - hoewel de wetgever dit vermoe-

delijk wel heeft willen beogen - kennelijk niet tot de mogelijkheden die zeer spoedig
zouden kunnen worden gerealiseerd. Het hier gesignaleerde probleem doet zich nadrukke-

lijker gevoelen, indien tevens de psychometrische kwaliteiten van de gebruikte intelligen-
tietests bij de toelatingsprocedures in het oordeel worden betrokken. In dit verband
herinneren wij eraan (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3), dat het intelligentie-quotient van een
aanmerkelijk deel van de groep moeilijk-terenden bij de toelating tot een school voor
M.L.K. werd vastgesteld met intelligentietests die in het beoordelingssysteem van de
Commissie Test Aangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen, ofwel
een kwalifikatie hebben gekregen die wijst op een zeer gebrekkige testconstructie, of
onderliggende theorie, danwel ten gevolge van nog twijfelechtiger karakteristieken uit het
register zijn verwijderd (COTAN, 1969,1974).

Het zal duidelijk zijn, mede gelet op het voorgaande, dat wij ons in onze keuze voor de
in het onderzoekspakket op te nemen intelligentietest met name hebben laten leiden door
de psychometrische kwaliteiten daarvan. Een tweede vereiste zou moeten zijn, dat de test
in een betrouwbare verkorte vorm zou kunnen worden afgenomen. De beschikbare tijd
voor dit onderdeel zou in de opzet niet veel meer mogen bedragen dan ongeveer een half
uur. Als derde eis hebben wij gesteld, dat de op te nemen test van Nederlandse origine
zou moeten zijn, omdat naar ons oordeel het eerst zinvol is de intellektuele verrichtingen
van moeilijk-lerenden en die van de controlegroepen te beoordelen naar maatstaven die

gelden, of hebben gegolden - op dit laatste komen wij nog terug - voor de Nederlandse

populatie. De laatste   eis die eraan gesteld zou moeten worden heeft betrekking  op  de
leeftijdsrange waarvoor de test te gebruiken is.

Al deze eisen in ogenschouw nemende, is onze finale keuze gevallen op de Groninger In-
telligentie Test (Snijders en Verhage, 1962). In het vervolg zullen wij de test aanduiden
met de afkorting G.I.T.   Aan de eis van goede psychometrische kwaliteiten voldoet deze
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test in ruime mate. Men zou dat bij voorbeeld kunnen afleiden uit het feit, dat hij de op
66n na hoogste Cotan-beoordeling heeft gekregen. Ook aan de tweede eis komt de Gl.T.
in voldoende mate tegemoet. Zo melden de auteurs op p. 3 van de handleiding, die,hoe-
wel in 1962 als voorlopige handleiding uitgegeven, nog immer als zodanig door het leven
gaat (Sic), een correlatie van de verkorte vorm van .91 met de volledige schaal. Deze ver-
korte vorm bestaat uit de subtests woordenlijst, legkaart en matrijzen. Deze verkor-
ting kan dus aangemerkt worden als een goede benadering van het resultaat dat kan wor-
den behaald met de gehele test. Als zodanig is zij een redelijke maatstaf voor de globale
intellektuele ontwikkeling. Aan de derde en vierde eis voldoet de G.I.T. zonder meer. Hij
is geijkt en genormeerd op een gestratificeerde steekproef uit de Nederlandse bevolking,
terwijl het leeftijdsgebied waarbinnen de  test kan worden gebruikt zich uitstrekt van  11
tot 76 jaar.

Stond de keuze van een verkorte G.I.T. na voormelde overwegingen wel reeds vast, er
bleef nog het probleem over te kiezen voor de uiteindelijke verkorte vorm. Die keuze zou
vooral door inhoudelijke argumenten moeten worden geschraagd. Uiteindelijk hebben wij
gekozen voor een verkorte G.I.T., bestaande uit de subtests woordenlijst, legkaart en
matrijzen (de officiele verkorting dus), aangevuld met de subtests figuurontdekken,
woordopnoemen  I en woordopnoemen  II. Wij hebben'ons in die keuze laten leiden door
de overweging dat het niet gewenst zou zijn bij uitsluiting aan verbaliteit appellerende
taken hierin op te nemen. Daaraan dienden naar ons oordeel ook subtests te worden
toegevoegd die de ruimtelijk-analytische vaardigheden en visuele capaciteiten bestrijken.
Een al te eenzijdige evaluatie van de verbale kwaliteiten zou, naar wij menen, te veel in
het nadeel hebben gewerkt van de moeilijk-lerenden, die op verbaal gebied immers over-
wegend de mindere zijn van een normaal-intelligente groep. Daarmee is naar ons oordeel
de keuze van de subtests legkaart en figuurontdekken afdoende gerechtvaardigd. Een
ander argument om de officiale verkorte vorm uit te doen breiden met een aantal subtests
is het feit dat uit een onderzoek van Luteyn (1966) is gebleken dat zwak-intelligenten een
verhoudingsgewijs tamelijk groot nadeel ondervinden van een al te sterke verkorting van
de G.I.T., terwijl juist het meer dan gemiddeld intelligente subject eerder voordelen van
zo'n sterke verkorting ondervindt. Zouden wij de officidle verkorting hebben genomen,
die uit drie subtests bestaat, dan zouden bij deze strategie de verschillen tussen de groep
moeilijk4erenden en de controlegroep in mogelijk onjuiste proporties worden ge6valueerd
(vgl. Leppers, 1979, p. 159).

4.5.2. Subtest 1: woordenlijst

Deze test kan als belangrijkste referentiemaat voor verbaliteit worden opgevat. De items
zijn in multiple-choice-vorm. Het is de bedoeling dat de proefpersoon uit een rijtje van vijf
woorden dat woord kiest dat qua betekenis overeenkomt met het stimuluswoord. Er zijn
20 items; de score is het aantal juist weergegeven woorden, maximaal 20. Deze score
vormt het uitgangspunt voor onze analyse.
Voorbeeld: Stimuluswoord

GERING CIRKEL PAPIER WEINIG BANK TROUWDAG
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4.5.3. Subtest 2: legkaart

Deze subtest bestaat eveneens uit 20 items, waarbij het de bedoeling is zwart getekende
stukjes van verschillende vorm in te passen in een open geometrische vorm. Die vorm
moet dus met de stukjes worden opgevuld. De test appelleert aan het vermogen tot visuele

analyse. De score is het aantal goede oplossingen, maximaal 20. Deze score vormt het uit-
gangspunt voor onze analyse.

4.5.4. Subtest 3: figuurontdekken

Dit onderdeel bestaat uit een 20-tal onafgemaakte tekeningen die de proefpersoon moet
herkennen. Hij moet aangeven wat deze tekeningen voorstellen. De test functioneert als
maat voor visuele synthese. De score is het aantal goede oplossingen, in dit geval eveneens
maximaal 20. Deze score vormt uitgangspunt voor onze analyse.

4.5.5. Subtest 4: matrijzen

De subtest matrijzen is een belangrijke maat voor het verbale redeneervermogen. De items

zijn in de vorm van multiple-choice. Het is de bedoeling dat de proefpersoon uit een rijtje
van vijf woorden dat woord kiest, dat in logische zin het meest aansluit bij het gepresen-
teerde woord, dat volgt op een aantal qua betekenis onderling verbonden stimulusparen,
die de semantische regel, welke de proefpersoon moet ontdekken, suggereren.
Voorbeeld: TAFEL -  HOUT

KACHEL - IJZER
SCHOEN - ..........

1 steen
2   lood
3    leer

4 blik
5 kalk

Er zijn 20 items opgenomen; de score is het aantal goede oplossingen, maximaal 20. Deze
score vormt uitgangspunt voor onze analyse.

4.5.6. Subtests 5 en 6: woordopnoemen I en woordopnoemen II

Bij dit onderdeel is het de bedoeling dat de proefpersoon binnen 1 minuut zoveel moge-
lijk verschillende dierennamen (woordopnoemen I) en zoveel mogelijk verschillende na-
men van beroepen (woordopnoemen II), eveneens binnen 1 minuut, opnoemt. De test is
een index voor verbale 'fluency'. De score is het aantal opgesomde dierennamen, respec-
tievelijk het aantal genoemde beroepen. De totaalscore voor beide subtests vormt uit-
gangspunt voor onze analyse.
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4.6. Resuimten

4.6.0. Een enkele opmerking vooraf

Meestal in het gebruikelijk bij de analyses van scores, die afgeleid worden uit de presta-
ties op de verschillende subtests van een intelligentietest, uit te gaan van gestandaardi-
seerde scores. De G.I.T. biedt die mogelijkheid ook. Aan het gebruik van per leeftijds-
groep genormaliseerde standaardscores ligt de assumptie ten grondslag dat het zinvol is
een subject qua intellektuele prestaties te vergelijken met die van zijn leeftijdsgenoten.
Deze scores zijn aldus gecorrigeerd voor de effecten van de leeftijd. Het object van de ont-
wikkelingspsychologie wordt echter naar ons oordeel primair bepaald door de verschijn-
selen die covarieren met de leeftijd. Door nu uit te gaan bij de analyse van de ruwe scores,
waarbij het effect van de chronologische leeftijd dus niet is gedlimineerd, kunnen naar ons
oordeel de leeftijdseffecten beter worden opgespoord. Bovendien harmonieert deze
analyse-benadering beter met de analyses van de scores van de overige in het onderzoeks-
pakket opgenomen onderdelen, waarvoor immers in het algemeen gddn leeftijdsnormen
beschikbaar zijn. Wij hebben gemeend een uitzondering op het voorgaande te moeten
maken voor wat betreft de berekening van het I.Q. Bij deze berekening is wel uitgegaan
van de standaardscores. De leeftijdsscores en de corresponderende standaardafwijkingen
van de verschillende subtests van de G.I.T. verstrekken wij als bijlagen: 4.6.1., 4.6.2.,
4.6.3. en 4.6.4.

4.6.1. Woordenlijst

In tabel 4.6.1. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden, standaardafwijkingen en
test-hertest-betrouwbaarheden van dit onderdeel. De aantallen waarop de berekeningen
hebben plaatsgevonden worden hierin eveneens vermeld. De resultaten zijn uitgesplitst
naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.
De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
('Repeated Measurements Design', Winer, 1962, 2 x 4 x 2 faktorieel ontwerp met herhaal-
de metingen op de derde faktor). De eerste faktor betreft het onderscheid experimenteel/
controle, de tweede de leeftijdscategoriean en de derde faktor heeft betrekking op de
twee meettijdstippen (1).

De verschillen tussen de experimentele en controlegroep zijn op beide tijdstippen signifi-
cant (p <  .001). Moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een beperktere aktieve ver-
baliteit. Het leeftijdseffect is eveneens significant (p < .001), zowel bij de experimentele,
alsook bij de controlegroep. Met een toename in de leeftijd nemen de prestaties op deze
taak toe. Wij vatten dit op als steun voor onze hypothese, geformuleerd onder 4.4.a. Op
het tweede tijdstip komen beide groepen tot significant betere prestaties (p <  .001), doch
de controlegroep gaat er verhoudingsgewijs meer op vooruit. Dit interactie-effect is signifi-
cant op 1036niveau. Het geeft ons aanleiding de hypothese dat de prestaties van moeilijk-
lerenden op dit onderdeel in de te onderzoeken leeftijdsfase sterker zouden toenemen dan
die van de controlegroep te verwerpen. Het tegendeel lijkt eerder waar. De relatieve af-
stand tussen de groep moeilijk4erenden en de controlegroep is juist groter geworden, in
plaats van kleiner. De interactie tussen de faktoren experimenteel/controle en die van de
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Tabel 4.6.1.
Woordenlijst.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 4.35 4.65 5.20 5.74 4.19 5.24 5.36 4.88

X
P     Tl standaard afwijking 2.37 2.42 2.65 2.16 2.61 2.67 2.08 3.17

E

R
I gemiddelde 5.15 5.57 5.41 6.68 3.68 5.03 6.52 5.96

M
E    T2 standaard afwijking 2.97 2.95 2.87 2.82 2.31 2.48 2.95 2.82

N
T           N =                             48        46        44        38        31        29        25        25
E

L           test/hertest
E betrouwbaarheid .29 .51** .30 .34 .46* .35 .22 .68**

C gemiddelde 8.85 13.04 13.03 13.46 9.61 12.59 11.86 13.33

0
N    Tl standaard afwijking 2.81 3.46 2.91 3.06 2.94 2.32 3.11 3.44

T

R
O gemiddelde 10.98 14.04 13.83 14.16 11.36 13.32 13.25 13.58

L

E    T2 standaard afwijking 2.83 3.09 3.12 2.62 3.44 2.02 3.39 3.24

G
R           N =                             48        45        35        37        33        34        28        24
0

E          test/hertest
P betrouwbaarheid .52** .83** .74** .78** .69** .68** .74** .85**

*      P <.01
**

p < .001

leeftijdscategoriean is eveneens significant (p < .001). Dit wordt veroorzaakt door het feit
dat met name in de controlegroep de jongste leeftijdsgroep significant slechtere prestaties
levert dan de overige leeftijdscategoriedn. Dit beeld treedt duidelijker naar voren bij de
mannelijke candidaten dan bij de vrouwelijke. Een systematisch sexe-verschil hebben wij
echter niet kunnen vaststellen op beide tijdstippen.
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De test-hertest-correlatie-codfficitnten, opgevat als indices met betrekking tot de consis-
tentie van de scoreverschillen tussen individuen over een bepaald tijdsinterval, wijken in
11  van de 16 gevallen significant van 0 af. In 6dn geval bij een overschrijdingskans van 194
de  overige (p <   .001).  Bij de controlegroepen zijn deze coafficiEnten tamelijk hoog uitge-
vallen, aanmerkelijk hoger trouwens dan bij de subgroepen uit de experimentele groep.
Wij wijten dit differentitel resultaat vooral aan de aard van de subtest. Hij meet namelijk
- en dat geldt met name bij moeilijk4erenden - naast verbaliteit, ook de leesvaardigheid.
Het normaal-intelligente subject heeft doorgaans vermoedelijk voldoende leesvaardigheid
om althans niet ten gevolge daarvan te struikelen op deze subtest. Hoewel dus deze test
bedoeld is als index voor verbaliteit, lijkt het met name zo, dat bij moeilijk-lerenden de
lage coefficienten veroorzaakt worden door, of een reflectie zijn van hun beperktere lees-
vaardigheid. Die beperktere leesvaardigheid komt onder meer tot uitdrukking bij gokken
op een alternatief door het lukraak aan te wijzen. Wij merken hier overigens op, dat aan
elke proefpersoon uit de experimentele groep, alvorens met dit onderdeel werd begonnen,
werd gevraagd of deze kon lezen. Indien deze vraag bevestigend werd beantwoord door de
betreffende, dan werd aangenomen dat dat dan ook zo was. Het is niet uitgesloten, en ver-
moedelijk ook waarschijnlijk, dat deze aanname in een aantal gevallen niet gefundeerd
was in de realiteit. Wij hebben de indruk dat de vraag in teveel gevallen bevestigend werd
beantwoord. Dit duidt naar ons oordeel vooral op de overigens begrijpelijke neiging
van een deel van de moeilijk-lerenden een bepaald deficiet, of een bepaalde zwakte te
maskeren. Voor de experimentele en de controlegroep over het totaal bezien bedragen die
coafficianten respectievelijk .41 en .77. In beide gevallen wijken zij significant van 0 af
(p < .001).

4.6.2. Legkaart

In tabel 4.6.2. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden, standaardafwijkingen en
test-hertest-betrouwbaarheden van dit onderdeel, alsmede de aantallen waarop de bereke-
ningen hebben plaatsgevonden. De resultaten zijn uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd
en meettijdstip.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
volgens een analyseschema, vermeld onder 4.6.1. Het verschil tussen de experimentele en
de  controlegroep is op beide tijdstippen significant (p < .001). Moeilijk4erenden preste-
ren aanmerkelijk minder op het vlak van de visuele analyse. Het leeftijdseffect is bij beide
groepen, de experimentele en de controle, significant (p <  .005). De prestaties nemen dus
toe met de toename in de leeftijd. Wij vatten dit op als bevestiging van onze terzake ge-
stelde hypothese. Voor beide groepen geldt voorts dat de prestaties op tijdstip 2 in verge-
lijking met die van tijdstip 1  significant zijn toegenomen (p <  .001). Bij de groep moei-
lijk-lerenden zijn het overigens met name de mannelijke candidaten aan wie dit effect kan
worden toegeschreven; zij zijn er op tijdstip 2 verhoudingsgewijs meer op vooruitgegaan
dan de vrouwelijke candidaten. Een systematisch sexe-verschil - in gescheiden variantie-
analyse vastgesteld - vinden wij eveneens op beide tijdstippen. In de experimentele en de
controlegroep zijn het systematisch de mannen die beter presteren op deze taak dan de
vrouwen  (p <   .001).   In de controlegroep  zijn  het  met  name de 13-jarigen  die op beide
tijdstippen minder presteren dan de overige leeftijdscategorie6n. Dit effect is significant
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Tabel 4.6.2.
Legkaart.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 6.96 7.35 7.61 7.74 6.19 6.03 6AO 6.84

X
P    Tl standaard afwijking 2.28 2.82 2.53 3.54 3.26 2.04 2.02 3.00

E

R
I gemiddelde 7.81 8.39 8.23 8.32 6.58 5.48 6.96 6.64

M
E    T2 standaard afwijking 2.40 2.73 130 3.11 2.25 2.31 3.12 3.28

N

T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .55** .66** .73** .73** .60** .55** .43 .85**

C gemiddelde 11.25 12.93 13AO 13.41 9.97 12.56 11.39 12.25

0
N    Tl standaard afwijking 2.91 3.15 3.24 2.84 3.08 2.37 3.55 2.66

T

R
0 gemiddelde 11.98 13.84 14.14 13.89 11.76 13.21 11.93 12.17

L

E    T2 standaard afwijking 3.00 3.14 3.36 2.73 2.54 2.05 3.79 2.93

G

R           N =                             48        45        35        37        33        34        28        24
0
E          test/hertest
P betrouwbaarheid .80** .65** .71** .73** .75** .58** .69** .67**

*        p< .01
** P < .001

op 2Sniveau. De interactie tussen de faktoren experimenteel/controle en die van tijdstip-
pen is echter niet significant, zodat de hypothese dat de prestaties op deze taak van moei-
lijk4erenden in verhouding tot die van de controlegroep sterker zouden toenemen verwor-
pen dient te worden. De afstand tussen moeilijk4erenden en de controlegroep blijft dus
even groot. In absolute zin is er, zoals wij hebben kunnen vaststellen, wal sprake van een
toename in de prestaties, en dat geldt voor beide groepen.
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De test-hertest.correlatie-coefficienten wijken, met uitzondering van die, betrekking heb-

bende op de vrouwelijke candidaten uit de experimentele groep, geboren in 1956, alle sig-
nificant van 0 af (p <  .001). Zij kunnen bovendien als bevredigend worden aangemerkt.
Voor de totale groepen bedraagt deze coefficient bij de moeilijk4erenden .67, bij de con-

trolegroep .73, beide significant afwijkend van 0 (p<  .001).

4.6.3. Figuurontdekken

Tabel 4.6.3.
Figuurontdekken.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gerniddelde 9.25 11.17 11.70 11.05 8.58 9.66 10.44 10.16

X
P     Tl standaard afwijking 2.57 2.80 2.54 3.61 2.52 3.03 2.66 3.24

E

R
I gemiddelde 12.00 12.85 13.07 12.66 10.45 10.14 10.72 11.80

M

E    T2 standaard afwijking 2.88 3.17 2.76 3.04 2.94 3.68 2.97 3.38

N
T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .65** .82** .81** .75** .79** .81** .50* .81**

C gemiddelde 12.04 14.18 14.71 14.19 11.94 12.88 14.75 14.25

0
N    Tl standaard afwijking 2.96 2.87 2.85 2.53 3.41 2.59 2.89 3.56

T
R
O gemiddelde 14.60 16.24 16.17 15.76 14.52 14.94 15.79 16.04

L

E    T2 standaard afwijking 2.70 2.65 2.55 1.76 3.22 2.14 2.37 2.94

G

R      N=                 48    45    35    37    33    34    28    24

0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .74** .79** .83** .85** .81** .71** .86** .84**

*          P<  .01
** p<.001
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In tabel 4.6.3. wordt een overzicht gepresenteerd van de gemiddelden, standaardafwij-
kingen en test-hertest-betrouwbaarheden van het onderdeel figuurontdekken. Ook de aan-
tallen waarop de berekeningen hebben plaatsgevonden worden hierin vermeld. Zij zijn uit-
gesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.

De verschillen tussen de individuele scores zijn ook hier getoetst met behulp van variantie-
analyse, volgens het onder 4.6.1. vermelde analyse-schema. De prestaties van moeilijk-le-
renden zijn significant minder dan die van de controlegroep (p<  .001). Met de toename
in de leeftijd verbeteren bij beide groepen, de experimentele en de controle, de prestaties
significant (p <  .001). Wij vatten dit resultaat op als steun voor onze hypothese, geformu-
leerd onder 4.4.a. Beide groepen hebben daarbij op tijdstip 2 significant betere prestaties
geleverd (p <  .001). Het zijn echter de 13- en 16-jarigen die er verhoudingsgewijs meer op
vooruitgegaan zijn dan de overige leeftijdsgroepen (p <  .001). Dit effect geldt zowel voor
de experimentele, alsook de controlegroep. Hoewel er in beide groepen, de experimentele
en de controle, sprake is van toegenomen prestaties op tijdstip 2, is de controlegroep er
verhoudingsgewijs meer op vooruitgegaan. Dit effect is significant op Sniveau. Het geeft
ons aanleiding de terzake gestelde hypothese te verwerpen. Op dit aspect lijken de groe-
pen dus uiteen in plaats van naar elkaar toe te groeien. Op beide tijdstippen is het sexever-
schil significant  en  wet ten gunste  van de mannelijke candidaten. Op tijdstip  1,  p<   .05,
op tijdstip 2, p <  .001. Dit effect is overigens bij de controlegroep allddn significant bij de
jongens en meisjes, geboren in 1959.

De test-hertest-correlatie-coafficienten zijn bevredigend en wijken in alle gevallen signifi-
cant af van 0. Bij een subgroep, namelijk de vrouwelijke candidaten uit de experimentele
groep, geboren in 1956, bij een overschrijdingskans van 1% Alle overige gevallen
(p <  .001). De scoreverschillen tussen de individuen zijn over een tijdsinterval van drie
jaar dus consistent gebleken. Voor de totale groepen bedraagt deze coafficiant in het geval
van de moeilijk-lerenden.  .75  en bij  de controlegroep.81, beide significant afwijkend van
0 (p < .001).

Bij twee subgroepen in de controlegroep, te weten mannen en vrouwen, geboren in 1953,
zien wij varianties op tijdstip 2 die ten opzichte van die van tijdstip 1 significant zijn afge-
nomen, bij overschrijdingskansen van 1 0/00, respectievelijk 2% Dit variantieverschil is
getoetst met behulp van een t-toets voor afhankelijke steekproeven (Guilford, 1978,
p. 167). Wij achten dit resultaat indicatief voor meer scorewinst op tijdstip 2 bij die indi-
viduen die op tijdstip 1 laag hebben gescoord.

4.6.4. Matrijzen

In tabel 4.6.4. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden, standaardafwijkingen en
test-hertest-betrouwbaarheden van deze subtest. De aantallen waarop de berekeningen
hebben plaatsgevonden worden eveneens hierin vermeld. De resultaten zijn gesplitst naar
groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.

Ook bij dit onderdeel zijn de verschillen tussen de individuele scores getoetst met behulp
van variantie-analyse, volgens een analyseschema, vermeld onder 4.6.1. Het verschil tussen
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Tabel 4.6A.
Matrijzen.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 6.96 7.78 7.91 7.37 6A2 7.07 6.92 6A8
X
P     Tl standaard afwijking 2.86 2.63 2.57 2.45 1.66 2.15 2.33 2.45

E

R
I gemiddelde 7.08 7.63 7.34 7.34 6.35 7.55 7.12 6.88

M
E    T2 standaard afwijking 2.65 2.46 2.67 2.73 140 2.71 2.18 3.05

N
T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .21 .10 .35* .54** .63** .24 .50** .67**

C gemiddelde 11.98 12.71 12.97 12.84 11.12 13.15 12.82 13.37

0
N    Tl standaard afwijking 2.59 2.94 3.66 2.83 2.48 2.46 3.00 2.59

T
R
O gemiddelde 13.00 13.78 13.86 13.84 12.30 12.88 13.18 13.46

L

E    T2 standaard afwijking 2.75 2.76 2.44 2.14 2.44 2.40 3.06 2.40

G
R      N=                48    45    35    37    33    34    28    24
0
E          test/hertest
P betrouwbaarheid .59** .77** .68** .57** .55** .50* .67** .73**

*         P<  .01
** P< .001

de experimentele en de controlegroep is significant (p < .001). Moeilijk4erenden worden
gekenmerkt door een beduidend geringer vermogen tot verbaal redeneren. Met de toena-
me  in de leeftijd verbeteren bij beide groepen de prestaties (p <  .02). Wij vatten dit als
een bevestiging op van de hypothese vermeld onder 4.4.a. Het meettijdstip-effect is even-
eens  significant  (p <   .005). Voor beide groepen, de experimentele  en de controle, geldt
dat de prestaties op tijdstip 2 hoger zijn uitgevallen. Die prestaties nemen bij moeilijk-
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lerenden in verhouding tot die van de controlegroep echter aanmerkelijk minder toe.
Dit  interactie-effect is significant (p <  .005). Het resultaat noodt ons de terzake ge-
formuleerde hypothese te verwerpen. Ook op dit aspect zien wij dus dat de relatieve af-
stand tussen moeilijk-lerenden en de controlegroep in plaats van kleiner, juist groter is ge-
worden. Op beide tijdstippen vinden wij een systematisch sexe-verschil, en wal ten gunste
van de mannelijke candidaten in beide groepen. Dit effect is op beide tijdstippen signifi-
cant op 59,niveau.

De test-hertest-correlatie-coefficidnten wijken  in   13  van  de 16 gevallen significant  af van
0.  In  3  gevallen  bij een overschrijdingskans  van  194 de overige gevallen,  p <   .001.  Bij  de
controlegroep vinden wij een sterke trend naar hogere waarden in vergelijking met de ex-
perimentele groep. Wij hebben de indruk dat dit facet met name bij de controlegroep sta-
bieler is gemeten. Bovendien appelleert 66k deze test aan leesvaardigheid, waardoor
- naar analogie van het gestelde onder 4.6.1. - de lagere waarden van deze codfficiEnten
bij de groep moeilijk-lerenden kunnen worden verklaard. Voor de experimentele en de
controlegroep als geheel  is de test-hertest-betrouwbaarheid .37, respectievelijk .64 (beide
significant van 0 afwijkend, p<  .001).

Een vergelijking van de varianties, met behulp van een t-toets voor afhankelijke steekproe-
ven, van tijdstip 2 met die van tijdstip 1 levert bij de mannen uit de controlegroep, gebo-
ren in 1953 en in 1956 varianties op tijdstip 2 op die ten opzichte van die van tijdstip 1
significant zijn afgenomen, bij overschrijdingskansen van respectievelijk 5%en 1% In deze
subgroepen hebben dus diegenen die op tijdstip 1 minder presteerden op tijdstip 2 ver-
houdingsgewijs de meeste scorewinst geboekt. Bij moeilijk-lerende meisjes, geboren in
1959, is de variantie op tijdstip 2 significant toegenomen ten opzichte van de variantie
van tijdstip 1  (p <  .02). Hier zijn het vermoedelijk de candidaten die op tijdstip 1 reeds
hoger scoorden, die op tijdstip 2 relatiefjuist meer winst hebben geboekt.

4.6.5. Woordopnoemen I en II

In tabel 4.6.5. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-betrouwbaar-
heden van het onderdeel woordopnoemen I en II gepresenteerd, alsook de aantallen
waarop de berekeningen hebben plaatsgevonden. De gegevens zijn uitgesplitst naar groep,
geslacht, leeftijd en meettijdstip.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst,
volgens een analyse-schema, aangegeven bij 4.6.1.

Op beide tijdstippen zijn de verschillen tussen de experimentele en de controlegroep signi-
ficant   (p < .001), moeilijk4erenden worden gekenmerkt    door een geringere verbale

'fluency'. Het effect van de leeftijd is significant op 196niveau. Met de toename in de
leeftijd zien wij verbeteringen in de prestaties op dit onderdeel bij beide groepen. Wij zien
hierin een bevestiging van onze hypothese, geformuleerd onder 4A.a. Op het tweede
tijdstip presteren beide groepen beter, behalve de vrouwelijke candidaten, geboren in
1959. Dit effect is significant (p<  .001). Uit het ontbreken van een significante interactie
tussen de faktoren experimenteel/controle en die van tijdstippen, leiden wij af dat de
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Tabel 4.6.5.
Woordopnoemen I en II.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 27.00 29.50 30.07 28.76 23.10 26.07 25.64 26.64

X
P     Tl standaard afwijking 7.16 8.99 8.18 7.64 5.52 9.26 7.65 8.96

E

R
I gemiddelde 29.17 31.20 33.20 31.79 25.84 26.03 26.64 28.00

M
E     T2 standaard afwijking 6.37 9.22 9.34 8.89 7.82 8.74 10.84 8.41

N                     ·
T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .59** .74** .76** .72** .47* .75** .77** .75**

C gemiddelde 36.40 39.69 40.63 41.19 38.58 43.03 41.86 41.04
0
N     Tl standaard afwijking 8.34 10.63 7.70 8.76 8.43 7.73 9.93 8.37

T
R
O gemiddelde 40.62 44.02 43.66 44.16 41.12 42.24 43.68 45.00

L

E    T2 standaard afwijking 8.41 11.77 8.55 9.11 7.72 8.31 8.71 8.18

G
R      N=                48    45    35    37    33    34    28    24
0
E          test/hertest
P betrouwbaarheid .61** .76 ** .30 .80** .54** .61** .68** .51*

*          P <  .01
** P < .001

verschillen tussen de experimentele en de controlegroep gelijk zijn gebleven. De relatieve
afstand die beide groepen scheidt, blijft dus gelijk. Wij verwerpen dan ook op grond van
deze bevinding onze hypothese dat de prestaties op dit onderdeel van moeilijk4erenden
juist sterker zouden toenemen dan die van de controlegroep. Alleen op tijdstip 1 vinden
wij een sexe-verschil bij de groep moeilijk-lerenden. Hier zijn het de mannelijke candida-
ten die beter presteren dan de vrouwelijke. Dit effect is significant (p <   .001).
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De test-hertest-betrouwbaarheids-coafficienten wijkenin  15  van de 16 gevallen significant
van 0  af. In twee gevallen bij een overschrijdingskans van 194 de overige gevallen (p <   .001).

Zij mogen overwegend als bevredigend worden aangemerkt. Voor de experimentele en de
controlegroep als geheel bedragen die coafficianten respectievelijk  .75 en .65, beide signi-
ficant van 0 afwijkend (p <  .001).

4.6.6. Het intelligentie-quotient

Tabel 4.6.6.
G.I.T.-I.Q. (6 subtests).

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 85.65 86.20 85.96 84.34 80.5 2 80.55 79.64 78.60

X
P    Tl standaard afwijking 9.24 10.04 11.29 11.88 9.00 10.96 8.69 14.28

E

R

I gemiddelde 87.27 88.96 89.34 88.82 79.13 78.21 81.88 82.32

M

E    T2 standaard afwijking 9.66 10.65 12.05 13.07 11.36 10.82 11.16 14.67

N
T          N =                           48       46       44       38       31       29       25       25
E

L           testMertest
E betrouwbaarheid .54** .76** .85** .79** .77** .72** .74** .89**

C gemiddelde 111.15 115.96 115.40 113.62 111.21 116.12 112.14 113.63

0
N    Tl standaard afwijking 11.77 13.99 13.41 12.92 13.69 9.66 14.63 14.28

T

R

O gemiddelde 114.21 121.40 119.89 119.19 113.94 115.97 115.75 116.79

L

E    T2 standaard afwijking 14.67 13.61 13.42 12.45 12.15 9.01 14.38 12.04

G
R      N=                 48    45    35    37    33    34    28    24

0
E          test/hertest
P betrouwbaarheid .88** .91** .81** .85** .84** .71** .88** .85**

*          P <  .01
** p< .001
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In tabel 4.6.6. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-betrouwbaar-
heden van het I.Q. berekend over de 6 subtests van de Groninger Intelligentie Test weer-
gegeven. Ook de aantallen waarop de berekeningen hebben plaatsgevonden worden hier-
in vermeld. De gegevens zijn, zoals steeds, uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en
meettijdstip.

Het eerste dat onmiddellijk opvalt aan de gepresenteerde gegevens is dat zowel bij de ex-
perimentele groep, alsook bij de controlegroep de gemiddelde intelligentie-quotianten
rijkelijk hoog uitvallen. Over de groepen en leeftijden heen blijven de gemiddelden en
spreidingen tamelijk constant. Tegen de achtergrond van het feit dat bij de steekproef-
trekkingen de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht (zie onder meer hoofdstuk 3),
achten wij het minder aannemelijk dat deze resultaten het gevolg zouden kunnen zijn van
een minder geslaagde trekkingsprocedure. Overigens kan worden opgemerkt dat in dat ge-
val het waarschijnlijk zou zijn geweest dat de gemiddelden en spreidingen over de groepen
en leeftijden heen minder constant zouden zijn geweest dan thans het geval is. Wij conclu-
deren dan ook, dat de groepen onderling zeer wal vergelijkbaar zijn.

Er dienen zich een aantal verklaringen aan voor het verschijnsel van de hooguitvallende in-
telligentie-resultaten. De eerste zou kunnen zijn dat er in de onderwijssituatie in ons land
verbeteringen zouden zijn opgetreden, die in een agehele intelligentie-niveau-stijging zou-
den worden gereflecteerd. Op zich zou dit een gunstige ontwikkeling kunnen zijn. Wij
hebben echter de indruk dat de verklaring vooral gezocht dient te worden in het feit, dat
de normen van de Groninger Intelligentie Test heden ten dage niet meer zouden mogen
worden toegepast. Die normen zijn immers mim 15 jaar geleden vastgesteld. Het is bij-
voorbeeld niet uitgesloten dat de veranderende onderwijsmethodieken tot dit hooguit-
vallende intelligentie-resultaat hebben geleid. Zo is het bijvoorbeeld zo, dat er vanaf 1960
immers een sterk toenemend gebruik wordt gemaakt van geprogrammeerde instructies en
van toetsen en examens in de vorm van meerkeuze-vragen. Met andere woorden: vanaf
1960 wordt de schooljeugd binnen praktisch elke vorm van onderwijs, 66k binnen het
speciale, getraind in het oplossen van een type vraagstukken, dat een nauwe overeenkomst
heeft, qua formele structuur vooral, met het type vragen dat is opgenomen in de intern-
gentietest. Met name de G.I.T. is daarenboven van een sterk convergent karakter, met
verhoudingsgewijs veel items   in   de  vorm van multiple-choice.    Dat  zou  er toe hebben
kunnen geleid dat de resultaten te hoog zijn uitgevallen en geflatteerd zijn. In dat geval
zou de mogelijkheid van een algehele intelligentiestijging, die op zich toch al minder waar-
schijnlijk moet worden geacht, komen te vervallen. Vermoedelijk hebben wij dan ook te
maken met een betrekkelijk oppervlakkig fenomeen, dat zijn oorsprong vindt in het feit,
dat de hedendaagse onderwijsmethoden de oplossing van de items uit een intelligentietest
faciliteren. Dit onderzoek geeft helaas geen definitief uitsluitsel omtrent de geopperde
alternatieve verklaringen, doch wij hebben de indruk dat het zinvol zou zijn de G.I.T. aan
een herijking en een hernormering te onderwerpen. Dit is naar ons oordeel van vitaal be-
lang, omdat wij hebben kunnen vaststellen - de verkoopcijfers bij de respectievelijke test-
uitgevers wijzen daar onder meer op - dat de G.I.T. zddr frequent wordt gebruikt in Ne-
derland. Hij behoort doorgaans tot het vaste instrumentarium van de praktizerende psy-
choloog.
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Wij hebben overigens gemeend de intelligentie-quotienten niet te moeten aanpassen. Wij
hadden bijvoorbeeld die van de controlegroep kunnen transformeren naar een verdeling
met een gemiddelde van  100 en een standaardafwijking van 15. Bovendien zouden wij in
dat geval een volstrekt arbitraire weging hebben moeten toepassen bij de transformatie
van de scores van de groep moeilijk4erenden. Wij hebben hiervan afgezien, omdat het
voor onze vraagstelling, waarbij het gaat om een vergelijking tussen beide groepen, minder
relevant  is of de intelligentie-quotianten nu bij beide groepen  laag  of hoog uitvallen. Het
gaat immers om de afstand tussen beide groepen, en met name of die in de leeftijd gezien
toe- of afneemt.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst,
volgens het onder 4.6.1. vermelde analyse-schema. Het verschil tussen de experimentele
en de controlegroep is uit de aard der zaak - de groepen zijn immers gelijkgeschakeld qua
chronologische leeftijd - significant (p <  .001). De verschillen tussen de respectievelijke
leeftijdsgroepen zijn daarentegen niet significant. Met de stijging in de leeftijd is er dus
geen sprake van een toename in het intelligentie-quotiant. De terzake onder 4.4.a. gefor-
muleerde hypothese kunnen wij dus zonder meer verwerpen. Op het tweede meettijdstip
neemt het I.Q. bij beide groepen overigens wa toe (p <  .001), doch deze stijging is bij de
controlegroep verhoudingsgewijs sterker. Dit interactie-effect is significant op 296niveau.

De hypothese dat juist bij moeilijk-lerenden het I.Q. sterker zou stijgen dan bij de con-
trolegroep dient dan ook nadrukketijk te worden verworpen. Overigens zijn het in de
controlegroep de mannelijke candidaten, geboren in 1959 en in 1953, die er in relatieve
zin het meest op tijdstip 2 op vooruit zijn gegaan (p <  .005). Bij de groep moeilijk4eren-
den zijn het op beide tijdstippen de mannelijke candidaten die hogere intelligentiescores
behalen dan de vrouwelijke (p< .001). In de controlegroep vinden wij uitsluitend op
tijdstip  2 een significant sexe-verschil  (p <   .002),  en  wal ten gunste van de mannelijke
candidaten. Op 16-jarige leeftijd is dat effect in de controlegroep echter afwezig. Op dat
leeftijdsniveau zijn de jongens en meisjes in de controlegroep even intelligent.

De test-hertest-betrouwbaarheden, opgevat als indices omtrent consistentie van de score-
verschillen tussen individuen over een bepaald tijdsinterval, wijken in alle gevallen signifi-
cant af van 0 (p <  .001). Die cotfficianten zijn trouwens tamelijk hoog en geven een indi-
catie dat de verschillen ook tamelijk stabiel zijn gebleven. Voor de totale experimentele
en totale controlegroep bedragen die coafficianten respectievelijk. 77 en .84, in beide ge-
vallen wijkt de coafficiant significant van 0 af (p <   .001).

Een vergelijking van de variantie van tijdstip 2 met die van tijdstip 1 leert ons dat deze bij
de mannelijke candidaten uit de controlegroep significant is toegenomen (p < .05). Dit
variantieverschil is getoetst met behulp van een t-toets voor afhanketijke steekproeven. In
deze subgroep is het vermoedelijk zo dat degenen die op tijdstip 1 ook al beter presteer-
den, op tijdstip 2 relatief meer scorewinst hebben geboekt. Bij de mannelijke candidaten
uit de controlegroep, geboren in 1953 is de variantie van tijdstip 2 in vergelijking met die
van tijdstip 1 significant afgenomen (p <  .01). Hier zijn het dus degenen die op tijdstip 1
minder presteerden, die op tijdstip 2 er juist verhoudingsgewijs meer op vooruit zijn ge-
gaan.
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4.6.7. De psychometrische kwaliteiten van de subtests der Groninger Intelligentie Test

Tabel 4.6.7.1.
Testbetrouwbaarheden K.R.-20 G.I.T.-subtests.

experimentele groep

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 totale

groep

M V M V M V M V

woordenlijst .75 .65 .68 .61 .72 .69 .64 .65 .70

legkaart .69 .68 .73 .73 .67 .80 .79 .84 .77

figuurontdekken .75 .79 .79 .84 .72 .75 .77 .81 .79

matrijzen .71 .66 .65 .68 .68 .60 .72 .78 .69

N=               48    31     46     29     44     25     38     25    286

Tabel 4.6.7.2.
Testbetrouwbaarheden K.R.-20 G.I.T.-subtests.

controlegroep

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 totale

groep

M V M V M V M V

woordenlijst .51 .70 .73 .45 .70 .78 .66 .71 .71

legkaart .71 .61 .75 .48 .80 .84 .66 .68 .74

figuurontdekken .73 .78 .78 .58 .72 .68 A7 .80 .73

matrijzen .67 .59 .63 .55 .50 .73 .47 .64 .61

N =                     48      33       45       34       35       28      37       24      284

In de tabellen 4.6.7.1. en 4.6.7.2. wordt een overzicht gegeven van de testbetrouwbaarhe-
den Kuder-Richardson-formule (K.R.-20), met andere woorden van de interne consisten-
tie van subtests woordenlijst, legkaart, figuurontdekken en matrijzen. Tabel 4.6.7.1.
heeft betrekking op de groep moeilijk-lerenden, terwijl in tabel 4.6.7.2. de resultaten bij
de controlegroep worden vermeld. Die resultaten zijn uitgesplitst naar geboortejaar en  ge-
slacht. Tevens worden de aantallen vermeld waarop de berekeningen hebben plaatsgevon-
den.
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Uit deze tabellen kan worden afgeleid, dat in het algemeen de interne consistenties
van de verschillende subtests, hoewel de coefficienten niet hoog uitvallen, acceptabel zijn.
Overigens lijken de subtests met name bij de groep moeilijk4erenden een hogere interne
consistentie te hebben dan bij de controle-sub-groepen. Dat moet bevreemding wekken,
omdat de test niet primair is bedoeld voor het vaststellen van de intellektuele prestaties

van moelijk-lerenden. Over de groepen als totaal bezien is de interne consistentie van de
verschillende subtests bij beide groepen, de experimentele dn de controle, aanvaardbaar.
Wij hebben overigens de indruk dat met name beide visuele taken, de legkaart en figuur-
ontdekken, in psychometrische zin betere kwaliteiten hebben dan de subtests woorden-

lijst en matrijzen. Vooral de subtest matrijzen zou naar ons oordeel een andere vorm
moeten verkrijgen. Een nader onderzoek zou kunnen uitwijzen hoe de aanpassing van
deze subtest het best kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek zou naar ons oordeel tege-
lijkertijd nieuwe normen dienen op te leveren voor de G.I.T. en de door ons gebruikte
subtests.  In een aparte publikatie zullen wij aan deze idee nader uitwerking geven en
suggesties doen met betrekking tot het hier aangehaalde (Leppers, in voorberei(ling).

4.7. Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben wij de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de intellektuele
prestaties van moeilijk-lerenden in de leeftijdsfase tussen 13 en 25 jaar toenemen. Wij
hebben kunnen vaststellen dat die prestaties in absolute zin ook bij moeilijk4erenden toe-
nemen. Op alle subtests vinden wij steun voor de hypothese, geformuleerd onder 4A.a.
Die toename gaat overigens niet gepaard aan een hoger intelligentie-quotiEnt; dat blijft
praktisch gelijk over de leeftijden gezien. De relatieve afstand tussen moeilijk-lerenden en
de controlegroep in ogenschouw nemende, hebben wij kunnen constateren dat op twee
subtests, namelijk legkaart en woordopnoemen  1 + 2, de afstand tussen beide groepen
gelijk is gebleven. Belangrijker echter, en contrair aan onze hypothese, is het feit, dat de
prestaties van de controlegroep op de subtests woordenlijst, figuurontdekken, en ma-
trijzen sterker zijn toegenomen dan die van de moeilijk4erenden. Dit komt onder meer
ook tot uitdrukking in een grotere I.Q.-winst op tijdstip 2 in de controlegroepen dan bij
de experimentele groep, die een klein winstje boekt, waaraan overigens geen al te grote
betekenis kan worden gehecht. Doorgaans hebben wij ook kunnen vaststellen dat de pres-
taties van de mannelijke candidaten die van de vrouwelijke overtreffen. Dat geldt echter
niet voor de aktieve verbaliteit, gemeten aan de woordenlijst. Op dit onderdeel presteren
de mannelijke en vrouwelijke candidaten even goed en dit geldt voor de controle-, alsook
de experimentele groep. Het feit, dat de intelligentieresultaten voor beide groepen erg
hoog uitvallen, gecombineerd met onze bevinding dat de psychometrische kwaliteiten van
de Groninger Intelligentie Test in de door ons gebruikte verkorte versie niet geheel aan
onze - wellicht te hoog gestelde - verwachtingen hebben voldaan, zou naar ons oordeel
aanleiding dienen te zijn een herijking en hernormering van de Groninger Intelligentie
Test in overweging te nemen.

NOOT BIJ HOOFDSTUK 4

(  1)    Het variantie-analyse-schema staat een evaluatie van drie bronnen van vaIiatie toe. Die bronnen

zijn achtereenvolgens het behoren tot de experimentele, of tot de controlegroep, geboren zijn in
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1962, 1959, 1956 en in 1953, alsmede de verrichtingen op tijdstip 1 (1975/1976) en op tijdstip
2(1978/1979).
Voor een goed begrip met betrekking tot de interpretatie van het leeftijdseffect, dient men zich
te realiseren, dat dit effect tot uitdrukking kan komen bij de leeftijdscategorie€n-faktor, maar
ook bij de meettijdstippen-faktor. In de leeftijdscategoriean-faktor vindt een zekere 'confoun-
ding' (samensmelting) plaats met cohorte-invlocden. Bij de meettijdstippen-faktor spelen moge-

lijke andere faktoren een rol (bij voorbeeld oefeneffecten en herinnering). In beide faktoren kan
dus een deel van het leeftijdseffect worden gevonden. Wanneer in de analyse blijkt, dat het ef-
feet van leeftijdscategorieen dn het effect van meettijdstippen in dezelfde richting uitwerken,
dan behoort een 66nduidige interpretatie tot de mogelijkheden. In het verdere verloop van de
bespreking van de resultaten wordt steeds met het leeftijdseffect dat van de leeftijdscategorie€n
bedoeld. Wij merken overigens op dat de door ons gehanteerde overschrijdingskansen (bij deze
en alle op dit analyse-schema gehanteerde analyses) onvoldoende informatie verschaffen over de
grootte van het statistisch significante effect. Het percentage verklaarde variantie wordt dan ook
per variabele aangegeven in bijlage 4.6.0. Het betreft het percentage dat voor rekening komt
voor de variabelen geslacht en leeftijdscategorie tezamen, uitgesplitst naar groep en meettijdstip.
Teneinde onnodige herhalingen te voorkomen wordt deze voetnoot niet bij elke op dit schema

gebaseerde analyse opnieuw geplaatst.
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Hoofdstuk 5

KARAKTERISTIEKEN IN HET COGNITIEF FUNCTIONEREN VAN MOEILIJK-
LERENDEN

5.1.  Inleiding

Welke ook de voordelen mogen zijn die het gebruik van de intelligentietest rechtsvaardi-
gen, een ding lijkt in ieder geval duidelijk: dit type tests kan niet de pretentie waarmaken
dat hiermee recht wordt gedaan aan de grote spreiding in het menselijk gedrag. Een intel-
ligentietest tendeert ertoe de grote variabiliteit hierin aanmerkelijk gereduceerd weer te
geven. Hij is immers gericht op een beperkt aantal cognitieve functies en evalueert vooral
de taalrijkdom, het vermogen tot redeneren en classificeren, de perceptueel-analytische
vaardigheden en beslissingsprocessen. Die eenzijdige nadruk op vaardigheden en processen
die in de schoolsituatie hoog worden gewaardeerd is heden ten dage onderwerp van nogal
sterke kritiek op het testgebruik in het algemeen en op het intelligentie-onderzoek in het
bijzonder. Dat desondanks in de praktijk op scholen een sterk toenemend gebruik wordt
gemaakt van deze selectiemiddelen moet verwondering wekken. Weliswaar lijkt het een
goede ontwikkeling dat de tegenwoordige tests, in theoretisch opzicht beter onderbouwd,
wat meer georienteerd zijn op de evaluatie van cognitieve processen, maar vaak ook wordt
onvoldoende gerealiseerd dat de variatie in het menselijk gedrag vermoedelijk niet overeen-
komt met de mogelijke variatie in deze cognitieve processen. Kagan en Kogan (1970) de-
finieren cognitieve processen als een superordinate term die onder meer de volgende be-
grippen omvat: verbeelding, perceptie, vrije associatie, denken, mediatie, genereren van

hypothesen, probleemoplossen en dergelijke. Cognitie staat in dit verband voor: die hypo-
thetische psychologische processen die ingeroepen worden om overte verbale en moto-
rische gedragingen en bepaalde fysische reacties te verklaren. Die verschuiving in de belang-
stelling van het traditioneel gerichte intelligentie-onderzoek naar dat van de cognitieve
verrichtingen kan men als positieve ontwikkeling aanmerken. Binnen het cognitie-onder-
zoek hebben de aandachtsvelden zich de laatste jaren trouwens ook aanmerkelijk ver-
breed. Mede hierdoor wordt vermoedelijk meer recht gedaan aan de individuele variatie.
Afgezien hiervan kan in het algemeen worden gesteld dat juist deze differentiate aspecten
ook in de huidige intelligentietests nog onvoldoende worden gerefiecteerd. Daar staat
tegenover dat hij als globale maatstaf voor het niveau van verstandelijk functioneren weI
bruikbaar blijft.

Dat overigens als meest uitspringende karakteristiek van moeilijk-lerenden een zwakke in-
telligentie wordt gevonden, zou naar ons oordeel niet noodzakelijkerwijs moeten inhou-
den dat het onderzoek, 66k al is dit op zich waardevol, in de praktijk- en schoolsituaties
beperkt blijft tot een vaststelling van het I.Q., al dan niet met behulp van gestandaardi-
seerde intelligentietests. Zelfs gedetailleerde aanvulling daarvan met schoolgegevens, bij
voorkeur met daarvoor speciaal ontwikkelde toetsen vastgesteld, lijkt ons toe niet altijd
de meest aangewezen strategie te zijn. Immers, schoolprestaties kunnen voor een belang-
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rijk deel gezien worden als correlaten van intelligentie. Het I.Q. is immers een behoortijke
voorspeller van schoolsucces (vgl. Jensen, 1969). Op zich genomen voegen schoolpresta-
ties dan ook weinig toe aan de informatie die men reeds heeft. Intrigerende uitzonderin-
gen op deze regel worden gevormd door die groepen van kinderen die - ondanks een
normaal ontwikkelde intelligentie - er niet in slagen zich de schoolleerstof eigen te
maken. Hierbij liggen de oorzaken van het falen minder duidelijk voor de hand, hetgeen in
de praktijk nogal eens ten onrechte aanleiding wil geven een, meestentijds niet vast te stel-
len, diffuse corticale beschadiging als 'deus ex machina' op te voeren.

Een vruchtbaarder weg lijkt ons te trachten inzicht te verwerven in de specifieke wijze
van cognitief functioneren van bepaalde klinische groepen. Daarbij zijn wij binnen het
kader van ons onderzoek vooral geihteresseerd in de relatieve posities die moeilijk4eren-
den in vergelijking met normaal-intelligenten innemen op een aantal cognitieve stijldimen-
sies. Deze stijldimensies onderscheiden zich van vaardigheidsdimensies omdat zij het
accent verschuiven in de richting van het 'hoe en waarom' en zich minder richten op de
uitkomst of het niveau. Een tweede argument om juist deze stijldimensies aan ons onder-
zoek toe te voegen, is gelegen in het feit dat het maatschappelijk slagen of falen vermoe-
delijk nauw gerelateerd is aan de relatieve posities die individuen innemen op dergelijke
dimensies. In het hiernavolgende zullen wij - steeds voorafgegaan door een korte intro-
ductie en bijbehorend literatuuroverzicht van die dimensies - verslag doen van de resul-
taten van ons onderzoek. Wij zullen daarbij een poging doen de dimensies, waar mogelijk,
met elkaar in verband te brengen.

Deze dimensies zijn achtereenvolgens: 'veldafhankelijkheid/veldonafhankelijkheid' (para-
graaf 5.2.), 'impulsiviteit/reflexiviteit en de tolerantie voor stress' (paragraaf 5.3.) en 'ver-
baleen non-verbale divergente produktie' (paragraaf 5 A.). In paragraaf 5.5. zullen de on-
derlinge verbanden tussen deze dimensies, alsmede de relaties met psychometrische intel-
ligentie aan de orde worden gesteld.

5.2. Perceptuele organisatie 'velidafhankelijkheid/veldonafhankelijkheid'

5.2.1.  Historische  aspecten

Binnen de psychologie zijn een aantal stromingen herkenbaar die een bijzondere affectie
hebben voor de individualiteit  in het cognitief functioneren. Naast de psycho-analytische
egopsychologie, die in de persoon van Klein stelling neemt tegen de orthodox-traditio-
nele psycho-analytische opvattingen, zijn vooral de theorieEn van Lewin en die van Wer-
ner, beide van organismisch-dynamische oorsprong, relevant bij de problemen rond de
psychologische differentiatie. Het differentiatieproces wordt opgevat als ontwikkelings-
fenomeen. Volgens Lewin (zie Baldwin, 1967) kunnen aan differentiatie een tweetal as-
pecten worden onderscheiden. Allereerst de verhoogde complexiteit van eenheden en op
de tweede plaats een afnemende onderlinge afhankelijkheid van delen. Bij Lewin wordt
slechts die afnemende onderlinge afhankelijkheid van delen als differentiatie opgevat. In
de ontwikkeling komt hierarchische integratie na de differentiatie. Deze hierarchische dif-
ferentiatie zou een discrete, stapsgewijze vermeerdering te zien geven met de ontwikkeling
van het individu. Werner's opvatting is dat, waar er sprake is van ontwikkeling, deze voort-
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schrijdt van een toestand van relatieve globaliteit en ontbreken van differentiatie naar een
toestand van verhoogde differentiatie en hierarchische integratie.
Werner houdt nadrukkelijker dan Lewin, een stadiamodel van ontwikkeling aan. In zijn
opvatting omvat ontwikkeling een drietal niveaus van functioneren. Een sensorisch, een
perceptueel en een conceptueel niveau. Elk opvolgend niveau geeft een hogere mate van
deel-geheel-(part-whole) integratie en subject-object-differentiatie te zien. Het ontwikke-
lingsverloop van mindere naar grotere differentiatie en hitrarchische integratie, alsook van
sensorisch naar perceptueel en vervolgens conceptueel functioneren wordt verondersteld

universeel te zijn. Op individueel niveau kunnen echter verschillende ontwikkelingsvor-
men voorkomen.

De opvattingen van Werner en Lewin komen, zij het in enigszins gewijzigde vorm, terug
bij Witkin. Volgens Witkin e.a. (1954,1962) kan de ontwikkeling van het individu gerela-
teerd en afgeleid worden aan de ontwikkeling van de waarneming. Deze verloopt van een
weinig gedifferentieerde globale perceptie naar een wijze van waarnemen die gedifferen-
tieerder en gearticuleerder is, en vaak analytisch waarnemen wordt genoemd. Een analy-
tische attitude in de waarneming wordt in die opvatting gelijkgesteld aan een hogere graad

van ontwikkeling.

In het theoretisch model van 1962 kunnen een viertal gebieden worden onderscheiden
waarop die differentiatie plaatsvindt. Die gebieden kunnen worden opgevat als indices van
differentiatie. Het eerste gebied betreft het gearticuleerde cognitief functioneren, waaraan

aspecten zoals analyse en structurering kunnen worden onderscheiden. Beide aspecten
hebben een specifiek perceptuele en intellektuele component. De overige gebieden zijn,
meer dan het eerste, gerelateerd aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid, namelijk
die van de eigen identiteit, de ontwikkeling van een gearticuleerd lichaamsschema, alsook
impulscontrole en gespecialiseerde defensiemechanismen. In 1977 (Witkin en Goodenough)
wordt de bijna 25-jarige onderzoekstraditie op dit terrein gecomprimeerd tot een herzien
model van differentiatie dat uit drie componenten bestaat. Allereerst de afsplitsing van
psychologische functies, op de tweede plaats de afsplitsing van neurofysiologische func-
ties, terwijl het derde gebied wordt gevormd door de scheiding tussen het zelf en het
niet-zelf. Dit laatste gebied wordt door hen min of meer gelijkgesteld met veldonafhanke-
lijkheid en veldafhankelijkheid. Binnen dit 'zelf-niet-zelf-gebied' treft men een tweetal
subgebieden aan, aangeduid met allereerst 'autonomie in interpersoonlijke relaties' en een
meer cognitief cluster dat 'herstructureringsvermogen' wordt genoemd. Het is vooral bin-
nen het kader van dit laatste 'cognitieve competentie-cluster' dat wij ons onderzoek heb-
ben verricht. Wij realiseren ons terdege dat dit de draagwijdte van onze conclusies enigs-

zins beperkt. Daar staat tegenover dat de inmiddels tot gigantische proporties uitgegroeide
hoeveelheid research die dit cognitief cluster in verbinding heeft gebracht met bijvoor-
beeld de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken indirecte uitspraken daaromtrent
niet geheel onmogelijk maakt.

Het kernthema in het werk van de Witkin·groep wordt gevormd door het begrip veldaf-
hankelijkheid/veldonafhankelijkheid. Witkin komt tot de introductie van deze dimensie

op basis van een aantal experimenten met betrekking tot de waarnemingssituatie. Er zijn
individuele en overwegend consistente verschillen in de waarneming. Aanvankelijk werd
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bij deze experimenten vooral gebruik gemaakt van de Rod and Frame Test. Hierbij wordt
de proefpersoon geplaatst in een donkere ruimte v66r een verlicht vierkant, dat met de
klok mee, of daar tegenin kan worden gedraaid door de proefleider. In het centrum van
dit vierkant bevindt  zich een verlichte staaf die op identieke wijze kan worden gemanipu-
leerd. De proefpersoon kan slechts beide objecten zien. In de uitgangspositie zijn zowel
het vierkant, alsook de staaf gedraaid. De proefpersoon moet nu de staaf zo draaien dat
deze loodrecht komt te staan, dus corresponderend met de lengte-as van diens lichaam.
Vrijwel niemand is in staat de werkelijke verticaal waar te nemen; iedereen laat zich in de
waarneming min of meer misleiden door het omringende veld (in dit geval het verlichte
vierkant). Hoe kleiner de afwijking van de werkelijke verticaal, hoe onafhankelijker van
het veld wordt waargenomen. Men spreekt van een extreem veldafhankelijke wijze van
waarnemen, indien de proefpersoon zich door het verlichte vierkant van de wijs laat bren-
gen en de staaf meer parallel aan een van de zijden daarvan instelt. In het algemeen kan
men dus stellen dat veldonafhankelijkheid versus veldafhankelijkheid aangeeft, of men in
meerdere dan wel in mindere mate in staat is een onderdeel waar te nemen als losstaand
van het omringende veld. Veldonafhankelijke personen zoeken daarbij min of meer hun
referentiekader in zichzelf, terwijl bij veldafhankelijken juist de orientatie op de omgeving
m66r kenmerkend is.

5.2.2. Enkele gegevens uit de literatuur

Vermoedelijk bestaan er weinig psychologische concepten die zoveel aanleiding hebben
gegeven tot onderzoek als het concept veldafhankelijkheid/veldonafhankelijkheid, ook
wel globale versus analytische attitude genoemd.
Een belangrijke vraag betreft de ontstaanswijze, c.q. wordingsgeschiedenis van de speci-
fieke stijl van waarnemen. Uit het feit dat bijvoorbeeld doorgaans wordt gevonden dat
mannen veldonafhankelijker zijn dan vrouwen (Wolf, 1971, Ohnmacht en Morris, 1971,
Vaught  e.a., 1975, Leppers,  1979)  zou men bijvoorbeeld kunnen afleiden dat genetische
faktoren bij de totstandkoming betrokken zijn. Eenduidige conclusies kunnen echter niet
worden getrokken, omdat niet op elk leeftijdsniveau de verschillen tussen de beide sexen
aantoonbaar gebleken zijn. Zeker op jongere leeftijd zijn die verschillen te verwaarlozen
(Bigelow, 1971) en in de leeftijdsfase tussen 18 en 22 jaar zijn deze verschillen eveneens
absent (Eisner en Williams, 1973). Vermoedelijk gaan culturele invloeden hand in hand
met genetische faktoren, waarbij het overigens ondoenlijk lijkt de relatieve gewichten van
de afzonderlijke faktoren te bepalen. Dat is trouwens een traditioneel probleem. Dat cul-
turele en genetische faktoren beide in het spel betrokken zijn, zou kunnen worden afge-
leid uit het onderzoek van Berry (1966) naar de specifieke waarnemingsstijl bij een be-
paalde groep indianen en een groep eskimo's. Beide groepen leven bijvoorbeeld in een
conditie die door Gottesman (1965) wordt aangeduid met 'reproductieve isolatie'. Dit
heeft tot gevolg dat voor beide groepen geldt dat de relatieve frequenties waarmee de ver-
schillende vormen van genen voorkomen in hun 'genenpools' noodzakelijkerwijs zullen
verschillen. Dit vindt zijn weerslag in de fenotypische expressie van een eigenschap die
verschillend kan zijn bij beide groepen (de eskimo's bleken veldonafhankelijker dan de
indianen). Het probleem dat zich voordoet is dat bij beide groepen eveneens sprake is van
sterke culturele verschillen, terwijl de fysische omgevingen ook nogal sterk afwijken. Het
is dus aannemelijk dat de verschillen in de stijl van waarnemen tot stand lijken te komen
op basis van gecontamineerde genetische, omgevings- en culturele faktoren.
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Ontwikkelingspsychologisch relevant lijkt het gegeven dat er in de leeftijd gezien sprake is
van een toenemende differentiatie in de richting van veldonafhankelijkheid tot ongeveer
het 17e levensjaar, waarna de curve een maximum bereikt (Witkin e.a., 1967). Hypothe-
tisch gesteld  zou  deze  top bij moeilijk-lerenden  op een hogere leeftijd kunnen liggen; het
is mogelijk dat het differentiatieproces in de richting van globale naar gearticuleerde
waarneming zich bij deze groep op langere termijn voltrekt. Bij de bespreking van de re-
sultaten zullen wij hierop nog terugkomen.

Zoals in paragraaf 5.2.1. reeds werd aangegeven, zijn op het gebied van de ontwikkeling
van de persoonlijkheid verbanden gelegd tussen de theorie van Witkin met betrekking tot
de specifieke stijl van waarnemen en de ontwikkeling van een groot aantal persoonlijk-
heidseigenschappen. In die zin functioneert de theorie van Witkin min of meer als een
brug tussen de experimentele waarnemingspsychologie en de psychodynamische theoriean.
Zo vond Van Meel-Jansen (1974) dat kunstacademiestudenten die een traditionele kunst-
opleiding volgden veldonafhankelijker waren dan studenten die een meer vrije kunstoplei-
ding genoten. De relatie tussen veldonafhankelijkheid en creativiteit werkt kennelijk niet
altijd in dezelfde richting en wordt in belangrijke mate mede bepaald door de aard van de
opleiding. Bloomberg (1971) onderzocht ook de relatie tussen creativiteit en veldonaf-
hankelijkheid. In dit onderzoek werd mobiliteit, dat wil zeggen het afwisselend op een
globaal en een analytisch peil functioneren, voorgesteld als moderator-variabele die de ver-
binding tussen veldonafhankelijkheid en creativiteit zou kunnen verhelderen. Met name
diens hypothese dat mobiele veldonafhankelijke personen creatiever zouden zijn dan
rigide veldonafhankelijke personen en rigide veldafhankelijken werd echter niet bevestigd.
Engelhardt (1974) daarentegen  vond dat veldafhankelijken juist minder creatief zijn, ter-
wijl Ohnmacht en Morris (1971) concludeerden dat dit alleen geldt voor die groepen van
veldafhankelijken die tevens hoog-dogmatisch van aard blijken te zijn.

Een aantal persoonlijkheidseigenschappen dat zich bij veldafhankelijken en veldonafhan-
kelijken verschillend lijkt te ontwikkelen verdient naar ons oordeel bijzondere aandacht.
Met name op het vlak van de interpersoonlijke relaties treedt hun specifieke wijze van rea-
geren aan de dag. Zo geven veldafhankelijken doorgaans van zichzelf een beeld dat geka-
rakteriseerd wordt door grote sociale wenselijkheid (Elliot, 1961) en laten zij zich in hun
oordeel gemakkelijker leiden door dat van veldonafhankelijken (Solar e.a., 1969). Boven-
dien poneren zij zich minder sterk in sociale relaties (Scheibner, 1970). In leersituaties
neigen zij ertoe een 'toeschouwers'-benadering te gebruiken, terwijl veldonafhankelijken
hierin meer actief participeren (Goodenough, 1976). Birnbaum (1975) vergeleek de pres-
taties van veldafhankelijken en veldonafhankelijken die samenwerkten en interacteerden
in groepen met veldafhanketijken en veldonafhankelijken die allddn werkten. In dat on-
derzoek is gebleken dat veldafhankelijken tot de grootste prestaties komen in groepsver-
band, terwijl de veldonafhankelijken juist wanneer zij allddn zijn beter presteren. Daarbij
is het ook zo dat veldafhankelijken meer behoefte hebben aan sociale bevestiging en goed-
keuring. Met andere woorden meer extrinsiek, in plaats van intrinsiek zijn gemotiveerd.
Ook de autonomie in het handelen is kennelijk bij veldafhanketijken minder ontwikkeld.
Zij falen bovendien vooral in situaties die gekenmerkt worden door een gebrek aan struc-
tuur en weinig doorzichtigheid. In dergelijke situaties neigt de veldafhankelijke ertoe met
affectieve verstoring en weinig adequaat te reageren (Elliot, 1961). Britain (1971) heeft
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getracht een verband te leggen tussen de theorie van Witkin en die van Lacey over de rela-
tie tussen hartactiviteit en oritntatie op de omgeving. Op basis van een aantal experimen-
ten kwam deze tot de conclusie dat veldafhanketijken anders reageren op stress-verwek-
kende stimuli dan veldonafhankelijken. Bij de eerste groep was er sprake van een duide-
lijke toename in hartactiviteit, terwijl juist bij de laatste afname daarvan kon worden

vastgesteld. Britain interpreteerde het differentiale resultaat als wijzend op verschillende
acceptatiefenomenen; veldafhankelijken wijzen dergelijke stimuli af, terwijl veldonafhan-

kelijken meer geneigd zijn deze te nemen voor wat zij zijn.

Op een aantal plaatsen in de literatuur komen wij pogingen tegen Witkin's theorie te inte-
greren met de theorie van Eysenck met betrekking tot introversie versus extraversie. De

bevindingen spreken elkaar tegen. In het onderzoek van Pearson (1977) wordt geen ver-
band gevonden tussen veldafhanketijkheid en extraversie. Bone en Eysenck (1972) daar-

entegen constateerden wel een dergetijk verband; veldafhankelijken zijn overwegend ex-
travert ingesteld, veldonafhankelijken daarentegen introvert. Ook op het terrein van de
verdedigingsmechanismen zien wij verschillende reacties. Veldonafhanketijken neigen er-
toe te intellektualiseren, terwijl verdringing meer kenmerkend lijkt voor veldafhanketijken

(Schimeck, 1968).

De literatuur op dit terrein samenvattend komt de veldafhanketijke naar voren als iemand

die overwegend is ingesteld op sociale contacten. Hij is in die relaties wat vriendelijker en
minder afstandelijk dan de veldonafhanketijke die zich gereserveerder in dit soort situa-
ties lijkt op te stellen. Misschien zelfs zou men kunnen stellen dat veldonafhankelijken
minder alert zijn in sociaal opzicht en daardoor zich een geringere vaardigheid en beweeg-

lijkheid hebben eigengemaakt in het sociale verkeer.

Binnen de experimentele waarnemingspsychologie ontstaan, is het Witkin-concept verder

geevolueerd via onderzoek op het gebied van de persoonlijkheid en heeft het zelfs uitge-
breide vertakkingen gekregen naar het terrein van de intellektuele en meer in het alge-
meen cognitieve ontwikkeling. Direct relevant voor de problematiek van het moeilijk-
lerende kind is de bevinding van Witkin e.a. (1966), dat verhoudingsgewijs bij deze groe-
pen de discrepantie tussen verbale en meer concreet-praktische vaardigheden veel vaker
in het voordeel van de laatstgenoemden uitvalt. Dit gegeven wordt door hen (p. 312) als
volgt geihterpreteerd: 'the question inevitably arises  as  to  why,  in the retarded subjects

we studied, the analytical versus verbal-comprehension discrepancies went so consistent-

ly in one direction. The answer may lie in the heavy emphasis placed upon verbal skills,
both in society and in test construction, with the result that verbal competence may play
a particularly decisive role in routing children through life to the relative disregard of
other kinds of ability'. Met andere woorden: het verbaal minder begaafde kind lijkt een
verhoogd risico te lopen het selectiefilter (schooltoetsen e.d.) niet te passeren, en zal daar-
door wellicht eerder worden verwezen naar, en terechtkomen op een school voor M.L.K.
Het  laat zich immers gemakkelijk begrijpen dat juist het kind met een relatief gebrekkige
taalvaardigheid eerder als afwijkend of geretardeerd wordt waargenomen. De mogelijkheid
bestaat dan dat dit kind verder wordt geschoold in een situatie die een geringer appel doet
op die verbale kwaliteiten. In dit verband valt te denken aan het bijeenbrengen van kinde-
ren, binnen 66n schoolsysteem, die juist die geringe taalvaardigheid als gemeenschappelijk
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kenmerk hebben. Maar ook de op meer concreet-praktische leest geschoeide didactische
methoden zullen een nadrukketijker appel op de ontwikkeling van het verbale systeem in
de weg staan. Het is denkbaar dat juist hierdoor de discrepantie tussen verbale en meer

concreet-praktische vaardigheden wordt bestendigd en mogelijk zelfs versterkt.

Ook is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen veldonafhankelijkheid en het niveau van

ontwikkeling in het logisch denken, zowel bij kinderen op jonge leeftijd (Fleck, 1972),
alsook bij zesdeklassers (Lawson, 1976). Beide onderzoeken tonen aan dat veldonafhan-

kelijke kinderen piaget-taken beter beheersen dan veldafhankelijke. In het onderzoek van
Fleck presteerden veldonafhankelijken aanmerkelijk beter op conservatietaken, terwijl in
dat van Lawson veldonafhankelijken beter in staat waren formeel-operationele taken te
hanteren. Dit onderzoek geeft steun aan de hypothese dat een zekere mate van veldonaf-

hanketijkheid is vereist voor het ontwikkelen van het denken op het niveau der formele
operaties. Het zou interessant zijn na te gaan hoe de relatie gelegd kan worden tussen de

benadering van Piaget en Inhelder en die van Witkin. Enige aansluiting op deze vraag vin-
den wij bij Ogbulu Okonji en Olagbaiye (1975). Piaget beschouwt het onvermogen van
het jonge kind om zijn perspectief te structureren en te co8rdineren als gevolg van zijn
egocentriciteit. Witkin e.a. daarentegen beschouwen dit onvermogen als gevolg van een
relatief lage graad van differentiatie.

Het Witkin-concept is voorat bekritiseerd, juist vanwege het feit dat het g66n relaties met
verbaal vermogen kon aantonen. Meestal zijn prestaties op de Embedded Figures Test
(zie paragraaf 5.2.4.) en Rod and Frame Test ongecorreleerd met verbale intelligentie
(Gough en Olton, 1972). Zigler (1963) maakte dan ook deze bevinding tot centraal punt
van kritiek op de theorie van Witkin. Zij vertonen daarentegen meestentijds sterke reta-
ties met de perceptuele organisatiefaktor van W.I.S.C. en W.A.I.S. (puzzles, blokpatronen
en plaatjes aanvullen (Tobias, 1968). Het lijkt echter aannemelijk dat er wel een relatie
bestaat tussen de ontwikkeling van intellektuele vaardigheden en de ontwikkeling in de
richting van veldonafhankelijkheid. Wanneer immers ontwikkeling moet worden opgevat
als een proces van voortschrijdende differentiatie en articulatie, is het redelijk te verwach-
ten dat differentiatie tot uitdrukking komt op een veelheid van cognitieve aspecten, waar-
onder verbaliteit. Wij zijn overigens van mening dat die verbaliteit bij voorkeur niet afge-
leid zou moeten worden aan de woordenschat, het verbale redeneervermogen of aan de
verbale 'fluency'. Deze zouden namelijk kunnen worden opgevat als betrekkelijk opper-
vlakkige fenomenen waarin de feitelijke verbale ontwikkeling onvoldoende tot uitdruk-
king komt. Op een tweetal plaatsen in de literatuur komen wij geslaagde pogingen tegen
die relatie met verbale maten aan te tonen (Dubois en Cohen, 1970, Defazio, 1973). Zij
suggereren in elk geval de conclusie dat dit in overeenstemming lijkt met Witkin's opvat-
ting, dat articulatie m66r is dan alleen maar ruimtelijk vermogen.

De relatie tussen veldonafhankelijkheid, schoolsucces en studieprestaties is bij voortduring
object van studie geweest. De resultaten van verschillende onderzoekingen staan redelijk
eenduidige conclusies toe. Veldonafhankelijken blijken doorgaans betere schoolprestaties
te leveren (Scheibner, 1970, Goodenough, 1976), maar vooral op die gebieden die appel-
leren aan reken- en wiskunde-vaardigheid (Kew, 1971, Fey, 1976). Bij Perney (1971) vin-
den wij een mogelijke verklaring hiervoor. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een sterke-
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re functionele relatie tussen cognitieve stijl (veldonafhankelijkheid) en schoolsucces be-
staat, indien de cognitieve activiteiten ook een toename in complexiteit inhouden. Taken
werden complexer beoordeeld als ze naast eenvoudige kennis vooral begrip en toepassing
van het geleerde vereisen. De veldonafhankelijke beschikt in die situaties over het vermo-
gen om op een aantal stimulusvelden simultaan te reageren, een vaardigheid waarmee
gedetailleerde structuren en relaties binnen en rondom stimulusvelden, alsook de inhou-
den en betekenissen daarvan in nieuwe configuraties/patronen kunnen worden geherstruc-
tureerd in een gemakkelijker hanteerbare vorm.

De volgende ortho-didactische suggestie met betrekking tot het onderwijs aan moeilijk-
lerenden dringt  zich  dan op. Wanneer blijkt, zoals bijvoorbeeld  uit de onderzoeken  van
Witkin (1966) en dat van Tobias (1968) dat moeilijk-lerenden gekenmerkt worden door
een grotere veldafhankelijkheid, respectievelijk beperkter vermogen tot herstructureren,
dan kan naar ons oordeel niet worden volstaan met een strategie die uitsluitend de leer-
stofstructuur vereenvoudigt. Het moeilijk-lerende kind kan dan weliswaar de kennis van
de leerstof in de specifieke schoolleersituatie verwerven, maar de gegeneraliseerde toepas-
sing van het geleerde behoort niet automatisch  tot zijn mogelijkheden. Het is juist op dit
punt dat naar ons oordeel de didactiek van het moeilijk4erende kind zou moeten worden
toegespitst. Zoals het vereenvoudigen van de leerstofstructuur een vruchtbaar uitgangs-
punt kan zijn, zou de stap naar het aanbrengen van steeds toenemende complexiteit in de
structuur van de leerstof, teneinde gegeneraliseerde toepassing van het geleerde mogelijk
te maken, niet mogen ontbreken. Wij hebben de indruk gekregen, op basis van onze kli-
nische ervaringen, dat aan deze aspecten niet altijd voldoende aandacht wordt geschon-
ken. Het is zelfs mogelijk dat op dit punt de in aanleg wellicht aanwezig zijnde capacitei-
ten van het moeilijk-lerende kind worden onderschat, althans mogelijk niet volledig wor-
den benut.

5.2.3. De hypothesen

Het belangrijkste doel van ons onderzoek is na te gaan, in hoeverre de cognitieve ontwik-
keling van de oorspronketijk als moeilijk-lerenden geregistreerden een verklarende faktor
vormt voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moeilijk-lerenden na de la-
gere schoolleeftijd. Wij hebben gemeend er goed aan te doen deze vraagstelling vanuit ver-
schillende invalshoeken te benaderen. In deze paragraaf zal de theorie van Witkin hierbij
onze leidraad zijn. Wij zullen nagaan of, en in hoeverre de ontwikkeling van globale naar
gedifferentieerde en gearticuleerde waarneming bij moeilijk-lerenden plaatsvindt.Wij zul-
len bovendien nagaan of de eventueel vast te stellen ontwikkelingstrend bij moeilijk-leren-
den overeenkomt met die van de controlegroep en zo niet, hoe zich dit ontwikkelingsver-
loop tussen beide groepen verhoudt. De hypothesen die uit deze theorie zouden kunnen
worden afgeleid, laten  zich als volgt formuleren:

5.2.3.a.    'Prestaties op de Embedded Figures Test, als maat voor veldonafhankelijk-
heid, nemen bij moeilijk-lerenden toe in het door ons te onderzoeken leef-
tijdsgebied (13-25 jaar)'.
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5.2.3.b. 'De ontwikkeling van globale naar gedifferentieerde en gearticuleerde waarne-

ming vindt bij moeilijk4erenden in verhouding tot die van een controlegroep
in het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) sterker plaats'.

5.2.3.c. 'Moeilijk4erenden worden gekenmerkt door een veldafhankelijke stijl in de

waarneming'.

5.2.3.d. 'Mannelijke candidaten presteren beter dan de vrouwelijke'.

5.2.4. Het gebruikte instrument: een verkorte Embedded Figures Test

In ons onderzoek is om praktische redenen - de Rod and Frame Test leent zich niet zo
goed om te worden gebruikt bij wat grootser opgezet onderzoek in het veld - de Em-
bedded Figures Test (E.F.T. in het vervolg) opgenomen als maat voor veldonafhankelijk-
heid..Hij werd door Witkin (1950) ontwikkeld en is afgeleid van de Gottschaldt-figuren.
In eerste aanleg heeft de E.F.T. (de Witkin-versie) bestaan uit 24 items van de soort zoals
in onderstaand voorbeeld tot uitdrukking komt.

Figuur 5.2.4.1. voorbeeld uit de embedded figures test

De proefpersoon krijgt gedurende 15 seconden de complexe figuur te zien, die hij in eigen
bewoordingen moet beschrijven en die daarna wordt omgedraaid. Vervolgens moet hij 10
seconden kijken naar een eenvoudig figuurtje, dat verborgen is in de complexere. Daarna
wordt het eenvoudige figuurtje omgekeerd. De proefpersoon krijgt de moeilijke figuur op-
nieuw te zien en moet zo snel mogelijk de eenvoudige figuur, die verborgen is in de com-
plexere, lokaliseren. De ingewikkelde lijnen, als ook het toevoegen van kleuren (niet in
het voorbeeld), dienen om het de proefpersoon minder gemakkelijk te maken. De tijdsli-
miet per item werd aanvankelijk door Witkin op 5 minuten gesteld. De score is het totaal
aantal seconden dat de proefpersoon nodig heeft om alle items op te lossen. Hoe lager die
score uitvalt, hoe meer de proefpersoon verondersteld wordt veldonafhankelijk waar te
nemen.

Een bezwaar van de Witkin-versie van de E.F.T. is wel de duur van de afname. Om die re-
den verkortte Jackson (1956) de test. Allereerst werd de tijdslimiet teruggebracht tot 3
minuten per item en het aantal items werd vervolgens gehalveerd. De correlaties met de
oorspronkelijke schaal waren voor beide helften hoog (.99 en .96). Zij rechtvaardigden de
conclusie, dat deze verkorte vormen de Witkin-versie goed benaderen.
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Uit eigen proefonderzoek - met name binnen het kader van de samenstelling van de in-
structie-videotape voor proefleid(st)ers - is ons gebleken dat ook de Jackson-versie een
nogal tijdrovende aangelegenheid is; zeker geldt dit wanneer de test bij moeilijk4erenden
wordt afgenomen. Wij hebben ons gesteld gezien voor de moeilijke keuze tussen, ofwel
de test niet op te nemen in het uiteindelijke onderzoekspakket, ofwel in een apart onder-
zoek na te gaan in hoeverre de afnameduur nog verder zou kunnen worden ingekort. Het
feit dat wijzelf de voorkeur geven aan een zo breed mogelijke benadering van het cogni-
tief functioneren vergemakkelijkte onze uiteindelijke keuze ten gunste van het laatste
alternatief. Daarom werd in een aparte pilot-study (2), die betrekking had op leerlingen
en oud4eerlingen van scholen voor M.L.K., geboren in 1962 en 1959 dn een normaal-in-
telligente controlegroep uit dezelfde geboortejaargangen, bestaande uit M.A.V.0./
H.A.V.0.-leerlingen, nagegaan in hoeverre de afnameduur verder zou kunnen worden
ingekort. Daartoe is berekend in hoeverre het resultaat, behaald na 1 minuut (de limiet
per item werd gesteld op 3 minuten) correleerde met het eindresultaat bij een limiet van 3
minuten. De resultaten van dit proefonderzoek treft men aan in tabel  5.2.4.1.

Tabel 5.2.4.1.
Correlaties 1-minuut-vorm/3-minuten-vorm van de E.F.T.

moeitijk-lerenden MAVO/HAVO-groep

jongens meisjes jongens meisjes

M .92 .96 .80 .95
5 5 N = 22 N = 22 N = 21 N = 19

9-
1 80

.96 .90 .94 .92

e          N= 18 N = 13 N = 19 N = 21

alle correlatiecoiffficiEnten wijken significant af van 0 (p<   .001)

Feltzer en Leppers, 1975

De resultaten spreken voor zich. Twee minuten extra kijken per item blijkt nauwelijks
meer-resultaat op te leveren. Wij concluderen dan ook dat de dan-minuut-vorm als behoor-
lijke voorspeller van het resultaat van de drie-minuten-vorm kan worden aangemerkt.
De resultaten zijn voor ons aanleiding geweest in ons eigenlijke onderzoek die 66n-minuut-
vorm op te nemen als maat voor veldonafhanketijkheid. Op de mogelijke consequen-
ties met betrekking tot de interne consistentie daarvan komen wij in het verdere verloop
nog terug.

5.2.4.1. Gebruikte tests en scoring

In  de eerste onderzoeksfase hebben wij gebruik gemaakt van de eerste reeks van 12 items
- oorspronkelijk uit de versie van Jackson. Bij de tweede fase hebben wij gekozen voor de
tweede reeks, die als parallel-vorm kan worden aangemerkt.
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Bij de analyses zijn twee typen scores betrokken. De eerste betreft de gemiddelde oplos-
tijd van de twaalf items per individu. De tweede score betreft het aantal goede oplossin-

gen. Wanneer de proefpersoon meer dan 60 seconden nodig had om het eenvoudige fi-
guurtje in de complexere terug te vinden werd dit als fout aangemerkt.

5.2.5. Resultaten

In tabel 5.2.5.1. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-betrouw-
baarheden van het onderdeel 'Embedded Figures Test, aantal goed' gepresenteerd, uitge-
splitst, naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip, alsook de aantallen waarop de
berekeningen hebben plaatsgevonden.

Tabel 5.2.5.1.
Embedded figures test, aantal goed.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 3.65 4.65 4.61 5.24 2.16 2.34 3.60 3.72

X
P     Tl standaard afwijking 2.54 3.24 3.08 3.27 1.88 2A8 2.56 3.18

E

R
I gemiddelde 4A6 5.46 5.14 5.24 3.00 2.48 3.72 3.64

M
E    T2 standaard afwijking 2.73 3.62 3.06 3.60 2.64 2.47 2.52 3.09

N
T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid A6** .70** .71** .80** .54** .60** .65** .76**

C gemiddelde 8.56 9.51 10.03 9.76 8.27 9Al 8.75 9.71

0
N    Tl standaard afwijking 2.61 2.77 2.01 2.15 2.43 1.87 2.96 1.93

T
R

O gemiddelde 9.83 11.02 10.49 10.65 9.88 10.56 9.29 10.46

L

E    T2 standaard afwijking 2.46 1.42 2.29 1.77 2.51 1.21 2.77 1.77

G
R          N =                          48       45       35       37       33       34       28       24
0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .57** .78** .62** .49* .80** .66** .83** .70**

*       P < .01
**

p <.001                                                                                                       83



De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
('Repeated Measurements Design', Winer, 1962, 2 x 4 x 2 faktorieel ontwerp met herhaal-
de metingen op de derde faktor). De eerste faktor betreft het onderscheid experimenteel/
controle, de tweede de leeftijdscategoriedn en de derde faktor heeft betrekking op de
twee meettijdstippen. Het verschil tussen de experimentele en de controlegroep is signifi-
cant (p < .001), zowel op tijdstip 1, alsook op tijdstip 2. Moeilijk4erenden presteren aan-
merkelijk minder op de E.F.T., als maat voor veldonafhankelijkheid. Wij vatten dit resul-
taat dan ook op als steun voor onze hypothese, geformuleerd onder 5.2.3.c. Moeilijk-le-
renden worden gekenmerkt door een veldafhankelijke stijl in de waarneming. Bij beide
groepen constateren wij bovendien dat de prestaties toenemen met de toename in de leef-
tijd (p <  .01), en wet tot ongeveer het 19e levensjaar. Wij vatten dit resultaat op als beves-
tiging van onze hypothese, geformuleerd onder 5.2.3.a. Het meettijdstipeffect is signifi-
cant op 1 0/00-niveau, Beide groepen, experimentele en controle, doen het de tweede
keer beter dan de eerste keer. Bij de groep moeilijk-lerenden komt dit resultaat vooral
voor rekening van de mannetijke candidaten. De interactie tussen de faktoren experimen-
teel/controle en die van tijdstippen is eveneens significant (p< .002). Wij constateren
evenwel dat de controlegroepen verhoudingsgewijs meer vooruitgegaan zijn dan de groe-
pen moeilijk-lerenden. Dit resultaat vatten wij op als noodzaak tot verwerping van onze
hypothese, geformuleerd onder 5.2.3.b. De ontwikkeling van globale naar gedifferentieer-
de en gearticuleerde waarneming vindt bij moeilijk4erenden in verhouding tot een contro-
legroep in de leeftijdsfase tussen  13 en 25 jaar niet sterker plaats. In tegendeel beide groe-
pen, de experimentele en controle, lijken eerder op dit aspect uiteen, dan naar elkaar toe
te groeien. Dit is een markant resultaat, want hoewel er dus sprake is van een absolute
toename in de prestaties bij moeilijk-lerenden naar de leeftijd gezien, is het kennelijk zo
dat bij de controlegroep het differentiatieproces in de waarneming zich sterker voltrekt.
De interactie leeftijdsgroepen x tijdstippen is eveneens significant (p <  .02). Dit wordt
veroorzaakt  door het  feit,  dat  de  13- en 16-jarigen in beide groepen er verhoudingsgewijs
meer op vooruit zijn gegaan dan de overige leeftijdsgroepen. Zowel op tijdstip 1 (1975/
1976), alsook op tijdstip 2 (1978/1979) vinden wij significante sexeverschillen en wal
ten gunste van de mannehyke candidaten. In gescheiden variantie-analyses is dit resultaat
significant op 5 0/00-niveau. Dit effect treedt overigens op beide tijdstippen bij moeilijk-
lerenden markanter aan de dag dan bij de controlegroep. In de controlegroep liggen de
resultaten van de mannetijke candidaten en de vrouwelijke dichter bij elkaar. Wij vatten
dit resultaat op als bevestiging van onze hypothese dat mannen beter presteren op de
E.F.T., als maat voor veldonafhankelijkheid, dan vrouwen. Dit duidt erop dat mannen
veldonafhankelijker zijn dan vrouwen. Daarmee is dit resultaat in overeenstemming met
de gebruikelijke bevindingen.

In tabel 5.2.5.2. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-betrouw-
baarheden van het onderdeel 'E.F.T., gemiddelde oplostijd' gepresenteerd, eveneens uit-
gesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip, alsook de aantallen waarop de bere-
keningen hebben plaatsgevonden.
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Tabel 5.2.5.2.
EFT, gemiddelde oplostijd.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 49.79 46.54 46.59 45.84 54.68 54.69 50.56 49.44

X
P     Tl standaard afwijking 7.59 11.62 10.38 12.46 6.13 6.56 7.34 10.03

E

R
I gemiddelde 46.27 43.76 45.43 44.66 51.32 53.52 48.28 49.60

M

E     T2 standaard afwijking 10.90 12.75 11.02 13.54 9.43 7.42 9.68 9.32

N
T       N=                  48    46     44     38     31     29     25     25

E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .63** .74** .81** .87** .63** .71** .66** .74**

C gemiddelde 30.17 24.27 22.54 25.49 31.64 25.76 28.57 25.04

0
N    Tl standaard afwijking 11.45 12.83 11.65 11.57 11.24 8.68 13.54 9.68

T
R

O gemiddelde 22.81 15.47 18.03 19.51 23.70 20.59 24.50 20.75

L

E    T2 standaard afwijking 12.32 10.10 11.87 9.47 12.53 9.05 12A7 11.07

G
R          N =                           48       45       35       37       33       34       28       24
0
E          test/hertest
P betrouwbaarheid .63** .78** .74** .71** .82** .69** .86** .80**

*   P< .01
**  P< .001

Het gemiddeld aantal goede oplossingen heeft uit de aard der zaak een nauwe relatie met
de gemiddelde oplostijden. Het is daarom ook dat de variantie-analyses vrijwel eenslui-
dende resultaten opleveren. Op een aantal punten wijken de resultaten enigszins af. Het
leeftijdseffect is hier significant op Sniveau (was ly,niveau). De interactie tussen de fak-
toren experimenteel/controle en die van tijdstippen is hierbij significant op 1 0/00-niveau
(was 2 0/00-niveau) en die van leeftijdsgroepen x tijdstippen op 59#niveau (was 296niveau).
De resultaten kunnen overigens op identieke wijze worden beschreven. Wij volstaan dan
ook met verwijzing naar de resultaten bij het gemiddeld aantal goede oplossingen.
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De test-hertest-betrouwbaarheden, opgevat als indices omtrent consistentie in de indivi-
duele scoreverschillen over een bepaald tijdsinterval, wijken in alle gevallen significant van
0 af. In 66n geval, namelijk bij het aantal goede oplossingen, bij mannelijke candidaten uit
de controlegroep, geboren in 1953 bij een overschrijdingskans van 194 in alle overige
gevallen bij een overschrijdingskans van 10/00. Wij concluderen dan ook dat de indivi-
duele verschillen tamelijk stabiel zijn gebleken in de tijd gezien.
Voor de groepen - over het totaal gezien - bedragen de test-hertest-correlatiecoiSffician-
ten voor het onderdeel 'gemiddeld aantal goed' bij moeilijk-lerenden .70, bij de controle-
groep .67, voor het onderdeel 'gemiddelde oplostijd' bij de groep moeilijk-lerenden .76
en  bij de controlegroep  .75.  In alle gevallen wijken deze co6fficiEnten significant af van 0
(P <  .001).

Variantievergelijkingen (tijdstip 2 tegen tijdstip 1) met behulp van een t-toets voor afhan-
kelijke steekproeven levert voor wat betreft het gemiddeld aantal goede oplossingen sig-
nificant afgenomen varianties op bij de mannelijke en de vrouwelijke candidaten, geboren
in  1959, uit de controlegroep (p <   .001, respectievelijk p <   .01). Wij zien hierin een aan-
duiding dat binnen deze groepen vooral zij die op tijdstip 1 laag scoorden op tijdstip 2 re-
latief meer scorewinst hebben geboekt. Het is overigens niet uitgesloten, dat bij deze sub-
groepen sprake is van plafond.effecten, gelet op de geringe varianties op tijdstip 2 in com-
binatie met tamelijk hoge gemiddelden; die score is bovendien maximaal gemiddeld 12.
Bij de gemiddelde oplostijd van de E.F.T. vinden wij in de groep moeilijk4erenden bij
twee sub-groepen, namelijk jongens en meisjes, geboren in 1962, significant toegenomen
varianties op tijdstip 2, in beide gevallen bij een overschrijdingskans van 1% Omdat wij
hier met tijdsscores te maken hebben dient dit resultaat als volgt te worden gelezen: de-
genen die op tijdstip 1  meer tijd nodig hebben gehad voor dit onderdeel, zijn er op tijd-
stip 2 op achteruit gegaan. Zij zijn in verhouding tot de overige groepen veldafhankelijker
geworden op tijdstip 2 in vergelijking met tijdstip 1.
Bij de controlegroep vinden wij bij 66n sub-groep, te weten mannen geboren in 1959, een
variantie die op tijdstip 2 ten opzichte van die van tijdstip 1 significant is afgenomen. Dit
resultaat is significant op 296niveau.
Dat betekent dat in deze groep juist degenen die op tijdstip 1 minder tijd nodig hebben
gehad voor dit onderdeel er op tijdstip 2 op vooruit zijn gegaan. Met andere woorden zij
zijn op tijdstip 2 relatief veldonafhankelijker geworden.

In tabel 5.2.5.3. wordt een overzicht gepresenteerd van de testbetrouwbaarheden van de
twee parallelvormen van de door ons gebruikte 1-minuut-vorm van de E.F.T. Die be-
trouwbaarheden (Kuder-Richardson-20-formule) zijn voor de gegevens van tijdstip 1 en
die van tijdstip 2 apart berekend. In het eerste geval op de scores van alle subjecten die op
tijdstip 1 aan het onderzoek mee hebben gedaan. In het tweede geval over de scores van
die individuen die de tweede keer aan het onderzoek hebben meegewerkt. Zij zijn uitge-
splitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.
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Tabel  5.2.53.
Testbetrouwbaarheden, Kuder-Richardson-formule (KR-20), E.F.T., 1-minuut-vorm.

experimentele groep controlegroep

geboortejaar 1953 1956 1959 1962 1953 1956 1959 1962

M Tl .83 .83 .84 .73 .73 .72 .83 .77

A
N                    N =        39           46           49           49           38           39           49           48
N
E T2 .86 .79 .87 .75 .72 .83 .62 .80

N
N =       38         44         46         48         37         35         45         48

V Tl .85 .71 .77 .61 .59 .85 .75 .74

R
0                N =       33         26         31         33         27         28         38         37
U
W T2 .84 .73 .78 .79 .63 .82 .72* .82

E

N                N =       25         25         29         31         24         28         29         33

N.B. Tl = 1975/1976, T2 = 1978/1979
(*)      Na eliminatie van een vijftal uitschieters

Zoals afgeleid kan worden uit tabel 5.2.5.3. zijn de resultaten over het algemeen bevredi-
gend. De interne consistentie is in de meeste gevallen voldoende gebleken. Voor de totale
experimentele groep bedraagt die coafficiant op tijdstip 1 .82 en op tijdstip 2.83. Voor
de controlegroep, over het totaal bezien, bedraagt de coefficient op tijdstip 1 an 2 .77.
Wij concluderen dat de test-betrouwbaarheid van onze verkorting van de embedded figu-
res test voldoende is.

5.2.6. Samenvatting

In  dit  deel van ons hoofdstuk (paragraaf 5.2.) hebben wij ons gericht op de vraag, of en in
hoeverre de ontwikkeling van globale naar gedifferentieerde en gearticuleerde waarneming
zich bij moeilijk-lerenden voltrekt in het leeftijdsgebied tussen 13 en 25 jaar. Wij hebben
kunnen vaststellen dat moeilijk-lerenden aanmerkelijk minder presteren op de Embedded
Figures Test. Moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een veldafhankelijke stijl in de
waarneming. Zowel bij moeilijk4erenden, alsook bij de controlegroep nemen de prestaties
toe met het ouder worden om vervolgens een maximum te bereiken op ongeveer 19-jarige
leeftijd. Beide groepen presteren op tijdstip 2 bovendien beter. Bij de experimentele groep
komt dit resultaat vooral voor rekening van de mannelijke candidaten. De progressie in de
prestaties - bij een vergelijking van de resultaten van beide tijdstippen - is bij de contro-
legroep sterker. Dit wijst naar ons oordeel op een uiteengroeien van de groep moeitijkde-
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renden ten opzichte van de controlegroep. De hypothese dat juist bij moeilijk4erenden
die groei in het te onderzoeken leeftijdsgebied sterker zou zijn dient dan ook nadrukkelijk
te worden verworpen. Het tegendeel lijkt eerder waar. Sexe-verschillen vinden wij op
beide tijdstippen bij beide groepen, en wel ten gunste van de mannelijke candidaten. Bij
de controlegroep springt dit effect minder duidelijk naar voren; hier liggen de resultaten
van de mannelijke en vrouwelijke candidaten dichter bij elkaar. De relatief hoge test-her-
test-betrouwbaarheden bij alle groepen betekenen onzes inziens dat het kenmerk stabiel is
gemeten en bovendien dat de relatieve posities die individuen op deze dimensie innemen
in de tijd gezien dezelfde blijven.
Uit het feit  dat de correlaties tussen de  1 -minuut-vorm en de 3.minuten-vorm hoog zijn,
waar tevens de test-betrouwbaarheid overwegend voldoende is gebleken,leiden wij af dat
deze 1-minuut-vorm als volwaardige vervanger van de Jackson-versie kan worden aange-
merkt.

5.3.Impulsiviteit/reflexiviteit en tolerantie voor stress

5.3.1. Een literatuuroverzicht

5.3.1.1. Achtergronden van impulsiviteit bij moeilijk-lerenden

In veel casuBtische beschrijvingen van het moeilijk-lerende kind wordt diens gedrag geken-
merkt als zijnde ongedurig, impulsief of uitstelintolerant. Vermoedelijk verwijzen die be-
grippen, die overigens in een nog grotere gevarieerdheid voorkomen dan hier reeds ge-
schetst, niet altijd naar hetzelfde. Wel worden zij frequent in eenzelfde context gebruikt.
Meestal gebeurt dat in die situaties waarbij leerproblemen aan de dag treden. Impulsief
handelen wordt dan ook vaak gelijkgesteld aan niet-intelligent handelen, zoals in de opvat-
ting van Thurstone (1924). Intelligent handelen onderscheidt zich daarvan doordat het
anticiperend gedrag is, waarbij de verschillende mogelijkheden en gevolgen kunnen wor-
den geavalueerd, alvorens tot een handeling wordt overgegaan. Bij impulsief handelen, dat
overigens op de korte termijn efficiant en adequaat kan zijn, ontbreekt die anticiperende
vaardigheid min of meer. Doelen op langere termijn worden minder nadrukkelijk nage-
streefd. Het is mogelijk dat dit zijn oorzaak vindt in het onvermogen de stappen die op
langere termijn moeten worden genomen om een bepaald doel te bereiken in alle conse-
quenties te overzien.  In dat geval  is  het  naar ons oordeel juist te spreken van een vermin-
derd anticipatievermogen als een gebrekkige ontwikkelde cognitieve vaardigheid. Het veel-
vuldig gemelde impulsieve gedrag van moeilijk-lerenden kan dan worden gezien tegen de
achtergrond van een zwakke intelligentie. Zij zijn in een dergelijke opvatting eenvoudig-
weg verminderd in staat tot anticiperend gedrag en beperken zich vooral tot handelingen
waarvan het resultaat snel waarneembaar is. Dit ondanks het feit dat doorgaans het rende-
ment van die snelle responsen meestal niet hoog ligt. Handelingen die in eerste instantie
geihhibeerd worden en pas op langere termijn worden aangewend om bepaalde doelen te
bereiken leveren vaak meer op.

Een tweetal theoretische benaderingen omtrent de achtergrond en ontstaanswijze van het
impulsieve gedrag, zoals dit vaak bij moeitijk-lerenden wordt waargenomen tekent zich
in de literatuur af. De eerste, die wij zullen aanduiden als een specifiek cognitieve theorie
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hierover, vinden wij bij White (1965). White postuleert een tweetal organisatieniveaus in
de ontwikkeling. Op het eerste associatieve niveau verlopen de handelingen volgens een-
voudige associatieprincipes. Met name in relatief eenvoudige situaties die een snel hande-
len  vereisen en waarin kan worden volstaan met weinig complexe, min of meer geautoma-
tiseerde verrichtingen is dit associatief niveau voldoende toereikend. Op het tweede, meer
cognitieve niveau kan daarmee niet worden volstaan. Hierbij spelen complexe cognitieve
vaardigheden een belangrijkere rol. De overgang van associatief naar cognitief functione-
ren vindt bij het normaal-intelligente kind in de leeftijdsperiode tussen 5 en 7 jaar plaats.
Beide niveaus blijven overigens ook bestaan bij volwassenen, met dien verstande dat
afhankelijk van de aard en complexiteit van bepaalde probleem- of leersituaties gebruik
kan worden gemaakt van het daartoe meest geagende systeem. De volwassene kan dus
ook in bepaalde situaties volstaan met een associatieve wijze van reageren.

De componenten van het ontwikkelingsmodel van White keren terug in de theorie van
Jensen   (1970) met betrekking tot primaire en secundaire retardatie. Bij primaire retar-
datie treden vooral defecten op in de associatieve vaardigheden (niveau-1-kwaliteiten),
terwijl  bij de tweede vorm van zwakzinnigheid tekorten of defecten in de hogere cognitie-
ve functies of vaardigheden (niveau-2-kwaliteiten) aan de dag treden. Een eenvoudige as-
sociatieve vaardigheid is het opnoemen van cijfers in de door de proefleider gepresenteer-
de volgorde; redeneervermogen lijkt de beste representant van de niveau-2-kwaliteiten.
Wij hebben de indruk dat primaire retardatie zijn oorzaak vindt in een onvolledige wer-
king van het mechanisme dat in dienst staat van de inhibitie van motorische responsen.
Het feit dat primaire retardatie vooral wordt gevonden bij groepen ernstiger geestelijk
gehandicapten, waarbij een organisch dysfunctioneren aan de basis van die handicap ligt,
maakt een dergelijke verklaring aannemelijk. Bij diepzwakzinnigen denken wij in dit ver-
band primair aan een inhibitie-mechanisme dat mogelijk op elektro-fysiologische basis

inadequaat functioneert. Bij moeilijk-lerenden zouden wij echter de voorkeur willen ge-
ven aan een verklaring die de verbaal-mediatieve component in het handelen accentueert.
De taal functioneert mogelijk relatief gedissocieerd ten opzichte van het handelen. Het
handelen wordt bij moeilijk-lerenden vermoedelijk onvoldoende door de taal gestuurd en
begeleid (vgl. Luria, 1961, 1963). Met behulp van de taal kunnen namelijk handelingen
worden aangezet, gereguleerd en ook weer gestopt. Het is overigens niet uitgesloten dat
het handelen langs meerdere wegen wordt gereguleerd. Men vergelijke in dit verband de
kritiek van Flavell (1977, p. 68 e.v.) op de theorie van Luria waarin gewezen wordt op
de non-verbale controle op het handelen door middel van gebaren en manipulatie van de
fysische omgeving en dergelijke. Het blijft overigens denkbaar dat moeilijk-lerenden wel
een handeling kunnen aanzetten, maar juist door een gering (verbaal-)mediatief systeem
minder mogelijkheden hebben tot regulering daarvan. Indien deze hypothese juist is, en
de experimenten van Luria geven hieraan enige steun, dan lijkt een orthopaedagogische
aanpak die gericht is op de ontwikkeling van het (verbaal-)mediatieve systeem bij moei-
lijk-lerenden meer geihdiceerd, dan een strategie die zich beperkt tot de regulering van
motorische responsen. Bij groepen van moeilijk-lerenden waarbij een organische oorzaak
voor die handicap aantoonbaar is gebleken zou een gecombineerde motorisch-regulerende
en verbaal-mediatieve onderwijsstrategie het meest geeigend kunnen zijn. Deze laatste

groep is echter niet opgenomen in ons onderzoek (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1.).
Wij zien dus het impulsieve gedrag van moeilijk-lerenden vooral, maar niet uitsluitend, als
gevolg van beperkt ontwikkelde (verbaal-)mediatieve systemen.
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De tweede weg immers die kan worden ingeslagen om de oorzaken en achtergronden van
het impulsieve gedrag van moeilijk-lerenden te verklaren benadrukt de motivationele com-
ponent in het gedrag dat omschreven wordt als uitstelintolerant, dat wil zeggen gericht
op onmiddellijke bevrediging van behoeften. Uitstelintolerantie en impulsiviteit zijn in die
opvattingen vrijwel synoniem. Die uitsteIintolerantie wordt bevorderd door de opvoed-
kundige strategie, die wordt gehanteerd ten opzichte van het kind. Hess en Shipman
(1968) hebben enkele aspecten van de moeder-kind-relatie in verschillende sociaal-eco-
nomische milieus onderzocht. Bij de laag-sociaal-economische klasse vonden zij een op-
voedkundig patroon dat zij op pag. 532 als volgt omschrijven: 'The picture that is begin-
ning to emerge  is that the meaning of deprivation is a deprivation of meaning, a cognitive
environment in which behavior is controlled by status rules rather than by attention to
the individual characteristics of a specific situation and one in which behavior is not me-
diated by verbal cues or by teaching that relates events to one another and the present to
the future. This environment produces a child who relates to authority rather than to
rationale, who although often compliant, is not reflective in his behavior, and for whom
the  consequences of an  act are largely considered in terms of immediate punishments or
reward, rather than future effects and long-term goals'. Mischel (1961), Van Oudenhoven
(1970,1971) en Das (1972) signaleren eveneens opvoedkundige praktijken in de laagste
sociaal-economische klasse die worden gekenmerkt doer 'reinforcement-systemen', waar-
bij de onmiddellijke beloning centraal staat. De uitstelintolerantie of impulsiviteit bij
moeilijk-lerenden kan dan ook mede gezien worden als oorzakelijk verbonden met de ten
opzichte van hen gehanteerde opvoedingsstijl. Daarenboven is het mogelijk dat moeilijk-
lerenden zich in hun handelen laten leiden door een eenvoudige 'kosten-baten-analyse';
een strategie die erop is gericht met geringe inspanning en weinig risico voor falen een
gemakkelijker haalbaar doel na te streven, ondanks het feit dat de langere-termijn·doelen
mogelijk meer rendement zouden kunnen opleveren.

5.3.1.2. Reflexiviteit/impulsiviteit: enkele onderzoeks.bevindingen

Het onderzoek naar de dimensie reflexiviteit/impulsiviteit is vooral op gang gekomen on-
der invloed van het werk van Kagan e.a. (1963, 1965). Kagan vat reflexiviteit/impulsivi-
teit voornamelijk op als een conceptuele tempovariabele. Reflexiviteit komt tot uitdruk-
king in langzame reactietijden bij conceptuele taken in combinatie met lage foutenscores.
In het begin vinden wij de volgende definitie van reflexiviteit 'Reflection is defined se-
mantically as the consideration of alternative solution hypotheses (either classifications
or problem solving sequences) when many are available simultaneously. Reflection does
not  refer to delay that is the result of fear of failure, timidity, or inability to generate any
solution' (Kagan e.a., 1964, p. 33). Faalangst, verlegenheid, of onvermogen tot het pro-
duceren van enige oplossing worden in die definitie dus niet als antecedenten van re-
flexief gedrag aangemerkt. Zij spelen mogelijk wel een rol bij het ontstaan van een impul-
sieve attitude (Kagan, 1971). Het is dus mogelijk dat impulsiviteit bij moeilijk4erenden
vooral ontstaat ten gevolge van deze laatste faktoren. Wij komen daarop nog terug. In
1970 geven Kagan en Kogan een nauwkeuriger definitie van de dimensie, als zij stellen
(p. 1309) 'The reflection-impulsivity-dimension is concerned with the degree to which
the subject reflects on the validio' of his solution hypotheses in problems that contain
uncertainty'. Antwoordonzekerheid is een essentiale voorwaarde voor het optreden van
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tempoverschillen. De belangrijkste maatstaf voor reflexiviteit/impulsiviteit is de door
Kagan ontwikkelde Matching Familiar Figures Test (zie paragraaf 5.3.3.1.), waarin de
proefpersoon uit een zestal veel op elkaar gelijkende alternatieven dat alternatief moet
kiezen dat identiek is aan een aangeboden plaatje. Proefpersonen die snel reageren hebben

een verhoogde kans op het maken van fouten, omdat de plaatjes slechts op kleine details
van elkaar verschillen.

Er is veel onderzoek gedaan met betrekking tot de dimensie reflexiviteit/impulsiviteit.
Omdat het vrijwel ondoenlijk is alle onderzoeksbevindingen hier te vermelden, volstaan
wij met een greep uit de literatuur. Wij richten ons vooral op de vraag wat nu het onder-

zoek  hiernaar in de loop der tijd heeft opgeleverd. Vooraf een enkele kanttekening. Op de
eerste plaats blijkt dat dit type onderzoek voomamelijk heeft plaatsgevonden bij jonge
kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 12 jaar. Dat houdt in, dat de resultaten daarvan
niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar de groepen die in ons onderzoek zijn betrok-
ken. Wij exploreren immers de dimensie in het leeftijdsgebied tussen 13 en 25 jaar. Voorts
constateren wij dat slechts een fractie van deze onderzoeken betrekking heeft op groepen
die gekenmerkt worden door een gestoorde of vertraagde ontwikkeling. Dat moet verwon-

dering wekken, omdat juist bij deze groepen geldt, dat hun gedrag vaak als impulsief en
weinig reflexief wordt omschreven.

Een belangrijk deel van de onderzoeken heeft zich beziggehouden met de relatie reflexivi-
teit/impulsiviteit en 'problem-solving'4aken. Vaak wordt hiervoor de 20-vragentest van
Mosher en Hornsby (zie Bruner e.a. 1966, p. 86 e.v.) gebruikt. Uit die onderzoeken
(Denney, 1973, Ault, 1973, Zelniker e.a., 1977) blijkt, dat reflexieve kinderen meestal
meer 'constraint-seeking'-vragen stellen, terwijl impulsieven daarentegen frequenter ge-
bruik maken van 'hypothesis-scanning'. In het onderzoek van Denney werd bovendien
aangetoond, dat een instructie om het tempo bij het vragen te verhogen gepaard ging aan
een drastische toename in het aantal 'hypothesis-scanning'-vragen. De instructie om het
langzamer te doen verminderde noch het aantal 'hypothesis-scanning'-vragen, noch dat
van de 'constraint-seeking'-vragen. Zelniker e.a. constateerden in deze studies een opmer-
kelijk resultaat. Weliswaar stelden reflexieve kinderen meer 'constraint-seeking'-vragen,
maar het aantal vragen om tot de correcte oplossing te komen was niet minder, met ande-
re woorden: zij vertoonden geen grotere efficiantie.
Zij interpreteerden de differentiale resultaten van reflexieven en impulsieven op de '20-
vragentest' dan ook in termen van individuele verschillen in de voorkeur voor perceptu-
ele zoekstrategieen. Zij sluiten daarmee aan bij de opvatting van Gardner en Long (1962)
dat effectief aftasten/afzoeken door een gegeneraliseerde uitstel-functie mogelijk wordt
gemaakt. Ook Kilburg en Siegel (1973) verklaren de verschillen tussen reflexieve en im-
pulsieve kinderen in termen van perceptuele processen. Reflexieve kinderen maken een

gedetailleerdere kenmerken-analyse op een visuele herkenningstaak. Aangezien de M.F.F.-
items niet correct kunnen worden opgelost op basis van naamovereenkomst tussen de
stimuli, houdt dit in, dat de neiging, of habituele reactie, om een gedetailleerde kenmer-
ken-analyse uit te voeren misschien wel de meest belangrijke component is van de cogni-
tieve perceptuele basis die aan de dimensie reflexiviteit/impulsiviteit ten grondslag ligt.
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Stein e.a. (1975) onderzochten de groeperingsstrategieen bij sorteertaken, zoals door 01-
ver en Hornsby (zie Bruner e.a., 1966, p. 68 e.v.) werden gebruikt, bij emotioneel-ge-
stoorde en normaal-intelligente kinderen van gelijke mentale leeftijd   (ca.  10 jaar) in rela-
tie tot reflexiviteit/impulsiviteit. Het gebruik van superordinate groeperingen nam toe
met de mentale leeftijd, doch er werd geen relatie gevonden tussen mentale leeftijd en de
M.F.F.4atentietijd. De M.F.F.4atentietijd bleek wel negatief gecorreleerd met de fouten-
score van de M.F.F. (dat is trouwens bijna in elk onderzoek het geval), maar die latentie-
tijd was, in tegenstelling tot de foutenscore, niet gerelateerd aan het gebruik van superor-
dinate groeperingen, of dat van functioneel-relationele concepten. Daarmee zijn deze re-
sultaten strijdig met Kagan's opvattingen (Kagan e.a. 1964), die juist de latentietijd =
reactietijd tot het eerste antwoord als belangrijkste index voor impulsiviteit/reflexiviteit
beschouwen.

Het vermogen tot inhiberen van motorische responsen is veelvuldig onderzocht in relatie
met refiexiviteit/impulsiviteit. De terzake gedane onderzoekingen staan redelijk eenduidi-
ge conclusies toe. Reflexieve kinderen zijn beter in staat tot inhibitie van motorische res-
ponsen dan impulsieve (Harrison en Nadelman, 1972, Bentler en McClain, 1976). Deze
onderzoeksresultaten geven dus steun  aan de theorie van White (zie paragraaf 5.3.1.1.).
Het feit dat impulsieven kennelijk verminderd in staat zijn tot inhibitie en regulering van
onmiddellijke motorische responsen heeft aanleiding gegeven tot tamelijk veel onderzoek
dat tot doel had het effect van vertragings-instructies op de leerprestaties vast te stellen.
Wat nu blijkt, is het volgende: moeilijk-lerende kinderen presteren beter op visuele discri-
minatietaken indien zij ertoe worden aangezet hun motorische reacties uit te stellen (Har-
cum en Harcum, 1973, Duckworth, 1974). Bij imbecielen is dit effect ook aangetoond
door Van Oudenhoven en Timmers-Martina (1970), alsook door Lowry en Ross (1975).
Het probleem bij met name de groep imbecielen is echter, dat zodra de 'vertragingscondi-
tie' wordt weggenomen vrijwel onmiddellijk de ineffici8nte, uitstelintolerante strategie
weer bij hen opduikt. Dat wijst onzes inziens vooral op een weinig adequaat werkend in-
hibitie-mechanisme (zie ook paragraaf 5.3.1.1.). Overigens vond Heider (1971) dat ge-
dwongen inhibitie minder effectief is dan een instructie die bestond uit de verklaring en
toelichting van een juiste taakstrategie bij de M.F.F. en een taak, waarbij met behulp van
drie woordjes zinnen moesten worden gevormd, en dit gold bij uitsluiting voor impulsieve
jongens uit de laag-sociaal-economische klasse. Een soortgetijk effect treffen wij ook aan
in het onderzoek van Egeland (1974).
Ook langs andere weg is gepoogd de impulsieve houding van kinderen te beihvloeden.
Meichenbaum en Goodman deden dit door middel van zelf-controle-technieken (bijvoor-
beeld kinderen tijdens de taak tot zichzelf laten praten). Onder die conditie worden kin-
deren, zo bleek, reflexiever en verbeteren hun prestaties op intelligentietests (Porteus
Maze en W.I.S.C.-performance-deel), maar ook op een test voor impulsiviteit. Zelfs door
'modeling-procedures' (het aanschouwen van een reflexief model) kan een impulsieve
attitude in de richting van een meer refiexieve worden veranderd (Denney, 1972).

In het begin van paragraaf 5.3.1.2. hebben wij melding gemaakt  van het werk van Kagan
(1971) waarin de rol van angst en stress op het impulsieve gedrag aan de orde wordt ge-
steld. De invloed van angst/stress op impulsiviteit lijkt aanwezig. Block e.a. (1974) wijzen
in dit verband op de geringe stress-tolerantie bij jonge impulsieve kinderen als oorzakelijk
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verbonden met die impulsieve stijl. Op pag. 629 karakteriseren zij in dit verband het im-
pulsieve kind als 'fearful and inhibited, with little margin of adaptability'. In een kritiek
op deze studie van Kagan en Messer (1975) wordt vooral gewezen op het feit dat Block
e.a., zich, ter staving van hun bevindingen, hebben beperkt tot studies over impulsiviteit
bij zeer jeugdige kinderen, die nog geen schoolse opleiding hadden genoten. Het is moge-
lijk dat op dat leeftijdsniveau de intolerantie voor stress als antecedente conditie voor im-
pulsiviteit kan worden aangemerkt. Kagan zelf, die zich beroept op het vele onderzoek
dat naar de dimensie is verricht bij schoolkinderen, prefereert echter een verklaring in
termen van faalangst. De verschillende ontstaansgronden van angst worden naar zijn oor-
decl onvoldoende door Block e.a. onderscheiden. Overigens zijn wij van mening, dat
stress-gevoeligheid en faalangst moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Vermoedelijk spelen,
met name bij moeilijk-lerenden, beide faktoren een rol.

In ons onderzoek exploreren wij eveneens de relatie tussen de tolerantie voor geihduceer-
de stress en impulsiviteit. Als maat voor reflexiviteit/impulsiviteit hanteren wij daartoe de
M.F.F. De spiral maze van Gibson (1965), een psychomotorische test, wordt door ons
mede gehanteerd  als  maat voor stress-tolerantie.

5.3.2. De hypothesen

5.3.2.a. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) treedt bij moei-

lijk4erenden een verschuiving op in de richting van een reflexieve attitude'.

5.3.2.b. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) is de verschuiving

in de richting van een reflexieve attitude bij moeilijk-lerenden sterker in ver-
houding tot die van de controlegroep'.

5.3.2.c. 'Moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een impulsieve stijl in de verwer-

king van informatie'.

5.3.2.d. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaaO neemt de toleran-

tie voor geihduceerde stress bij moeilijk-lerenden toe'.

5.3.2.e. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) neemt de toleran-

tie voor geihduceerde stress bij moeilijk-lerenden in verhouding tot die van de
controlegroep sterker toe'.

5.3.2.f. 'Moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een geringe tolerantie voor geih-
duceerde stress'.

5.3.3. Gebruikte mken, procedures en scoring

5.3.3.1. De Matching Familiar Figures Test (M.F.F.)

Wij hebben gebruik gemaakt van de standaardversie van deze test, zoals deze door Kagan
werd ontworpen. De test bestaat uit twaalf items. De bedoeling is, dat de proefpersoon
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uit een reeks van zes op de stimulusfiguur lijkende, overwegend bekende, figuren die fi-
guur aanwijst die identiek is aan de stimulusfiguur. Er zijn twee oefenitems die voorafgaan
aan de eigenlijke reeks. De proefieider toont de stimulusfiguur en drukt gelijktijdig de
stopwatch  in.  De  tijd  tot het eerste antwoord wordt genoteerd, alsmede of het antwoord
goed of fout is. De proefpersoon wordt niet aangemoedigd om het zo vlug of zo nauwkeu-
rig mogelijk te doen. De eigen werkstijl en het eigen tempo zijn immers belangrijk. Stimu-
lusfiguur en de zes alternatieven zijn gelijktijdig zichtbaar. Van de zes alternatieven is er
slechts 66n identiek aan de stimulusfiguur. De overige vijf wijken op zeer kleine details
daarvan af. Dit is vereist volgens Kagan, omdat maximale antwoordonzekerheid een essen-
tiale voorwaarde is voor het optreden van tempoverschillen.

In onze analyses zijn twee scores betrokken. De eerste betreft de gemiddelde reactietijd,
dat wil zeggen het aantal seconden dat voor de twaalf items gemiddeld wordt benodigd
tot het eerste antwoord. De tweede score betreft het aantal goede oplossingen, bij deze
taak maximaal twaalf.

5.3.3.2. De Gibson Spiral Maze

Deze taak bestaat uit een soort doolhof in de vorm van een spiraal, en stelt een 'weg' voor
van 135 cm lengte, afgegrensd door vetgedrukte lijnen. Obstakels in de vorm van vetge-
drukte letters 'o' zon verspreid over de gehele lengte van de 'weg'. Het ontwerp is geen
echte doolhof, omdat het gadn doodlopende, of alternatieve 'wegen' kent, zodat het met
een potlood doorlopen van  de  'weg' geen kwestie is van intellektuele vaardigheden. De
test is van psychomotorische aard en meet de snelheid, nauwkeurigheid en algemene stijl
van musculaire responsen als reactie op een gecontroleerde stimulus. Hij wordt bovendien
gerangschikt onder de persoonlijkheidstests (Gibson, 1965).
De rationale die daaraan ten grondslag ligt is dat psychomotorische prestaties gerelateerd
zijn aan emotionele aanpassing. Men vergelijke in dit verband bijvoorbeeld de invloed van
emotionele onaangepastheid/spanningen op de gedragingen van de autorijder die als ge-
volg daarvan niet de juiste reacties laat zien en daarom brokken maakt.

De proefpersoon moet zo snel als deze kan met een potlood door de 'doolhof gaan, te
beginnen vanuit het centrum. Hij mag niet de kanten/lijnen raken en ook de zwarte rond-
jes mogen niet worden getoucheerd. Bij het 'klaar af van de proefleider start de proefper-
soon.  Om de spanning  nog  wat  op te voeren wordt  om  de 15 seconden de proefpersoon
gedecideerd toegeroepen dat deze het nog sneller moet doen. Daarmee wordt stress geih-
duceerd. De proefpersoon voert de taak uit met de voorkeurshand, dat is de hand waar-
mee spontaan wordt begonnen.

De scores die uitgangspunt vormen voor onze analyses zijn de reactietijd, gedefinieerd als
het aantal seconden om vanuit het centrum het eindpunt/de uitgang van de spiraal te be-
reiken, alsook het aantal fouten dat wordt gemaakt. Als fouten worden aangemerkt:  bot-
singen tegen de rondjes of de lijnenen doorkruisingen daarvan.
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5.3.4. Resultaten

In het hiernavolgende zullen de resultaten, betrekking hebbend op de M.F.F. en de Spiral
Maze aan de orde worden gesteld.
Tabel 5.3.4.1. betreft de gemiddelde reactietijd bij de M.F.F.
Tabel 5.3.4.2. heeft betrekking op het aantal goede oplossingen bij de M.F.F.
Tabel 5.3.4.3. betreft de reactietijd met de voorkeurshand bij de Spiral Maze.
Tabel 5.3.4A. heeft betrekking op het aantal gemaakte fouten met die hand bij de Spiral
Maze.

Tabel 53.41.
M.F.F., gemiddelde reactietijd.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 11.60 15.04 13.70 15.95 12.81 13.90 13.88 14.80

X
P          T 1 standaard afwijking 5.90 8.37 6.51 6.60 10.95 6.80 4.33 9.48

G
R gemiddelde 14.08 15.24 12.34 13.61 12.68 12.17 12.44 12.28

0
E     T2 standaard afwijking 6.91 6.46 5.42 6.68 5A7 6.80 5.59 6.05

P

N =                             48        46        44        38        31        29        25        25

C gemiddelde 18.58 19.27 19.74 20.24 16.24 17.18 17.18 17.83

0
N    Tl standaard afwijking 10.66 11.39 11.41 6.88 7.54 7.26 5.89 6.30

T

G gemiddelde 17.71 20.22 21.77 21.11 13.76 17.00 18.04 20.58

R
O    T2 standaard afwijking 8.72 8.80 10.41 8.72 5.53 7.15 7.88 6.90
E

P          N =                           48       45       35       37       33       34       28       24
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Tabel 5.3.4.2.
M.F.F., aantal goed.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 4.85 4.93 4.98 4.92 4.45 4.62 5AO 4.76

X
P    Tl standaard afwijking 1.79 1.88 2.07 2.04 1.93 2.01 1.81 1.66

G
R gemiddelde 5.29 5.74 5.43 5.79 5.06 5.07 5.52 4.92

0
E    T2 standaard afwijking 1.86 1.99 2.16 1.82 1.70 1.81 2.02 2.38

P
N =                          48       46       44       38       31       29       25       25

C gemiddelde 6.81 7.40 7.49 7.54 6.76 7.18 7.29 7.79

0
N    Tl standaard afwijking 2.48 1.96 2.43 1.55 2.15 1.90 1.64 1.68
T

G gemiddelde 7.27 8.67 8.06 8.22 6.97 7.94 7.21 7.75

R
O    T2 standaard afwijking 1.91 1.75 1.63 1.88 1.91 2.01 2.04 2.10
E

P          N =                          48       45       35       37       33       34       28       24

Tabel 5.3.4.3.
Spiral maze, reactietijd

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 47.15 46.89 42.25 44.39 45.71 42.97 43.16 48.48
X
P    Tl standaard afwijking 11.89 12.96 11.83 12.17 9.90 10.89 10.23 14.56

G
R gemiddelde 43.17 44.39 41.30 40.95 42.26 38.66 44.16 47.00

0
E    T2 standaard afwijking 13.04 11.58 12.62 10.57 9.59 11.24 12.66 15.44

P
N =                  48     46     44     38     24     31     25     25

C gemiddelde 40.35 36.89 34.97 33.22 38.52 34.76 35.71 34.83

0
N    Tl standaard afwijking 9.16 7.05 6A2 7.12 7.52 7.10 13.42 6.84

T

G gemiddelde 37.83 35.09 36.20 33.65 32.58 34.09 35.57 32.00
R
0    T2 standaard afwijking 9.53 8.22 6.74 6.88 6.16 6.11 13.49 5.65

E

P          N =                          48       45       35       37       33       34       28       24
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Tabel 5.3.4.4.
Spirat maze, aantal fout

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 14.85 10.78 11.00 9.89 14.26 15.48 12.28 11.68

X
P     Tl standaard afwijking 10.51 5.54 6.86 7.54 7.88 9.28 5.29 8.32

G
R gemiddelde 10.17 7.02 7.30 10.13 9.39 15.55 10.00 11.56
0
E    T2 standaard afwijking 7.52 5.70 4.67 10.59 5.14 12.36 6.66 12.18

P

N =                          48       46       44       38       31       29       25       25

C gemiddelde 9.54 10.27 10.26 11.14 8.85 9.47 10.54 8.46

0
N    Tl standaard afwijking 7.51 6.12 6.29 6.42 6.57 8.92 5.46 3.37

T

G gemiddelde 7.15 7.69 5.54 8.14 9.03 8.32 7.71 8.37

R
O    T2 standaard afwijking 5.96 6.12 4.54 5.94 5.16 4.84 5.39 10.53

E

P            N =                             48        45        35        37        33        34        28        24

In de tabellen wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden en standaardafwijkingen
van deze onderdelen. Ook de aantallen waarop de berekeningen hebben plaatsgevonden
worden hierin vermeld. De resultaten zijn uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en
meettijdstip.

Resultaten  Matching Familiar Figures Test (zie tabellen 5.3.4.1. en tabel 5.3.4.2.).

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
volgens een analyseschema, zoals vermeld onder 5.2.4. De verschillen tussen de experi-
mentele en de controlegroep zijn significant (p < .001). Moeilijk-lerenden geven minder
goede oplossingen en hebben kortere bedenktijden dan de controlegroep. Wij zien hierin
een bevestiging van onze hypothese dat zij als groep gekenmerkt worden door een impul-
sieve stijl   in de verwerking van informatie.  Bij het aantal goede oplossingen  zien  wij   bij
beide groepen, dat de prestaties toenemen met de toename in de leeftijd (p <   .05). Ook
het meettijdstip-effect is hierbij significant (p < .001). Beide groepen, de experimentele
en de controle, geven op tijdstip 2 significant meer goede oplossingen dan op tijdstip  1.

97



Wij vatten dit resultaat op als steun voor onze hypothese dat er bij moeilijk-lerenden in
het te onderzoeken leeftijdsgebied een verschuiving optreedt in de richting van een re-
flexieve attitude. Die verschuiving in deze richting vindt overigens bij moeilijk4erenden
niet sterker plaats in verhouding tot die bij de controlegroep. Wij verwerpen dan ook on-
ze hypothese, geformuleerd onder 5.3.2.b. Bij het aantal goede oplossingen zien wij ont-
wikkelingstrends in de cross-sectionele data die over het algemeen worden bevestigd door
de gegevens van de tweede onderzoeksfase. Bij de gemiddelde reactietijd constateren wij
enkele opvallende verschijnselen. Het leeftijdseffect is weliswaar significant (p < .005),
maar niet eenduidig interpreteerbaar bij de groep moeilijk4erenden. De significantie komt
vooral voor rekening van moeilijk4erende jongens, geboren in 1962 en in 1956. Vooral
het feit dat er zowel op tijdstip  1, alsook op tijdstip 2 sprake is van schommelingen in de
gemiddelde bedenktijden over de verschillende leeftijdscategorieen heen bij de experimen-
tele groepen draagt ertoe bij dat de resultaten moeilijk te interpreteren zijn. Bij de contro-
legroepen zien wij overigens een ontwikkelingstrend op tijdstip 2, die overeenkomt met
die van tijdstip 1, namelijk een geleidelijke toename  van de bedenktijden naarmate  de

groepen ouder worden. Wel opvallend is het verschijnsel dat moeitijk-lerenden, met uit-
zondering van de jongens, geboren in 1962 en in 1959, over het algemeen de tweede keer
minder bedenktijd nodig hebben voor het oplossen van de items dan de eerste keer. Dit
effect is significant op 1036niveau. Bij de controlegroep zien wij daarentegen juist bedenk-
tijden, die op tijdstip 2 ten opzichte van die op tijdstip 1 significant zijn toegenomen.
Met andere woorden, moeilijk4erenden gebruiken de tweede keer minder bedenktijd dan
de eerste, terwijl de controlegroep er juist langer over doet. Dit interactie-effect is signifi-
cant (p <  .005). Wij zouden dit resultaat willen interpreteren als wijzend op een toegeno-
men effici8ntie bij moeilijk4erenden, een toename die relatief sterker is dan bij de contro-
legroep. Immers, een belangrijk sterker toegenomen gemiddelde bedenktijd levert bij de
controlegroep gddn significant meer-resultaat op, gemeten aan het aantal goede oplossin-
gen, in verhouding tot dat resultaat op tijdstip 2 bij moeilijk-lerenden. Het lijkt erop dat
bij moeilijk4erenden de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid kan worden verwerkt
(het aantal informatie-eenheden bijvoorbeeld) met het ouder worden toeneemt. Wij reali-
seren ons overigens  dat  de hier geopperde mogelijkheid enigszins speculatief van karakter
is. Ons onderzoek staat een nadere toetsing hiervan niet toe, doch het zou naar ons oor-
deel de moeite waard zijn de hier ontwikkelde hypothese in toekomstig onderzoek te
toetsen. In gescheiden variantie-analyses hebben wij nagegaan of er systematische sexe-
verschillen aantoonbaar zijn. Op beide tijdstippen is dat effect significant voor wat betreft
de bedenktijd. Op tijdstip 1 bij een overschrijdingskans van 104 op tijdstip 2 op 196ni.
veau. Mannelijke candidaten hebben op beide tijdstippen kortere bedenktijden nodig dan
de vrouwelijke. Alldan op tijdstip 2 zien wij overigens dat dit bij mannen gepaard gaat aan
significant meer goede oplossingen (p <  .01).

Resulmten Spiral Maze (zie tabellen 5.3.4.3. en 5.3.4.4.)

Ook hier zijn de verschillen tussen de individuele scores getoetst met behulp van varian-
tie-analyse volgens het analyseschema dat wij hebben vermeld onder 5.2.4. De verschillen
tussen de experimentele en de controlegroep zijn significant (p <  .001). Moeilijk-lerenden
gebruiken meer tijd om door de spiraal te komen en maken daarbij aanmerkelijk meer
fouten dan de controlegroep. Wij vatten dit resultaat op als steun voor onze hypothese
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dat zij gekenmerkt worden door een geringe tolerantie voor geihduceerde stress. Toch
lijkt het ons toe, dat de interpretatie van dit resultaat langs een aantal alternatieve wegen
zou kunnen verlopen. Op de eerste plaats merken wij op, dat de taak werd uitgevoerd met
de voorkeurshand, rechter, of linker. Dat zou kunnen betekenen dat de lateralisatie (links-
handigheid met name) als verklarende faktor zou kunnen worden aangemerkt. Indien na-
melijk de Spiral Maze met de linkerhand wordt doorlopen, ontstaat er voor de proefper-
soon, rekening houdend met de verplichte draairichting, het additionele probleem dat het
visueel anticiperen op de open rondjes die niet mogen worden geraakt, wordt bemoeilijkt.
Indien deze hypothese juist is, zou dat tot uitdrukking moeten komen in verhoogde fou-
tenscores bij die subgroepen waarin linkshandigheid frequenter voorkomt.

In tabel 5.3.4.5. vindt men de absolute en relatieve frequenties van linkshandigheid, uitge-
splitst naar groep, geslacht en geboortejaar.

Tabel 5.3.4.5.
Frequenties linkshandigheid.

geboorte- experimentele groepen controlegroepen
jaar

M         V          M         V

1962 N=6= 12,5%      N=3= 9,796 N=6= 12,5% N=2= 6,1%

1959 N=8= 17,4% N=5= 17,2% N=6= 13,3% N=4= 11,8%
1956 N=4=  9,1%      N=2=  8,093      N=2= 5,7% N=5= 17,996
1953 N=7= 23,7% N=4=16,095 N=2= 5,4% N=2=  8,3%

Uit de tabel blijkt, dat in het algemeen linkshandigheid procentueel meer voorkomt bij
moeilijk4erenden, in het bijzonder bij de groepen die geboren zijn in 1953, mannen en
vrouwen, alsook bij de meisjes, geboren in 1959. Bij de controlegroep komt dit verschijn-
sel procentueel meer voor bij de vrouwen, geboren in 1956. Zou nu linkshandigheid als
verklaring kunnen worden aangemerkt, dan zou bij deze subgroepen verhoudingsgewijs de
foutenscore aanmerkelijk hoger moeten zijn dan die bij de overige subgroepen. Is zulks
het geval dan hebben wij hier te maken met een cohorte-specifiek verschijnsel. De enige
subgroep die er echter op dit punt ongunstig uitspringt is de groep moeilijk-lerende meis-
jes, geboren in 1959. De overige groepen maken verhoudingsgewijs niet meer of minder
fouten dan de overige subgroepen. Naar ons oordeel worden verhoogde foutenscores dan
ook niet veroorzaakt door linkshandigheid persd. Wij sluiten echter niet uit, dat dit wel
opgaat voor die gevallen van linkshandigheid die op pathologische gronden berusten, doch
wij zouden ons niet willen wagen aan een al te definitieve uitspraak hierover. Nader on-
derzoek zou op deze kwestie enig licht kunnen werpen.
Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn, dat de moeilijk4erenden een andere taakstra-
tegie volgen, namelijk een die er meer op gericht is fouten te vermijden dan de taak zo
snel mogelijk (conform de instructie) te volbrengen. Dat zou dan kunnen wijzen op ver-
hoogde faalangst en meer in het algemeen een grotere intolerantie voor stress bij moeilijk-
lerenden. Het feit, dat zij, ondanks het gegeven dat zij er langer over doen, toch meer fou-
ten maken, maakt deze interpretatie naar ons oordeel niet minder aannemelijk. Hoogstens
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kan men dan ook in dat geval vaststellen, dat moeilijk-lerenden, ondanks die strategie, er
niet in slagen het rendement van die poging tot uitdrukking te laten komen in een verlaag-
de foutenscore.

Het meettijdstip·effect is significant, zowel bij de reactietijd, alsook bij het aantal fouten
(p <  .001). Die reactietijden zijn bij beide groepen op tijdstip 2 aanmerkelijk gedaald, ter-
wijl de foutenscores bij beide groepen belangrijk zijn afgenomen op tijdstip 2. Wij vatten
dit resultaat op als bevestiging van de hypothese dat bij moeilijk-lerenden de tolerantie
voor geihduceerde stress in het leeftijdsgebied tussen  13 en 25 jaar toeneemt.

Het feit dat noch bij de reactietijd, maar ook niet bij het aantal fouten een significante in-
teractie optreedt tussen de faktoren experimenteel/controle en die van tijdstippen, bete-
kent naar onze mening dat wij de hypothese, dat de tolerantie voor geihduceerde stress bij
moeilijk-lerenden sterker zou toenemen in het leeftijdsgebied tussen 13 en 25 jaar dan die
bij de controlegroep, zouden moeten verwerpen. Een sexeverschil vinden wij alleen op
tijdstip 2, en wet ten nadele van de vrouwelijke candidaten, die aanmerkelijk meer fou-
ten maken dan de mannen (p <  .005).

5.3.5. Samenvatting

Impulsiviteit en intolerantie voor stress zijn kenmerken die vaak (wellicht te vaak) aan
moeilijk-lerenden worden toegeschreven. Impulsief handelen wordb veelal gelijk gesteld
aan niet-intelligent gedrag, zoals in de opvatting van Thurstone. De wordingsgeschiedenis
van een impulsieve attitude laat zich langs twee lijnen beschrijven. In het model van White
bijvoorbeeld worden in verband hiermee een tweetal niveaus van organisatie in de ontwik-
keling onderscheiden. Op het eerste associatieve niveau verlopen die handelingen volgens
betrekkelijk eenvoudige associatie-principes. Vanaf ongeveer 5-7-jarige leeftijd gaat een
meer cognitief niveau de rol overnemen van dit associatieve niveau, althans bij een onge-
stoorde ontwikkelingsgang. Weliswaar blijft het associatieve niveau ook op latere leeftijd
een rol spelen,  maar die rol verliest aan betekenis ten gunste  van het cognitief handelen.
Impulsief handelen wordt in dit model als gevolg gezien van een betrekkelijk onvolledig
werkend inhibitie-mechanisme. Wij hebben de idee, dat dit met name geldt bij die groepen
van moeilijk4erenden die naast een algemene ontwikkelingsachterstand gekenmerkt wor-
den door een organisch dysfunctioneren. In onze eigen onderzoeksgroep van moeilijk4e-
renden achten wij minder aannemelijk, dat impulsiviteit bij uitsluiting het gevolg  is  van
dit niet optimaal functionerend remmingsprincipe. Wij prefereren hierbij het model  van
Luria, waarin gewezen wordt op tekorten van verbaal-mediatieve aard. Wij sluiten overi-
gens niet  uit, dat een impulsieve, of uitstelintolerantie attitude bij moeilijk4erenden mede
wordt veroorzaakt, dan wel versterkt door de ten opzichte van hen gehanteerde opvoe-
dingsstrategieen.
De resultaten van ons onderzoek wijzen in de richting van een impulsieve stijl in de in-
formatieverwerking bij moeilijk-lerenden. De prestaties van hen nemen overigens toe met
het ouder worden. Dit vatten wij op als bevestiging van onze terzake, onder 5.3.2.a. gefor-
muleerde, hypothese. Opvallend is het resultaat dat moeilijk4erenden een prestatieverbe-
tering - gemeten aan het toegenomen aantal goede oplossingen op de M.F.F. - gepaard
laten gaan aan een afname in de daarvoor benodigde tijd. Wij achten dit resultaat indica-
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tief voor een toegenomen efficidntie in het verwerken van informatie bij moeilijk4eren-
den. Wij achten het mogelijk, dat dit met name tot uitdrukking komt in een toename van
het aantal informatiecenheden dat per tijdseenheid door hen kan worden verwerkt. Man-
nelijke candidaten gebruiken op beide tijdstippen meer bedenktijd dan de vrouwelijke. Al-
teen op tijdstip 2 gaat dit overigens gepaard aan significant meer goede oplossingen bij
hen. Moeilijk-lerenden worden gekenmerkt door een grotere intolerantie voor stress. Met
het ouder worden neemt de intolerantie hiervoor af, maar in verhouding tot de controle-
groep echter niet sterker. Wij hebben de indruk dat moeilijk4erenden op een psychomoto-
rische taak een andere taakstrategie volgen. Een, namelijk, die er meer op gericht is fouten
te vermijden dan de taak - conform de instructie - zo snel mogetijk te volbrengen. Het
feit dat zij desondanks meer fouten maken dan de controlegroep, terwijl de reactietijden
bij hen beduidend hoger liggen, wijst onzes inziens op de relatieve inefficiEntie van de
door moeilijk-lerenden op deze taak gehanteerde strategie.

5.4. Verbale en non-verbale divergente produktie

5.4.1.  Een afbakening van het terrein; enkele uitgangspunten

Men kan verschillende vormen van denken onderscheiden, waarop in uiteenlopende le-
venssituaties een beroep kan worden gedaan. In school- en leersituaties neigt men ertoe,
vaak ook afhankelijk van de geprefereerde didactische strategie, bij kinderen een type
denken te stimuleren dat erop gericht is oplossingen te bieden voor bepaaide doorgaans

nauwkeurig omschreven problemen. Vaak zijn deze problemen of opgaven van convergen-
te aard. Dat wil zeggen dat 6dn oplossing als de juiste wordt aangemerkt en gewaardeerd.
Alternatieven worden genegeerd en er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de moge-
lijkheid dat deze toch juist zouden kunnen zijn. Kenmerkend voor convergente proble-
men is dat zij doorgaans leiden tot dan oplossing, indien tenminste de conventies en spel-
regets niet worden overtreden.

Guilford (1956,1967) maakt een onderscheid tussen convergente en divergente produktie
in het denken. Bij divergent denken bestaan, in tegenstelling tot bij convergent denken,
meerdere oplossingen voor een bepaald probleem. In principe is elke oplossing dan ook
aanvaardbaar; fouten kunnen niet worden gemaakt; er bestaan hierbij immers g6611 unieke
of 66nduidige oplossingen.

Waar het vermoedelijk zo is, dat van beide vormen van denken een wisselend gebruik
wordt gemaakt, rijst de vraag of toch niet bepaalde groepen kunnen worden geiilentifi-
ceerd op basis  van hun specifieke voorkeur of begaafdheid voor problemen met een geslo-
ten (convergent) of open (divergent) karakter.

Van moeilijk-lerenden bijvoorbeeld is bekend dat zij doorgaans falen op taken waarin, zo-
als in de meeste intelligentietests, een al te nadrukkelijk appel wordt gedaan op de vaar-
digheid problemen van convergente orde op te lossen. Het zou dan ook mogelijk kunnen
zijn dat bij hen juist een voorkeur of begaafdheid aan de dag treedt voor het divergente
denken. Die specifieke voorkeur zou  dan tot uitdrukking kunnen komen in relatief hogere
scores op divergent-denken-taken bij moeilijk-lerenden in vergelijking met die van de con-

101



trolegroep. Tenminste, als divergent-denken wordt opgevat als ongekanaliseerde intelligen-
tie (Van Meel, 1968, p. 138 e.v.).

Het onderzoek naar divergent denken wordt meestal, zoals bij Guilford, geplaatst in de
context van het creativiteitsonderzoek. Over de ontwikkeling van creativiteit bestaan ver-
schillende opvattingen. Volgens Wallas (1926) verloopt het creativiteitsproces in een vier-
tal stadia. Het eerste is een voorbereidend stadium waarin het probleem wordt overdacht,
en waarin getracht wordt het beschikbare materiaal logisch te ordenen. Dit stadium wordt
opgevolgd door het inkubatie-stadium (hierin laat men het probleem enigszins bezinken).
Na deze fase vindt bij het creatieve proces de illuminatie plaats, die gekenmerkt wordt
door de geniale inval. Uiteindelijk dient in de verifikatiefase die inval te worden gepolijst,
afgewerkt en geperfectioneerd, waarna de resultaten kunnen worden overgedragen en ge-
communiceerd.

Een tweede, binnen het kader van ons onderzoek belangrijke, opvatting over creativiteit
kan men vinden bij Mednick en Mednick (1964). In hun opvatting is het plaatsvinden van
associatieve denkprocessen kenmerkend voor creativiteit. Dat wil niet zeggen dat creati-
viteit en divergent denken identiek zouden zijn, maar het lijkt aannemelijk dat het be-
schikken over een grote rijkdom aan associaties het creatieve proces ten gunste kan beih-
vloeden. De Mednick's stellen met behulp van de Remote Associates Test de mate van cre-
ativiteit bij individuen vast. Zij definieren creatief denken als het vormen van nieuwe com-
binaties van reeds beschikbaar zijnde associatieve elementen. Die combinaties moeten wel
aan bepaalde eisen voldoen en uiteindelijk op hun bruikbaarheid worden getoetst. Wan-
neer associaties ver van elkaar verwijderd zijn wordt het denkproces gekenmerkt als cre-
atief. De mate waarin de associaties van elkaar verwijderd zijn komt tot uitdrukking in de
associatieve hierarchie. Een blik op figuur 5.4.1. demonstreert het principe.

A A
sterkte
van de
associatie

8

f requente infrequente
associaties associaties

Figuur 5.4.1. de associatieve hierarchie
(Mednick en Mednick. 1964),

Personen met een steile hierarchie (A) zijn alleen in staat veel voorkomende associaties te
geven. Associaties die dus voor de hand liggen, waarbij het ook nog zo is dat hun ant-
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woordrepertoire snelis uitgeput. Deze personen worden   dan ook als minder creatief beoor-
deeld. Creatieve personen daarentegen worden gekenmerkt door een minder steile, soms
vlakke associatieve hierarchie (B). Zij zijn in staat uit te stijgen boven de alledaagse fre-
quente associaties en leggen juist verbindingen die minder voor de hand liggen. Daardoor

zijn zij in hun denken meestal creatiever. Divergent-denken-taken zijn volgens Mednick en
Mednick dan ook zeer wel bruikbaar als maat voor creativiteit. Ook Guilford ziet het ver-
mogen om meerdere oplossingen te geven voor een bepaald probleem als belangrijkste
kenmerk van het creatieve proces, waarmee hij aangeeft dat het divergente denkproces
een belangrijke voorwaarde is voor het tot stand komen van creativiteit.

Zoals eerder gesteld kunnen aan het denken verschillende vormen worden onderscheiden:

de convergente en de divergente modus. Het feit dat wij hier kennelijk met twee verschil-
lende processen te maken hebben, die bovendien van differentiele adaptieve waarden zijn,
zou tot uitdrukking moeten komen in de absentie van enige correlatie tussen convergent-
denken-taken (bijvoorbeeld intelligentietests) en de taken die het divergente denken pre-
tenderen te meten. Meestal blijkt overigens dat er geen relatie bestaat tussen het I.Q. be-
paald met tests van convergente orde, en creativiteit, vastgesteld met tests van divergente

orde (Wallach en Kogan, 1965, Clark e.a., 1965, Ward, 1968, Nijsse, 1975). Torrance

(1966) daarentegen postuleert een I.Q.-drempel voor creativiteit. Boven deze drempel
- door Torrance vastgesteld op I.Q. >  120 - zouden prestaties op creativiteitstests onge-
correleerd zijn met intelligentie; beneden die drempel zou die relatie sterker worden naar-
mate het I.Q. lager is.

Wanneer nu zou blijken - en ons onderzoek zou daarover uitsluitsel kunnen geven - dat
de  tests voor non-verbale en verbale divergente produktie over de gehele intelligentie-range

ongecorreleerd zijn met psychometrische intelligentie (I.Q.) dan zouden wij dit kunnen

opvatten als steun voor het bestaansrecht van de door Guilford (1956, pag. 277) gedxtra-
heerde faktoren.

5.4.2. Een kort literatuur-overzicht

Er is tot op heden nog weinig onderzoek gedaan met betrekking tot divergente processen

(verbale en non-verbale) bij moeilijk4erenden. De achtergronden van een dergelijk deficiet
in dit type onderzoek zijn ons niet geheel duidelijk, te meer daar het, wellicht meer dan
het traditionele onderzoek, vruchten lijkt af te werpen.

Van Meel (1968, 1973) komt op basis van enkele experimenten tot de conclusie dat de

cognitieve structuur van het moeilijk4erende kind gekenmerkt wordt door een beperkt
associatief netwerk. De faktor die het best differentieerde tussen het moeilijk-lerende en

het normaal-intelligente kind kon worden geidentificeerd als een associatieve produktie-
faktor. Het moeilijk4erende kind is minder in staat tot het leggen van verbindingen, met
name tussen begrippen die infrequent zijn geassocieerd. Die associatieve mogetijkheden

zijn dus bij de moeilijk4erende beperkt. Het moeilijk4erende kind is wel in staat associa-

ties te leggen, maar deze blijven gelimiteerd tot een vrij nauwe kring rondom het gegeven

begrip. Met  name het overschakelen op andere begrippen, of een ander thema is een vaar-
digheid hun niet gegeven. Van Meel stelt zich het model van een netwerk voor waarbij de
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knooppunten worden gevormd door de begrippen, of meer in het algemeen de elementen,
terwijl de verbindingen tussen die knooppunten de associatie-mogelijkheden aangeven.
Het netwerk van moeilijk-lerenden zou minder dicht kunnen zijn en een beperkt aantal
knooppunten kunnen bevatten. Het aantal begrippen dat ter beschikking staat is immers
beperkter. Maar ook de verbindingslijnen tussen de elementen zijn vermoedelijk niet altijd
intakt. De eerste 'knooppunten-visie' zou dan wijzen op tekorten van structurele aard. De
idee van weinig adequaat functionerende verbindingslijnen is meer gerelateerd aan func-
tionele tekorten of defecten. Het is vermoedelijk zo, dat het tekort bij moeitijk-lerenden
moet opgevat worden als zijnde van structurele aard; zekerheid daaromtrent kan echter
niet worden gegeven. Functionele tekorten of defecten lijken ons meer aannemelijk bij
die groepen van moeilijk-lerenden en zwakzinnigen waarbij het deficiante functioneren op
basis van specifieke pathologische condities tot stand is gekomen. In dit verband zijn de
studies van Pevzner (1968) van belang. Pevzner differentieert namelijk de vormen van
zwakzinnigheid op basis van specifieke cerebrale stoornissen. Die stoornissen komen tot
uitdrukking in gestoorde corticale neuro-dynamische balansprocessen. Zo zijn er vormen
van zwakzinnigheid en andere ontwikkelingsstoornissen waarbij de excitatie-processen do-
mineren over de inhibitie-processen, alsook vormen met juist het omgekeerde beeld. Wan-
neer de excitatie-processen domineren geven deze aanleiding tot het niet kunnen onder-
drukken van opkomende associaties. Die associaties zijn meestal ongericht, weliswaar vaak
van elkaar verwijderd, maar kunnen niet worden opgevat als creatief, omdat er geen syn-
these plaatsvindt van bestaande elementen tot een nieuw produkt. Bij een overheersen van
de inhibitie-processen ten gevolge van pathologie worden associaties praktisch niet vrij
gemaakt, en dat wijst onzes inziens voornamelijk op de geringe begaanbaarheid van de ver-
bindingswegen tussen de elementen op elektro-fysiologische grondslag. Waar het zo is, dat
in ons eigen onderzoek g66n moeilijk-lerenden zijn opgenomen die gekenmerkt worden
door organische dysfuncties, zullen wij op dit overigens interessante onderzoek niet
verder ingaan.

In het onderzoek van Van Meel (1968) werden de drie groepen (M.L.K.-, L.OM.- en
G.L.0.-groep) gelijkgeschakeld qua verstandelijke leeftijd. Daarmee wordt, zoals de
schrijver zelf terecht opmerkt op p. 29, dat deel van de tussen-groepenvariantie uitgescha-
keld dat met het intelligentie-niveau co-varieert. Desondanks bleef de variantie in de
overige cognitieve verrichtingen nog zo groot, dat specifieke verschillen tussen de groepen
konden worden vastgesteld.  Een  van die significante verschillen betrof de divergente
produktie. Moeilijk-lerenden werden in vergelijking met L.OM.-kinderen en een normaal-
intelligente controlegroep, bij een verstandelijke leeftijd gelijk aan die van de overige
groepen, gekenmerkt door een beperkt associatief netwerk. In ons onderzoek hebben wij
gekozen voor een gelijkschakeling qua chronologische leeftijd. De argumenten daarvoor
werden reeds in hoofdstuk 3 en 4 aangegeven. Wij lichten daar onze belangrijkste overwe-
ging uit en wel de volgende: indien bij groepen die aanmerkelijk verschillen in intelligen-
tie-niveau een gelijkschakeling plaatsvindt op basis van de mentale leeftijd, krijgt men
tussen de leeftijdsgroepen aanmerkelijke verschillen in kalenderleeftijd. In het onderzoek
van Van Meel was de controlegroep gemiddeld 9; 8 jaar en de M.LK..groep gemiddeld  13 ;
7 jaar. In kalenderleeftijd was er dus een verschil van bijna 4 jaar. De verschillen tussen de
groepen kunnen dus ook worden geihterpreteerd als specifiek ontwikkelingsverschijnsel,
duidend op de karakteristieke ontwikkelingsonrust in de puberteit. De moeilijk-lerende
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jongens zaten immers midden in de puberteit en de controlegroep in een levensperiode
van betrekkelijke stabiliteit. Dat levensfase.effect kan naar ons oordeel niet zonder meer
worden genegeerd, tenzij men, zoals Chorus (1973), aanneemt dat moeilijk-lerenden
worden gekenmerkt door een vertraagd op gang komen van de puberteit en dat zij langer
in die ontwikkelingsfase verblijven. In ons eigen land is recentelijk een poging onderno-
men het onderzoek van Van Meel gedeeltelijk te repliceren (Van der Wissel en Gassman-

Hillebron, 1979). Die poging is slechts ten dele geslaagd. In eerste instantie kiezen de
auteurs namelijk voor een gelijkschakeling qua kalenderleeftijd tussen de groep moeilijk-
lerenden en de L.O.M.-groep (beide van het mannelijk geslacht). De spreiding is in hun
onderzoek 9-15 jaar. Met die bestissing kunnen wij het eens zijn; zij komt in grote lijnen
op basis van identieke argumenten tot stand. Met deze decisie brengt men de variatie in de
intelligentie in het onderzoeksdesign in. Nu wees het resultaat van Van Meel juist in de
richting van geringere prestaties van moeilijk4erenden in de divergente produktie, die in
het model van Guilford als een faktor wordt aangemerkt die onafhankelijk is van algeme-
ne intelligentie. Divergente produktie (verbaal en non-verbaal) blijkt daarenboven, zoals
eerder aangegeven, meestal ongecorreleerd met psychometrische intelligentie.

Nu doet zich naar ons oordeel een merkwaardige figuur voor. Met betrekking tot de ge-
sloten-systeem-taken Oogisch denken) kan men een gelijkschakeling van de kalenderleef-
tijd zien als een stap die consistent is met de door hen gekozen onderzoeksopzet.
Men is in dat geval verzekerd van variatie in intelligentie (vrijwel uitsluitend vastgesteld
met tests van convergente orde) en dat maakt variatie in de door hen gebruikte logisch-
denken-taken (die een axiomatisch systeem vormen en daarmee ook van convergente or-
de zijn) mogelijk. Met betrekking tot de divergent-denkenkaken lijkt deze stap minder
consistent. Men stelt zich ten doel juist dat deel van de cognitieve verrichtingen dat co-
varieert met intelligentie op het spoor te komen om vervolgens op pag. 280 vast te stellen
dat 'matching op intelligentieniveau (men bedoelt zoals in het onderzoek van Van Meel)
laat blijkbaar voldoende variantie over om nog een significant verschil te krijgen tussen
B.L.0.- en L.O.M.-groep' ..... e.v. 'Een empirische bevestiging van de betrekkelijk geringe
samenhang van intelligentietests en divergent denken' (Sic !). Men had zich in dit geval de
moeite kunnen besparen, tenzij men geihteresseerd zou zijn in differentitle ontwikkelings-
fenomenen bij beide groepen. Verschijnselen dus die varieren met de variatie in de kalen-

derleeftijd en bij voorkeur niet met de variatie in het intelligentieniveau. Dat nu is juist
niet gerealiseerd in dit onderzoek; de scores op divergent-denken-taken worden (zoals
trouwens ook bij de andere) gemiddeld, en dat bij een spreiding in kalenderleeftijd van
9-15 jaar ! Kalenderleeftijd wordt trouwens niet als een aparte variantiebron geanalyseerd,

terwijl dat toch in de lijn van de doelstelling van dit onderzoek zou hebben gelegen.

Pollack e.a. (1973) hebben zich de vraag gesteld of non-verbale divergente produktie door
hen, evenals door ons opgevat als een facet van creativiteit, ook voorkomt bij groepen van
beperkte intelligentie. Zij maakten gebruik van een tweetal niet-verbale onderdelen uit de
Torrance Test of Creative Thinking (Torrance, 1966). De twee onderdelen waren 'het af-
maken van onvolledige tekeningen' (door ons ook gebruikt; zie paragraaf 5AA.) en de
cirkeltest. Zij beoordeelden een tweetal aspecten, namelijk de fluency en de flexibiliteit.
Fluency wordt gedefinieerd als het aantal relevante responsen dat door de proefpersoon
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binnen een bepaalde tijd wordt gegeven. De flexibiliteit wordt omschreven als de vaardig-
heid over te schakelen van de ene naar de andere denkklasse (of thema). Zij concludeer-
den dat er op dit intelligentieniveau wel een relatie bestaat tussen creativiteit en intelli-
gentie, omdat de individuen met een zeer laag I.Q. (I.Q.-grenzen: 2040) aanmerkelijk
minder presteerden dan individuen op hoog-imbeciel niveau O.q.-grenzen: 40-55). Omdat
de diep-zwakzinnigen van het laagste niveau toch nog een score behaalden kan men echter
de vraag stellen of bij hen wel creativiteit is gemeten en niet een of andere vormloze soort
van associatief denken.

Over de achtergronden van divergent denken en creativiteit is veelvuldig onderzoek ge-
daan. Bij Stein (1968) kunnen wij vinden dat creatieve individuen meestal in hun jeugdja-
ren zijn opgegroeid in omgevingen waarin autonoom gedrag wordt gestimuleerd. Wellicht
is dat ook de verklaring voor de bevinding van Iscoe en PierceJones (1964) dat negerkin-
deren in de leeftijd van 5-9 jaar hogere divergent-denken-scores hadden dan blanke kinde-
ren uit dezelfde leeftijdsklasse. De zelfstandigheid wordt bij negerkinderen mogelijk na-
drukkelijker gestimuleerd - daartoe wellicht door de feitelijke omstandigheden gedwon-
gen. Getzels en Jackson (1962) wijzen eveneens op milieu-invloeden waar zij stellen dat
hoog-intelligente ouders ertoe neigen bij hun kinderen de divergente denkprocessen te
kanaliseren en de vrije associaties in te perken ten gunste van een door hen meer gewaar-
deerde convergente denkstrategie.

Waar deze onderzoeken het verband tussen milieufaktoren en creatief denken aanneme-
lijk maken, rijst onmiddellijk de vraag of creativiteit kan worden gestimuleerd. Meestal
blijkt dit zeer wel mogelijk. Parnes (1963) slaagde erin een programma te ontwikkelen,
op basis van de theorie van Osborn, dat tot doel had studenten te leren een probleem op
creatieve wijze op te lossen. Een centraal punt in het programma is het beginsel van het
uitgestelde oordeel. Dit principe vereist de scheiding van de produktie van ideeen en de
waardebeoordeling daarvan. Convergente denkers neigen er immers vaak toe te snel een
opkomend idee te evalueren, waardoor zij, bezig zijnde met dit evaluatieve proces, de as-
sociatie-ketens abrupt onderbreken, hetgeen niet bevorderlijk is voor de totstandkoming
van een grote rijkdom aan ideeen. In feite is de door Parnes gebruikte techniek dan ook
te scharen onder de noemer van 'Brainstorming'. Ook Torrance en Torrance (1972)
slaagden erin creatieve processen te stimuleren. Bij hen gelukte dat bij jonge kinderen, in
de leeftijd van 6-13 jaar, uit cultureel-gedepriveerde milieus. Het programma was erop
gericht het zelf-beeld van het kind te verbeteren en zijn verbale en numerieke capacitei-
ten, alsmede zijn culturele belangstelling en begrip te ontplooien. Hier doen zich interes-
sante didactische mogelijkheden voor die ten gunste van moeilijk-lerenden zouden kunnen
worden aangewend. Door middel van een programma dat erop gericht is het creatieve den-
ken te stimuleren, of zoals in de visie van Van Meet: het associatief netwerk uit te brei-
den, worden mogelijkheden gecreeerd die het denken van moeilijk4erenden zouden kun-
nen bevorderen en het handelingsrepertoire verrijken. Dirkes (1978) heeft ook al gewezen
op de positieve invloed van stimulering van de divergente produktie. Divergent denken
zou naar haar oordeel, en wij delen die opvatting, wellicht meer dan thans het geval is in
het curriculum op scholen moeten worden opgenomen. Op pag. 820 formuleert zij de ge-
dachte als volgt: 'Divergent production' - als stap naar convergent denken, voegen wij er-
aan toe - 'promises a response to the call for increased transfer of learning !'. Leererva-
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ringen die worden opgedaan in de schoolsituatie kunnen dank zij een rijk patroon aan
associatieve connecties gemakkelijker worden aangewend in situaties buiten die, waarin
de oorspronkelijke leerervaring werd opgedaan.

In het model van Guilford vigeren 'probleem-gevoeligheid' en 'divergent denken' als apar-
te faktoren. Probleem-gevoeligheid wordt gerekend tot de zogenaamde cognitie-faktoren
(zie Guilford, 1956, p. 270). Divergent denken wordt geschaard onder de produktie-
faktoren, zoals wij in het vorengaande hebben kunnen vaststellen. Probleem-gevoeligheid
wordt meestal afgeleid uit scores op taken, waarin het erom gaat problemen te ontdek-
ken, of tekorten en ontbrekende details te signaleren. De scheiding die door Guilford
wordt gemaakt is zeker in conceptuele zin verdedigbaar. Ook wij zijn van oordeel dat het
zien van problemen van mogelijk hogere cognitieve orde is dan de loutere formulering
daarvan. Toch lijkt het ons toe dat probleem-gevoeligheid en divergent denken op empi-
rische basis zouden kunnen samenvallen. Het is immers zeer wet denkbaar dat een com-
plex en gevarieerd associatief netwerk een noodzakelijke voorwaarde is voor het zien van
problemen. Beschikt men immers over een duidelijk verminderd pakket aan associatieve

mogelijkheden, dan zal dit naar ons oordeel ook negatieve consequenties hebben voor de
mate waarin problemen in al hun gevolgen kunnen worden overzien. Wij zullen aan deze
kwestie in het verdere verloop nog aandacht besteden.

5.4.3. De hypothesen

Het doel van ons onderzoek is, zoals wij eerder hebben geformuleerd, na te gaan in hoe-
verre de cognitieve ontwikkeling van oorspronkelijk als moeilijk4erenden geregistreerden
als verklarende faktor kan worden aangemerkt voor het teruglopen van de geregistreerde
frequentie van moeilijk4erenden na het dertiende levensjaar. Wij hebben gezien dat er ver-
schillende modi van denken bestaan waarop in verschillende levenssituaties een beroep
kan worden gedaan. De gebruikelijke intelligentietests bestrijken doorgaans het type den-
ken dat van convergente orde is. Daarop falen moeilijk-lerenden meestal, zoals wij trou-
wens ook hebben kunnen vaststellen in ons eigen onderzoek (zie hoofdstuk 4).
Wij zullen nagaan of moeilijk-lerenden op taken die een appel doen op divergente denk-
processen en probleem-gevoeligheid ook minder presteren dan een controlegroep. Tevens
zullen wij onderzoeken of er sprake is van een toename in die prestaties bij moeilijk4eren-
den, en, zo ja, of deze cognitieve groei bij hen sterker is dan bij de controlegroep.
Wij verwachten voorts dat de verbale en non-verbale produktie als aparte produktie-fakto-
ren kunnen worden aangemerkt. In dat geval zouden wij dit als gedeeltelijke steun voor
het intelligentie-model van Guilford willen aanmerken. Dit geldt A fortiori indien zou
blijken dat deze faktoren in beide groepen, controle en experimentele, als afzonderlijke,
los van cognitieve differentiatie/articulatie staande, faktoren zouden kunnen worden
ge8xtraheerd. Probleem-gevoeligheid  zien wij vooral in samenhang met verbale divergente
produktie en niet zonder meer als een aparte cognitie-faktor, zoals in het model van
Guilford. Toegespitst zouden wij nu onze hypothesen dan ook als volgt willen formule-
ren:

5.4.3.a. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) nemen de presta-
ties op verbale divergent-denken-taken toe bij moeilijk4erenden'.
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5.4.3.b. 'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) nemen de presta-

ties op een non-verbale divergent-denken-taak bij moeilijk4erenden toe'.

SA.3.c. 'Wij verwachten dat de prestaties op verbale divergent-denken-taken bij moei-
lijk-lerenden in het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) ster-
ker zullen toenemen in verhouding tot die van een controlegroep'.

SA.3.d. 'Wij verwachten dat de prestaties op een non-verbale divergent-denken-taak
bij moeilijk4erenden in het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25
jaar) sterker zullen toenemen in verhouding tot die van een controlegroep'.

5.4.3.e.         'Verbale en non-verbale divergente produktie zijn ongecorreleerde produktie-
faktoren, losstaand van cognitieve differentiatie/articulatie'.

5.4.3.f.          'Probleem-gevoeligheid en verbale divergente produktie  zijn  nauw aan elkaar
gerelateerde cognitieve processen'.

5.4.4. Gebruikte mken, procedures en scoring

Hoewel het vermoedelijk zo is, dat het divergente denken langs meerdere wegen in kaart
zou kunnen worden gebracht (men vergelijke in dit verband: Davis en Belcher, 1971,
Nijsse, 1973 en Kogan, 1973), hebben wij ons in de uiteindelijke keuze van de divergent-
denken-taken laten leiden door de opzet en resultaten van het onderzoek van Van Meel
(1968), die voor onze studie het meest relevant zijn. Het denken in 'open systemen' werd
door ons bestudeerd met behulp van een 'open-end'-vraag die ook door Van Meel werd ge-
bruikt. Probleem-gevoeligheid werd eveneens met dezelfde door Van Meel gebruikte diver-
gent-denken-taken gemeten. Uit praktische overwegingen hebben wij niet alle terzake
door Van Meel gebruikte divergent-denken-taken in ons onderzoekspakket opgeno-
men. Dat zou immers in conflict komen met onze opvatting dat het afnemen van alle on-
derdelen uit dit onderzoekspakket niet langer in beslag zou mogen nemen dan hooguit
twee uren (zie hoofdstuk 3). Het feit dat wij op dit punt van dezelfde taken gebruik heb-
ben gemaakt, maakt enige vergelijking met de resultaten van Van Meel mogelijk. Die
vergelijkingsmogelijkheid doet zich voor bij de 'open-end'-vraag, en wet bij de groep
moeilijk-lerende jongens, geboren in 1962. Dit geldt overigens allddn voor de gegevens van
het eerste meettijdstip. Toen immers waren zij gemiddeld 13; 6 jaar oud, een kalender-
leeftijd die overeenkomt met die van de M.L.K.-groep uit het onderzoek van Van Meel.
Bij probleem-gevoeligheid (divergent-denken-taak B) kan de vergelijking slechts tentatief
zijn. Hier werden immers slechts een viertal problemen voorgelegd en bij Van Meel vijf.
Wij vatten ons onderzoek echter op deze aspecten op als een gedeeltelijke replica van het
eerdervermelde onderzoek, doch vooral als een uitbreiding daarvan.

De volgende 'open-end'-vmag werd voorgelegd:
Taak A:     'Stel je eens voor dat het in Nederland altijd winter zou blijven. Dan zou er

natuurlijk van alles veranderen. Probeer eens zoveel mogelijk te vertellen over
die veranderingen'.
Voor deze vraag werden twee scores gegeven, namelijk
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1.       het totale aantal consequenties (N-responsen)
2.      het totale aantal gebieden dat wordt bestreken (N-categoriedn).
Deze scores vormen het uitgangspunt voor onze analyses. Het is ons mogelijk
gebleken de consequenties die op tijdstip 1 en op tijdstip 2 werden gegeven
onder te brengen in dezelfde categorieen (zie bijlage 5.4.4.1.). Wij verstrekken
deze categoriean teneinde de vergelijkbaarheid van eventuele toekomstige on-
derzoeksresultaten op deze aspecten te vergemakkelijken.
Het aantal consequenties (N-responsen) was gemakkelijk vast te stellen en gaf
dan ook g66n problemen bij het scoren. De protocollen van de controlegroep
werden eerst doorgenomen en op grond daarvan werd voor deze vraag het
aantal categoriean vastgesteld, dat wil zeggen: het aantal gebieden waarop de
antwoorden betrekking hadden. Binnen dit vastgestelde categorieen-systeem
konden alle antwoorden, ook die van de experimentele groep, worden onder-
gebracht. Elk antwoord telde mee voor de bepaling van de response-score en
voor elk antwoord werd dus een categorieen-score toegekend.

Voor probleem-gevoeligheid werd dan test gegeven:
Taak B: Hypothesen.

Het subject wordt gevraagd zoveel mogelijk oorzaken aan te geven voor vrij
alledaagse gebeurtenissen. Het subject wordt dus gevraagd zoveel mogelijk
hypothesen te formuleren die het gegeven in kwestie kunnen verklaren. De
volgende items werden gebruikt:
1)      'Een groot schip, dat volgeladen was, kwam op een van zijn reizen naar

Amerika tot zinken'.
2)    'Bij mijn buurman was brand uitgebroken, terwijl alleen de kleine kin-

deren thuis waren'.
3)    'Toen ik naar huis liep, zag ik onderweg een grote boom, die over de

weg lag'.
4)      'Toen ik 's avonds het licht wilde aansteken, ging de lamp niet aan'.
Instructie: 'Ik ga je nu iets vertellen en daarna moet jij eens zoveel mogelijk
oorzaken proberen te bedenken, die dat kunnen verklaren'.
Uitgangspunt voor onze analyse is het aantal hypothesen (opgesomde oorza-
ken = N-responsen).
N.B.: In de eerste en tweede fase van ons onderzoek hebben wij dezelfde ta-

ken voor verbale divergente produktie en probleemgevoeligheid ge-
bruikt.

Voor de non-verbale divergente produktie hebben wij de keuze laten vallen op een onder-
deel uit de Torrance Test of Creative Thinking, namelijk het afmaken van tekeningen Qic-
ture Completion). In de eerste fase van het onderzoek werd gebruik gemaakt van dit on-
derdeel in de door Torrance (1968) uitgegeven revisie. In het tweede deel van ons onder-
zoek is gekozen voor een parallel-vorm daarvan (1972-revisie).

De bedoeling is dat het subject een tiental figuren afmaakt, waarbij hij moet uitgaan van
de reeds in elk van die onafgemaakte figuren getekende lijnen. Voor de duidelijkheid ge-
ven wij hier een voorbeeld (zie figuur 5.4.4.1.).
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1.

Figuur 5.4.4.1. voorbeeld uit de Torrance Test of
Creative Thinking (plaatjes afmaken)

De volgende instructie werd gegeven:
'Door lijnen aan de onafgemaakte tekeningen op deze en de volgende bladzijde toe te voe-
gen, kun je een stel interessante (leuke) voorwerpen (dingen) en figuren tekenen. Probeer
aan een of ander plaatje of voorwerp (ding) te denken, waaraan niemand anders zal den-
ken. Probeer de eerste gedachte die bij je opkomt verder uit te werken. Maak er een leuk
en volledig verhaal van. Verzin een interessante Oeuke) naam voor elk van jouw tekenin-
gen. Schrijf de titel (naam) naast het cij fer, dat onderaan in elke tekening staat'.

Op deze plaats zouden wij een aantal kanttekeningen willen plaatsen.
Allereerst zijn in de instructie woorden tussen haakjes aangegeven die zouden mogen wor-
den gebruikt als alternatief in het geval de instructie in de oorspronkelijke vorm niet met-
een zou worden begrepen. Voorts is de zinsnede 'maak er een leuk en volledig verhaal van'
bedoeld om de associaties tussen de tekeningen tot stand te brengen. In feite echter vat-
ten de individuen  in de experimentele,  maar  66k  in de controlegroep de tekeningen  als
losstaand en weinig geassocieerd op. Praktisch niemand is in staat gebleken de tekeningen
onderling te verbinden op een zodanige wijze dat er een coherent en oorspronketijk, crea-
tief, zo men wil, verhaal werd gecomponeerd. De hausse aan stripverhalen kennelijk ten
spijt.
Aan die moeilijk4erenden, voorts, die aangaven niet over voldoende schrijfvaardigheid te
beschikken, werd na afloop van dit onderdeel gevraagd wat elke tekening voorstelde (dat
was niet altijd even duidelijk). De opgegeven titel werd er dan alsnog bijgeschreven door
de proefleid(st)er. Het was de proefleid(st)er dwingend voorgeschreven na afloop van die
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taak te controleren of de titel   er bij was geschreven, en zo ja, hoe de juiste formulering
daarvan was. Wij hebben daarmee beoogd de scoring, die eerst veel later zou plaatsvinden,
te vergemakkelijken en wij menen hierin redelijk geslaagd te zijn.

Er is een tijdslimiet aan dit onderdeel verbonden; die werd, conform de richtlijnen van
Torrance, vastgesteld op tien minuten. Het subject werd echter niet van te voren geihfor-
meerd over die tijdslimiet. Dat zou naar ons oordeel belemmerend hebben kunnen werken
op de prestaties. De proefleid(st)er had tot taak dit onderdeel te introduceren, vast te stel-
len of de instructie was begrepen, om daarna bij het feitelijke begin, doch onzichtbaar
voor het subject, een stopwatch in te drukken om zich vervolgens uit de ruimte waarin de
taak werd afgenomen te verwijderen. Wij hebben hiertoe besloten omdat wij veronderstel-
den,  dat het subject zich dan meer op zijn of haar gemak zou voelen, met andere woorden
minder last zou hebben van de aanwezigheid van de proefleid(st)er. Wij menen dat dit een
gunstige uitwerking heeft gehad op de prestaties van het subject op dit onderdeel.

Aan een tekening kunnen de volgende scores worden toegekend:
A.     een score voor de originaliteit van de betreffende tekening.
B.    een score voor de originaliteit van de titel die aan de betreffende tekening wordt

meegegeven.
C.      een score voor het aantal afgemaakte tekeningen; dit is de 'fluency-score'. Deze be-

draagt dus maximaal 10.
D.     een score voor de flexibiliteit; deze score wordt gedefinieerd als het aantal verschil-

lende tekeningen dat werd vervaardigd. Uit deze score kan dus worden afgeleid in
hoeverre het subject mentale 'shifts' kan maken, met andere woorden kan over-
springen op een andere gedachte, idee, of een ander thema.
Die  score is eveneens maximaal  10.

ad A. De waardering van de originaliteit van de tekening

De   originaliteits-score   werd als volgt vastgesteld: In eerste instantie  zijn alle protocollen
van de controlegroep doorgenomen. In dit stadium werden per tekening alle dingen/situa-
ties die getekend waren genoteerd en geturfd naar categorie. Zoals bijvoorbeeld: alle fruit-
schalen, alle bananen, alle mensen, alle boten e.d. Daarna werden de frequenties vastge-
steld waarmee bepaalde categorieEn voorkwamen in de protocollen, ook weer per teke-
ning uit de aard der zaak.
Een score van 0 punten werd toegekend indien 5% of meer van de responsen betrekking
had op dezelfde categorie.
Een score van 1 punt werd toegekend indien 2 tot 439%van de responsen betrekking had
op dezelfde categorie.
2 punten werden toegekend aan responsen die infrequenter voorkwamen.
Het zal duidelijk zijn dat de maximate score voor originaliteit van de tekeningen dus 20
bedraagt, namelijk 10 tekeningen x 2 punten per tekening.

ad B. De waardering van de originaliteit van de titel (2)

Een score van 0 punten werd toegekend aan duidelijke klassetitels, zoals bijvoorbeeld:
fruit, boot enz.
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Een score ·:an 1 punt werd toegekend aan eenvoudige descriptieve titels op een concreet
niveau, die betrekking hadden op de specificatie binnen een categorie, zoals bijvoorbeeld:
zeilboot, 'speed-boat' e.d.
2 punten werden toegekend aan beschrijvende titels die beeldend waren en bovendien uit-
gingen boven de concrete fysieke beschrijving, zoals bijvoorbeeld: 'een fruitschaal voor de
prinses'.
De hoogste score, namelijk 3 punten, werd toegekend aan abstracte titels, die uitgingen
boven datgene dat waargenomen kon worden in de tekening en die bovendien een verhaal
inhielden, zoals bijvoorbeeld: 'het laatste oordeel', 'promotie', e.d.
De maximate score die behaald kan worden voor de titel-originaliteit is dus 30 (10 teke-
ningen x 3 punten per tekening).

Als uitgangspunt voor onze analyses hebben wij deze vier scores genomen. De totaalscore
voor de fluency, die voor flexibility, de totaalscore voor originaliteit en die voor originali-
teit van de titel van de tekening.
Deze vier scores zijn door ons niet tot 66n maat voor non-verbale divergente produktie
(creativiteit) verwerkt. Wij hebben elk aspect afzonderlijk geanalyseerd, omdat onze be-
langstelling is uitgegaan naar de differentiarende aspecten tussen de groep moeilijk-leren-
den en de controlegroep.

Torrance kent naast deze scores ook nog een score toe voor de uitwerking van de tekening
(de elaboratiescore). Wij hebben hiervan afgezien, omdat wij niet in de eerste plaats de te-
kenvaardigheid van beide groepen hebben willen beoordelen.

5.4.5. Resultaten verbale divergente produktie: taak A

In de tabellen 5.4.5.1. en 5.4.5.2. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden en
standaard-afwijkingen van dit onderdeel. Ook de aantallen waarop de berekeningen heb-
ben  plaatsgevonden zijn hierin vermeld. Tabel 5.4.5.1. heeft betrekking op het aantal op-
gesomde consequenties. In tabel 5.4.5.2. vindt  men de resultaten met betrekking tot het
aantal categorieen (gebieden) dat werd bestreken. Deze resultaten zijn in beide tabellen
uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst,
volgens een analyse-schema, vermeld onder 5.2.4. Het verschil tussen de experimentele en
de controlegroep is op beide tijdstippen significant (p < .001). Dit geldt zowel voor het
aantal opgesomde consequenties, alsook voor de gebieden die worden bestreken. Moeilijk-
lerenden leveren in beide gevallen mindere prestaties dan de controlegroep. Het leeftijds-
effect is niet significant. Het resultaat geeft ons aanleiding de hypothese dat de prestaties
bij moeilijk-lerenden in het te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar)zouden toenemen,
te verwerpen. Bij de controlegroep nemen de prestaties met het ouder worden eveneens
niet toe. Uit de aard der zaak kan er dan ook geen sprake zijn van een significante inter-
actie die steun zou geven aan de hypothese, geformuleerd onder 5A.3.c. Het hier gestelde
gaat op voor beide aspecten van deze taak, dat wil zeggen het aantal gebieden, of catego-
rieen dn het aantal opgegeven consequenties. Een significant meettijdstip-effect vinden wij
echter wel, zowel bij het aantal opgegeven consequenties, alsook bij het aantal gebieden,
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Tabel 56.5.1.
Verbale divergente produktie, n-responsen, A.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 5.62 5.57 5.39 5.32 4.81 5.45 6.20 5.36

X
P     Tl standaard afwijking 2.04 2.95 2.22 2.93 2.52 2.57 3.19 1.57

G
R gemiddelde 6.25 6.07 5.68 6.58 5.42 5.83 5.16 5.76

0
E    T2 standaard afwijking 2.55 3.30 2.95 2.81 2.37 2.35 2.75 2.83

P

N=                 48    46     44     38     31     29     25     25

C gemiddelde 7.00 6.56 6.54 7Al 6.55 6.59 7.86 7.04

0
N    Tl standaard afwijking 2.69 1.94 168 3.32 2.16 2.20 3.20 1.59

T

G gemiddelde 7.79 7.31 7.23 7.65 6.97 8.15 7.57 7.08

R
O    T2 standaard afwijking 3.72 2.55 2.99 1.92 2.96 3.62 3.50 2.32

E
P       N=                 48    45    35    37    33    34    28    24

Tabel 5.4.5.2.
Verbale divergente produktie, n-categoriedn, A.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 3.65 3.35 3.61 3.58 3.29 3.34 3.92 3A8
X
P     Tl standaard afwijking 1.45 1.31 1.60 1.63 1.82 1.45 1.57 1.50

G
R gemiddelde 4A2 4.09 4.14 4.42 3.32 3.90 3.36 3.76

0
E    T2 standaard afwijking 2.28 1.85 1.67 2.15 1.38 1.62 1.83 1.50

P
N =                           48       46       44       38       31       29       25       25

C gemiddelde 4.94 4.82 4.91 5.46 4.64 4.65 5.54 5.29

0
N    Tl standaard afwijking 1.73 1.32 1.86 2.10 1.43 1.45 1.97 1.65

T

G gemiddelde 5.50 5.64 5.69 6.24 5.33 5.82 5.32 5.33

R
O    T2 standaard afwijking 2.13 1.62 2.02 1.71 1.72 2.22 2.07 1.79

E
P           N =                           48       45       35       37       33       34       28       24
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of categorieEn. In beide gevallen is dit effect significant op 1 0/00-niveau. Beide groepen,
de    controle    en de experimentele, presteren op tijdstip   2   meer   dan op tijdstip   1.   De
relatieve afstand tussen de groepen blijft evenwel gelijk. Geslachtseffecten vinden wij
alleen op tijdstip 2. Bij het aantal consequenties is dit effect significant op 1036niveau. Dit
effect komt bij de moeitijk-lerenden voor rekening van de mannelijke candidaten die beter
presteren dan de vrouwelijke. In de controlegroep wisselen de prestaties van mannen en
vrouwen per leeftijdsgroep; bij de 13-jarigen presteren mannelijke candidaten beter, bij de
16-jarigen is het beeld juist andersom.

Een vergelijking van de resultaten van ons onderzoek met die van Van Meel (1968) leert
ons dat 13-jarige moeilijk-lerende jongens in ons onderzoek gemiddeld meer consequen-
ties  opgeven en bovendien gemiddeld meer gebieden bestrijken (5,62 tegen 4,68 voor het
gemiddelde aantal opgesomde consequenties en 3,65 tegen 3,23 voor het gemiddelde aan-
tal bestreken gebieden). Wij hebben de indruk dat dit vooral wordt veroorzaakt door de
karakteristieken van de onderzoekspopulaties. In ons onderzoek zijn namelijk geen moei-
lijk-lerenden opgenomen die organische dysfuncties hebben. Hoewel Van Meel daarover
geen uitsluitsel geeft, lijkt de door hem onderzochte M.LK.-groep minder homogeen dan
de onze. Ofschoon onze groep gemiddeld intelligenter lijkt (I.Q. ca. 86) dan die uit het
Leidse onderzoek (I.Q. = ca. 75), achten wij dit een minder aannemelijke verklaring, ge-
zien de absentie van enige relatie tussen dit tvpe taken en algemene intelligentie. Zie pa-
ragraaf 5.5.

5.4.6. Resultaten verbale divergente produktie: taak B, probleem-gevoeligheid

In tabel 5.4.6.1. worden de gemiddelden, standaard-afwijkingen en de aantallen waarop
de berekeningen hebben plaatsgevonden weergegeven. Zij zijn uitgesplitst naar groep, ge-
slacht, leeftijd en meettijdstip.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst,
volgens een analyse-schema, vermeld onder 5.2.4.  Ook hier zijn de verschillen tussen de
experimentele en de controlegroep significant (p < .001). Moeilijk-lerende behalen op
beide tijdstippen aanmerkelijk slechtere prestaties op een probleem-gevoeligheids-taak.
Het leeftijdseffect is significant op lyaniveau. Met het ouder worden is er bij beide groe-
pen sprake van een significante toename in de prestaties op dit onderdeel. Wij vatten dit
resultaat op als bevestiging van onze hypothese dat 'de prestaties van moeilijk4erenden in
het te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) op verbale divergent-denken-taken toene-
men', en wel heel specifiek op een divergent-denken-taak die 66n aspect daarvan meer,
namelijk de probleem-gevoeligheid.
Beide groepen, de controle en de experimentele, presteren daarbij op tijdstip 2 meer dan
op tijdstip 1 (p < .001). De verschillen tussen beide groepen zijn echter toegenomen. Wij
zien een uiteengroeien van de groepen; de controlegroepen gaan verhoudingsgewijs meer
vooruit dan de groepen moeilijk-lerenden. Dit resultaat is significant op 1096niveau en
het dwingt ons in de richting van verwerping van de onder 5.4.3.c. geformuleerde hypo-
these.

Het zijn overigens in de experimentele en de controlegroep de jongste leeftijdsgroepen
(geboren in 1963 en in 1959) die op tijdstip 2 meer vooruitgegaan zijn dan de overige
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Tabel SA.6.1.
Verbale divergente produktie, probleem-gevoeligheid, aantal responsen, taak B.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 10.65 11.83 12.39 12.47 9.00 8.93 11.03 10.40

X
P     Tl standaard afwijking 3.83 2.94 3.05 3.24 2.92 3.76 2.35 2.67

G
R gemiddelde 13.48 13.93 14.34 14.53 10.71 11.24 12.20 11.60

0
E     T2 standaard afwijking 3.72 4.85 4A8 4.05 3.87 2.72 3.50 3.83

P
N =                          48       46       44       38       31       29       25       25

C gemiddelde 14.73 16.69 16.86 17.51 14.82 15.06 17.00 16.08

0
N    Tl standaard afwijking 4.36 3.98 4.15 4.32 4.88 3.32 3.40 3.16

T

G gemiddelde 18.56 19.98 19.31 20.81 17.21 17.50 17.04 17.92
R

O    T2 standaard afwijking 6.01 5.85 4.49 5.12 5.23 4.57 4.04 4.25

E

P      N=                 48    45    35    37    33    34    28    24

leeftijdscategorieen. Dit effect is significant op 1036niveau. Op beide tijdstippen is het
sexe-verschil significant (p < .001) en wel ten gunste van de mannelijke candidaten. De
leeftijdstrends die op basis van de eerste meting kunnen worden vastgesteld worden over
het algemeen bij de tweede meting niet bevestigd. Uit het feit dat bij de tweede meting de
prestaties van die leeftijdsgroepen (16-22 jaar) die een overlap vormen met die van de
eerste meting hoger uitvallen dan binnen het betreffende leeftijdsgebied op tijdstip 1 kan
worden vastgesteld, leiden wij af dat er vermoedelijk sprake is van cohorte-specifieke
effecten.

5.4.7. Resultaten non-verbale divergent-denken-produktie

In tabellen 5.4.7.1., 5.4.7.2., 5.4.7.3 en 5.4.7.4. worden de gemiddelden, standaardafwij-
kingen en de aantallen waarop de berekeningen hebben plaatsgevonden gepresenteerd. Zij
zijn uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip. In tabel 5.4.7.1. zijn de re-
sultaten opgenomen van de 'fluency'-score (dat is het aantal verschillende tekeningen dat
wordt vervaardigd). Tabel 5.4.7.2. heeft betrekking op de 'flexibility'-score (dat is het
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aantal verschillende tekeningen dat wordt vervaardigd). In tabel SA.7.3. gaat het om de
originaliteit (originaliteit van de tekening). Tabel 5.4.7A. heeft betrekking op de originali-
teit van de aan een tekening meegegeven titel.

Tabel 5.4.7.1.
Non-verbale divergente produktie, fluency.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 9.19 8.50 7.64 7.82 9.52 8.45 7.44 7.96
X
P     Tl standaard afwijking 1.69 2.02 3.08 2.51 1.22 2.25 2.90 1.97

G
R gemiddelde 8.21 7.13 8.16 7.79 8.35 8.41 8.00 7.76

0
E    T2 standaard afwijking 2.58 2.63 2.89 2.71 2.25 2.48 2.23 2.67

P

N =                        48       46      44       38      31       29       25       25

C gemiddelde 9.08 8.62 9.17 8.57 9.00 9.21 8.64 8.92

0
N    Tl standaard afwijking 1.62 2.00 1.34 1.90 1.91 1.57 2.06 1.93

T

G gemiddelde 8.94 8.47 8.26 8.70 8.76 8.91 8.79 8.17

R
O    T2 standaard afwijking 1.48 2.30 2.39 1.78 1.76 1.92 1.66 2.14

E

P       N =                 48     45     35     38     33     34     28     24

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
(zie analyse-schema, paragraaf 5.2.4.). Bekijken wij de resultaten, dan vallen ons een aan-
tal dingen op. Allereerst blijkt, dat moeilijk4erenden en met name de jongste leeftijdscate-
gorieen (geboren in 1963 en in 1959) niet minder tekeningen afmaken en ook niet minder
verschillende tekeningen maken dan de controlegroepen uit vergelijkbare geboortejaren.
Bij de oudere leeftijdsgroepen is er wel een significant verschil tussen beide groepen.
Moeilijk-lerenden, geboren in 1956 en 1953 maken minder tekeningen af (p < .001) en
produceren bovendien minder gevarieerde tekeningen (p < .005) dan de vergelijkbare
leeftijdscategorieen in de controlegroep.
Moeilijk-lerenden maken minder originele tekeningen dan de controlegroep (p < .005).
Dat geldt niet voor moeilijk-lerende meisjes, geboren in 1963 en in 1959. Deze laatsten
maken overwegend juist originelere tekeningen dan vergelijkbare leeftijdscategorietn uit
de vrouwelijke controlegroep.
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Tabel SA.7.2.
Non-verbale divergente produktie, flexibility.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 7.42 7.26 6A3 6.76 7.55 7.03 6.28 6.64

X
P     Tl standaard afwijking 1.88 2.00 2.66 2.14 1.56 2.31 2.24 1.76

G
R gemiddelde 7.42 6.26 6.98 6.89 7.52 7.45 6.88 6.76

0
E    T2 standaard afwijking 2.37 2.36 2.70 2.35 2.01 2.10 1.99 2.25

P
N=                  48    46     44     38     31     29     25     25

C gemiddelde 7.37 7.07 7.57 6.92 7.45 7.68 7.18 7.21
0
N    Tl standaard afwijking 1.64 1.72 1.54 1.70 1.63 1.45 1.61 2.02
T

G gemiddelde 7.90 7.62 7.14 7.70 7.76 7.79 7.32 7.08

R
0    T2 standaard afwijking 1.57 2.18 2.18 1.81 1.69 1.78 1.61 1.87
E
P           N =                           48       45       35       37       33       34       28       24

Tabel  SA.7.3.
Non-verbale divergente produktie, originaliteit.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 10.42 9.02 8.30 8.21 11.81 9.34 7.28 8.09

X
P     Tl standaard afwijking 3.14 3.26 4.52 3.98 3.95 3.38 3.86 4.08

G
R gemiddelde 10.77 10.00 10.97 10.32 12.03 11.79 10.48 10.56

0
E    T2 standaard afwijking 4.53 4.86 4.92 4.29 4.89 4.29 5.82 5.08

P

N =                             48        46        44        38        31        29        25        25

C gemiddelde 10.08 10.11 11.74 10.97 10.61 9.50 10.54 10.21

0
N    Tl standaard afwijking 3.72 2.78 3.35 3.95 3.95 3.04 3.96 3.35

T

G gemiddelde 11.54 11.02 10.83 11.57 10.79 11.32 11.93 9.50

R
O    T2 standaard afwijking 3.33 3.96 4.15 3.34 3.52 3.46 2.88 4.08

E
P       N=                  48    45     35     37     33     34     28     24
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Tabel 5.4.7.4.
Non-verbale divergente produktie, titeloriginaliteit.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 6.33 6.13 5.16 5.16 6.55 5.83 3.88 5.60
X
P     Tl standaard afwijking 1.96 2.35 2.80 2.38 1.93 3.24 2.14 2.33

G
R gemiddelde 6.00 5.04 5.75 5.79 5.35 5.31 5.00 4.40
0
E    T2 standaard afwijldng 2.51 2.17 2.52 2.73 2.55 2.30 2.48 2.01

P

N=                 48     46     44     38     31     29     25     25

C gemiddelde 7.40 7.67 9.06 8.51 8.33 7.26 7.43 8.17

0
N    Tl standaard afwijking 2.83 2.17 4.53 3.91 2.86 2.71 2.99 3.53

T

G gemiddelde 8.15 8.31 7.71 8.05 7.67 7.62 9.00 6.50
R
O    T2 standaard afwijking 2.83 3.87 3.05 3.37 2.06 2.48 3.78 2.41

E

P      N=                 48    45    35    37    33    34    28    24

Voorts kunnen wij vaststellen dat de verschillen tussen moeilijk4erenden en een controle-
groep het meest duidelijk aan de dag treden op het aspect van de titeloriginaliteit (p <
.001). Op dit punt vooral zijn de moeilijk4erenden in het nadeel. Zodra een appel gedaan
wordt op de - overigens gebrekkig ontwikkelde - verbaliteit vindt dat onmiddellijk zijn
weerslag in verminderde mogelijkheden een originele titel te bedenken voor de tekeningen
die worden gemaakt. Wij brengen in herinnering dat de hoogste scores op dit facet worden
gegeven aan abstracte titels die uitgaan boven wat er op het plaatje gezien kan worden.
Een verschil dus dat geenszins verwondering hoeft te wekken en verklaarbaar is tegen de
achtergrond van dit gegeven.

Met het ouder worden nemen de fluency- en flexibility-scores overwegend af. Er worden
alsdan minder tekeningen geproduceerd, terwijl het aantal verschillende tekeningen ook
afneemt (p < .01, p < .02 respectievelijk). Dat geldt voor de controlegroep, maar ook
voor de experimentele. Wij vinden op deze aspecten geen steun voor onze hypothese,
geformuleerd onder 5.4.3.b. Die resultaten zijn immers tegengesteld aan onze verwach-
tingen. Een bevestiging voor die hypothese vinden wij wel als wij het aspect originaliteit

118



van de tekeningen onder de loupe nemen. Hier zien wij een duidelijke toename in de

prestaties van moeilijk-lerenden in het te onderzoeken leeftijdsgebied.
Dit effect is significant op 1096niveau. Kennelijk is het dus zo dat een verminderde pro-
duktie (minder tekeningen af, minder variatie hierin) gecompenseerd wordt door verhoog-
de originaliteit hierin. Het belang van dit fenomeen wordt nog versterkt als men zich ook

nog realiseert dat moeilijk4erenden in verhouding tot de controlegroep op tijdstip 2 origi-
nelere tekeningen vervaardigd hebben. Dit interactie-effect is significant op 196niveau.

Wij vinden hierin een bevestiging voor onze hypothesen dat prestaties op een non-verbale

divergent-denken4aak bij moeilijk4erenden toenemen (5.4.3.b.) maar bovendien sterker
toenemen in verhouding tot die van de controlegroep (5.4.4.d.). Die meerwinst komt
overigens vooral voor rekening van de oudere moeilijk4erenden, geboren in 1956 en 1953.
Beide groepen, de controle en de experimentele, gaan er overigens bij de originaliteit van
de tekening op tijdstip 2 op vooruit (p < .001). Uitzonderingen hierop zijn binnen de
controlegroep de mannen, geboren in 1956 en de vrouwen, geboren in 1953. Bij deze
sub-groepen is eerder het omgekeerde  waar. Een sexeverschil wordt  noch op tijdstip  1,
noch op tijdstip 2, op welk aspect dan ook gevonden.

5.4.8. De status van divergente produktiefaktoren in ons onderzoek

Op deze plaats zullen wij nagaan in hoeverre wij steun kunnen vinden voor een tweetal
hypothesen. In de eerste, geformuleerd onder 5.4.3.e., postuleren wij dat verbale en non-
verbale divergente produktie als aparte produktiefaktoren, los van cognitieve differentia-
tie/articulatie moeten worden opgevat. Teneinde een uitspraak hierover mogelijk te
maken zijn principale faktor-analyses uitgevoerd op de produkt-moment-correlatiema-
trices van de experimentele en de controlegroep (zie hoofdstuk 8). Na varimax-rotatie
zien wij inderdaad dat verbale en non-verbale divergente produktie tot cognitieve diffe-
rentiatie/articulatie en tot elkaar in een orthogonale relatie staan. Dit geldt zowel op
tijdstip 1, alsook op tijdstip 2 voor beide groepen. Dit resultaat vatten wij dan ook op als
bevestiging van deze hypothese.

Wij hebben eerder aangegeven dat naar ons oordeel probleem-gevoeligheid en verbale

divergente produktie vermoedelijk nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Wij hebben daarbij de
mogelijkheid geaccentueerd dat probleem-gevoeligheid van mogelijk hogere cognitieve
orde zou kunnen zijn. Beoordelen wij de resultaten van de faktor-analyses na varimax-
rotatie, dan vinden wij steun voor die opvatting. Probleem-gevoeligheid is in beide groe-
pen gerelateerd aan verbale divergente produktie, zowel op tijdstip 1, alsook op tijdstip 2.
Met andere woorden zij laden beide op dan en dezelfde faktor. Probleem-gevoeligheid is
daarenboven, sterker dan verbale divergente produktie, gerelateerd aan cognitieve diffe-
rentiatie/ articulatie.  Dit  valt  af te leiden uit het feit dat ook op deze faktor de probleem-
gevoeligheidstest  (taak  B)  een lading heeft,  die in verhouding tot  die van verbale divergen-
te produktie (taak A) sterker is. Op tijdstip 1 treedt dit overigens bij de controlegroep

markanter aan de dag dan bij de groep moeilijk4erenden. Op tijdstip 2 is het faktor-ana-

lytisch resultaat met betrekking tot deze aspecten voor beide groepen vrijwel identiek.
Wat overigens opvallend is, is het feit dat op de verbale divergente produktiefaktor bij de
groep moeilijk-lerenden, op beide tijdstippen ook nog een verbale 'fluency'-test laadt.
Woordopnoemen 1: zoveel mogetijk dierennamen opnoemen in dan minuut, en woordop-
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noemen 2: idem maar dan beroepen, laden bij moeilijk-lerenden sterker op deze verbale
divergente produktiefaktor dan bij de controlegroep. Wij interpreteren dit resultaat als
additionele evidentie voor het model van het 'associatieve netwerk'. Het associatieve
netwerk bij moeilijk4erenden vervult daarenboven kennelijk een tweeledige rol, 66n ten
dienste van de verbale divergente produktie en 6dn in dienst van de cognitieve differentia-
tie/articulatie. Bij de controlegroep heeft verbale fluency daarentegen een sterkere relatie
met cognitieve differentiatie/articulatie. Wij leiden dit af uit het feit, dat op tijdstip 1
woordopnoemen 1 +2 niet laadt op de verbale divergente produktiefaktor in deze groep.
Op tijdstip 2 treedt dit beeld bij deze groep minder geprononceerd aan de dag.

5.4.9. Samenvatting

In deze paragraaf van ons hoofdstuk (5.4.) is onze belangstelling vooral gericht geweest op
de ontwikkeling van 66n bepaalde modus in het denken, namelijk die van het denken in
open-systemen, ook wel divergente produktie genoemd. Aan divergente produktie kunnen
twee aspecten worden onderscheiden, te weten een verbale en een non-verbale compo-
nent. Wij hebben kunnen vaststellen dat moeilijk4erenden op verbale, maar eveneens op
non-verbale divergent-denken4aken minder presteren dan de controlegroep. Op verbale
taken is het verschil tussen beide groepen overigens groter dan op non-verbale. Wij beoor-
delen dit resultaat als zijnde in lijn met de opvatting van Van Meel met betrekking tot het
associatieve netwerk, dat bij moeilijk4erenden beperkter is dan bij normaal-intelligenten.
Bij verbale divergent-denken-taken vinden wij alldan op het aspect van de 'probleem-ge-
voeligheid' een bevestiging van onze hypothese dat de prestaties van moeilijk4erenden in
het leeftijdsgebied tussen   13  en  25 jaar toenemen. Die toename is echter in verhouding
tot die van de controlegroep geringer. Het lijkt erop dat, ondanks een absolute toename in
de prestaties, moeilijk-lerenden hun achterstand vergroten. Op beide taken: een 'open-
end'-vraag en een test voor probleem-gevoeligheid presteren moeilijk-lerenden de tweede
keer beter dan de eerste; dat geldt eveneens voor de controlegroep.

Bij een non-verbale divergent-denken-taak liggen de prestaties van moeilijk4erenden vrij
dicht bij die van de controlegroep. Er is wel een verschil ten nadele van moeilijk-lerenden,
doch dit treedt aanmerkelijk minder uitspringend aan de dag, dan bij verbale divergent-
denken-taken. Beoordeeld naar het aantal afgemaakte tekeningen en de variatie daarin,
vinden wij bij beide groepen in tegenstelling tot onze hypothese, juist een afname in de
prestaties met het ouder worden. Dat gaat overigens gepaard aan een toename in de ori-
ginaliteit daarvan bij moeilijk4erenden, een toename die zelfs sterker is dan die bij de con-
trolegroep. Dit vatten  wij  dan  ook  op als bevestiging  van onze terzake onder  5.4.3.b. en
5.4.3.d. geformuleerde hypothesen. Zodra echter een verbaal element in de taak aanwezig
is, bijvoorbeeld het bedenken van een titel voor de tekening, zien wij geprononceerdere
verschillen tussen de groepen, en wel ten nadele van de moeilijk-lerenden.

Wij hebben voorts kunnen vaststellen dat verbale en non-verbale divergente produktie als
aparte faktoren, los van cognitieve differentiatie/articulatie kunnen worden aangemerkt.
Probleem-gevoeligheid is nog het duidelijkst gerelateerd aan een verbale-divergent-denken-
produktiefaktor en bij moeilijk4erenden daarenboven aan een faktor die wij aanduiden
met cognitieve differentiatie/articulatie.
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5.5. Het onderlinge verband tussen de dimensies

Op verschillende plaatsen in de literatuur worden er verbanden gesuggereerd, en in een en-
kel geval ook gesignaleerd, tussen de verschillende dimensies die in dit hoofdstuk aan de
orde zijn gesteld. Die verbanden zijn overigens niet altijd evident en zeker niet in alle ge-
vallen onweerlegbaar aangetoond. Vaak overschrijden zij niet het niveau der speculaties.

Ook wij hebben ons de vraag gesteld, hoe de verschillende dimensies met elkaar in ver-
band zouden kunnen worden gebracht. Meer nog heeft de vraag naar de specifieke aard
van die verbanden ons geihtrigeerd.

In eerste instantie hebben wij daartoe de samenhang vastgesteld tussen de scores van de
tests die als referentiemaat hebben gediend voor de in paragraaf 5.2., 5.3. en 5 A. beschre-

ven stijldimensies, of cognitieve karakteristieken, zo men wil. Wij brengen deze hier ter
plaatse in herinnering: a. veldonafhankelijkheid/veldafhankelijkheid, b. reflexiviteit/im-
pulsiviteit en de tolerantie voor stress en c. de verbale en non-verbale divergente produk-
tie.

De in de betreffende matrices (zie bijlagen 8.1., 8.2., 8.3. en 8.4.) vermelde produkt-mo-
ment-correlaties suggereren inderdaad een verband tussen de dimensies. Dit geldt zowel
voor de groep moeilijk4erenden, alsook voor de controlegroep en wel op beide meettijd-
stippen. Een vergelijking van het patroon van verbanden, zoals wij dat in beide groepen op
beide tijdstippen kunnen vaststellen, doet ons vermoeden dat die correlaties langs soortge-
lijke wegen tot stand komen en in vrijwel dezelfde sterkte aanwezig zijn bij beide groepen.
Die verbanden zijn overigens nergens uitgesproken sterk, hoewel in het merendeel der ge-
vallen het niveau van statistische significantie wal wordt bereikt.

Toch zijn naar ons oordeel die gesignaleerde verbanden misleidend. Wij hebben hier te ma-
ken met produkt-moment-correlaties immers, waarin met effect van kalenderleeftijd en
psychometrische intelligentie (I.Q.) meespeelt. Het verband tussen I.Q. en de in dit
hoofdstuk behandelde dimensies is duidelijk wanneer men tabel 5.5.1. raadpleegt.

In tabel 5.5.1. zijn namelijk de correlaties van deze taken/dimensies met het I.Q., bere-
kend over 6 subtests van de Groninger Intelligentie Test, weergegeven.
In het algemeen blijkt uit deze tabel, dat non-verbale divergente produktie ongecorreleerd
is met psychometrische intelligentie. Dat geldt voor beide groepen. Bij de verbale diver-

gente produktie stellen wij vast dat 66n aspect daarvan, namelijk de probleem-gevoeligheid
(taak B), voor beide groepen, de experimentele en de controle, gerelateerd is aan psycho-
metrische intelligentie.  In het geval van moeilijk-lerenden zelfs sterker. Ook de scores op
de Embedded Figures Test staan in een sterke relatie met intelligentie. Veldonafhankelij-
ken lijken intelligenter, althans beoordeeld naar I.Q.-scores. De andere aspecten, te weten

impulsiviteit-reflexiviteit  en de tolerantie voor stress zijn minder sterk gerelateerd aan in-
telligentie, behalve wellicht het aantal goede oplossingen dat wordt gegeven  op  de  Mat-
ching Familiar Figures Test, als maat voor refiexiviteit/impulsiviteit.
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Tabel 5.5.1.
Correlaties van de dimensies met het G.I.T.-I.Q. (6 subtests).

experimentele groep controlegroep

variabele                              Tl                 T2                Tl                 T2

E.F.T., N-goed .51 .61 .58 .60

E.F.T., gemiddelde oplostijd -.54 -.60 ..59 -.65
SpiIal Maze, reactietijd n.s. ..23 -.21 -.24

Spiral Maze, N-fout -.22 -.18 n.s. n.s.

Verbale divergente produktie:
N-responsen, taak A. .30 .31 n.s. n. s.

N-categorietn,  taak A. .43 .45 n.s. n.s.

N-responsen, taak B. .40 .54 .32 .44

Non-verbale divergente produktier
fluency n.s. n.s. n.s. n.s.

flexibility n.s. n. s. n.s. Il. S.

originaliteit n. s. n. s. .21 n. s.

titeloriginaliteit n.s. .23 .32 .24

M.F.F., N-goed .31 .38 .33 A3
M.F.F., gemiddelde reactietijd .21 .21 n.s. n.s.

N 286 286 284 284

Alle correlatie-coafficianten wijken, tenzij anders vermeld, significant af van 0 (p <  .001).
N.B. Tl = (1975/1976), T2 = (1978/1979).

Zoals gesteld, lijken er verbanden aanwezig tussen de in dit hoofdstuk onderzochte di-
mensies, wanneer althans uitgegaan wordt van de Oe-orde produkt-moment-correlaties.
Wanneer wij echter uit deze correlaties de effecten van kalenderleeftijd en intelligentie
elimineren, dan vallen praktisch alle onderlinge verbanden weg. Die scheiding is gebeurd
door middel van partitle correlaties. In de eerste stap van deze analyse is het effect van
kalenderleeftijd constant gehouden. Dat leverde bijna dezelfde correlatie-patronen op,
waaruit wij hebben afgeleid, dat de verbanden tussen de dimensies die bestudeerd zijn niet
worden gedragen door de kalenderleeftijd. In de tweede stap van deze analyse werden de
effecten van kalenderleeftijd en intelligentie gelijktijdig constant gehouden. Daarbij kon
worden vastgesteld dat er alsdan slechts enkele significante relaties tussen de dimensies
onderling overblijven. Kennelijk is het dus zo, dat de onderlinge relaties van die dimensies
voornamelijk worden bepaald door hun gemeenschappelijke relatie met intelligentie
(I.Q.). Welke verbanden laten zich nu rechtstreeks, los dus van een gemeenschappelijk
verband met het I.Q., uitdrukken ?
Met name blijkt dat de gemiddelde reactietijd bij de Matching Familiar Figures Test, bij
moeilijk4erenden, significant correleert met de non-verbale divergente produktie en wel
met de fluency hierin, het aantal tekeningen dat wordt afgemaakt: ..29, de flexibility,
het aantal verschillende tekeningen: ..24 en de originaliteit daarvan: ..23. Het verband is
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dus negatief. Alle verbanden zijn niet uitgesproken sterk, maar wel significant (p <  .001).
Omdat het bij de M.F.F. tijdscores betreft moet het verband als volgt worden gelezen:
hoe lager de reactietijd, hoe hoger de scores voor de non-verbale divergente produktie.
Met andere woorden geldt dat bij moeilijk-lerenden een impulsieve attitude de non-ver-
bale divergente produktie doet verhogen.
Wij brengen hier tevens in herinnering, dat juist op deze aspecten de prestaties van moei-
lijk-lerenden dichter bij die van de controlegroep liggen. Wij hebben de indruk dat het
achterliggende mechanisme dat de gesignaleerde verbanden zou kunnen verklaren wel eens
de mate van risico-nemen zou kunnen zijn (vgl. Kogan, 1964). Het lijkt ons toe dat moei-
lijk-lerenden bij een non-verbale divergente-produktie4aak minder geremd zijn dan de
controlegroep en hierbij meer risico durven te nemen. De controlegroep staat minder vrij
en gereserveerder tegenover dit type taak. De controlegroep lijkt geremder bij het schep-
pen van iets nieuws, dingen die afwijken van wat voor de hand ligt. Zij laten zich vermoe-
delijk meer leiden door de wens om niet voor extreem of voor zonderling door te gaan
dan door het streven een van de norm afwijkende vindingrijke prestatie te leveren. Dit
blijkt naar ons oordeel onder meer uit het feit, dat hun prestaties niet als buitengewoon
creatief kunnen worden opgevat, waarbij wij overigens zouden willen aantekenen dat
vermoedelijk weinig individuen in hun handelen door vindingrijkheid worden gekenmerkt.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 5

(   1)     Dit  onderzoek vond plaats  in  1975 in Tilburg. Hieraan hebben 75 moeilijk-lerende kinderen en
80 HAVO/MAVO-leerlingen meegedaan. Deze proefpersonen zijn niet in het eigenlijke grotere
onderzoek opgenomen. Qua geboortejaargangen is gekozen voor 1962 en 1959, omdat die ge-
boortejaargangen ook in het eigenlijke onderzoek zijn vertegenwoordigd.

( 2)   Hoewel het onderdeel primair van non-verbale aard is, hebben wij - overeenkomstig de door
Torrance gebruikte scoring - ook de verbale component daarvan (het bedenken van een origi-
nele titel voor het non-verbale produkt) als deelscore opgenomen.
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Hoofdstuk 6

DE ONTWIKKELING VAN HET HYPOTHETICO-DEDUCTIEF DENKEN

6.1.  Inleiding

De kwestie die wij in dit hoofdstuk aan de orde zullen stellen betreft de vraag in hoeverre
de ontwikkeling van het logisch denken zich bij moeilijk-lerenden voltrekt. Is het bijvoor-
beeld zo dat het moeilijk-lerende kind op latere leeftijd in staat is zijn gedachtengang 10-
gisch te ordenen ? Niet iedereen is van mening dat dit ook zou kunnen behoren tot de
mogelijkheden van moeilijk·lerenden (vgl. Inhelder, 1968, oorspronketijk 1944).
Geconfronteerd echter met, maar vooral het oor gericht hebbend op moeilijk-lerenden,
moet het toch de daarvoor ge*oelige luisteraar niet ontgaan dat in veel gevallen 66k zij in
hun verbale uitingen blijk geven van een logische gedachtengang. Die verbale uitingen, of
redeneringen kunnen worden opgevat als een afspiegeling van de aard en kwaliteit van de
denkprocessen die het gedrag richting geven. Zij berusten hierop. Met andere woorden, via
de uiterlijk waarneembare redenering, die op formeel-logische karakteristieken kan wor-
den beoordeeld, kan men zich een beeld vormen van datgene in het denken dat zich aan
het oor van de onderzoeker onttrekt.
De theorie van Piaget die hierbij onze leidraad zal zijn kan - ondanks de beperkingen die
eraan kleven, waarop wij echter niet uitgebreid zullen ingaan - worden beschouwd als een
zuivere ontwikkelingstheorie over de ontogenese van hefl sch denken, terwijl zij even-
eens het kader vormt waarbinnen de sociale ontwikkeling van het kind kan worden be-
schreven.

In ons onderzoek hebben wij ons vooral gericht op de ontwikkeling van het hypothetico-
deductief denken bij moeilijk-lerenden in vergelijking met dat van normaal-intelligente
controlegroepen van eenzelfde leeftijd. Die ontwikkeling verloopt volgens Piaget in een
viertal stadia, te weten de senso-motorische (0 - ca. 2 jaar), de prd-operationele (ca. 2 - ca.
7 jaar), de concreet-operationele (ca. 7 - ca. 12 jaar) en de periode der formele operaties
(ca. 12 - ca.  15 jaar). De volgorde van deze stadia is invariant over de verschillende popu-
laties. Zij vertonen echter duidelijke kwalitatieve verschillen die tot uiting komen bij het
denken. Elk kind doorloopt die fasen in de vastgelegde volgorde. Afhankelijk echter van
de mogelijkheden kan het gebeuren dat bepaalde kinderen in hun ontwikkeling niet het
hoogste stadium bereiken. Ten aanzien van moeilijk-lerenden heeft Inhelder (1968, oor-
spronkelijk   1944) de hypothese geopperd  dat het moeilijk4erende  kind het stadium  der
formele operaties niet bereikt; het blijft steken in  de  fase der concrete operaties, indien
het dit stadium al bereikt. De denkstructuur van een concrete operatie wordt beschreven
als een logische groepering met als belangrijkste kenmerk de omkeerbaarheid. Hierbij kan
elke operatie ongedaan gemaakt worden  door de omgekeerde operatie  uit te voeren.  De
operaties worden concreet genoemd omdat zij direct gerelateerd  zijn aan €cr[crete objec-
ten. Kenmerkend dus voor de moeilijk-lerende is het functioneren op concreet-operatio-
neel niveau. Inhelder sluit niet uit dat binnen deze groep een aantal individuen op latere
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leeftijd wel tot formele operaties in staat zal zijn, maar zij beschouwt deze als 'simples

retardds'; achterblijvers  die een vertraagde maar overigens normate ontwikkeling doorma-
ken. Voor echte 'debielen' reserveert zij de term 'ddbiles mentaux', zij worden geken-
merkt door een blijvende achterstand in de ontwikkeling van het logisch denken en een
daaraan gekoppelde geretardeerde ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ook Chorus

(1967) identificeert een groep binnen de populatie van moeilijk-lerenden die op latere

leeftijd in verstandelijke en persoontijkheidsopzichten aanmerketijke verbeteringen te
zien geeft. Die groei is volgens hem autochtoon te noemen omdat zij zich voltrekt binnen
het individu zonder noemenswaardige exogene invloed. De hypothese van Inhelder is ove-
rigens bevestigd door Jackson (1963), Stephens, Miller en McI.aughin (1972) en Van Meet
(1968). Naast het feit dat uit deze onderzoeken is gebleken dat de moeilijk4erende niet in
staat is formeel-operationeel te denken is wellicht madr opvallend de vaststelling dat veel
normaal-intelligenten kennelijk dit stadium ook niet bereiken op een leeftijdsniveau waar-
op zij volgens de theorie van Piaget formeel-operationeel zouden moeten kunnen denken
(12 - 15 jaar). Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ook in een normaal-intelligente
populatie  niet elk individu dit stadium bereikt (Podgoretskaya, 1979; Roberge & Flexer,
1979; Lengal & Buell, 1972). In deze opsomming valt het resultaat van Lengal en Buell als
het meest gunstig op; zo'n 85% behaalde op een formeel-operationele slingertaak, die
ook door ons werd gebruikt bij de eerste fase van ons onderzoek, voldoende resultaten
om een classificatie op het niveau der formele operaties te rechtvaardigen. Podgoretskaya
verwerpt het standpunt van Piaget dat alle normaal-intelligente volwassenen het formeel-
operationele stadium bereiken en zeker diens postulaat  dat  de  rol van geihternaliseerde,
spontane mechanismen in de ontwikkeling van logische structuren onafhankelijk zou zijn
van leren, De theorieen en experimenten van Gal'perin, Leontev en Vygotsky (zie Van
Parreren en Carpay, 1972) benadrukken het externe leerproces dat eerst moet worden
voltrokken alvorens het kan gaan functioneren als een geihternaliseerde denkstructuur.

Op de werkwijze van Piaget en zijn medewerkers, die bekend staat als 'methode clinique'
is nogal wat kritiek geleverd. Met name - en dat ligt voor de hand - komend uit de hoek
der psychometrie. Die kritiek richt zich vooral op de problematiek van de standaardise-
ring en de weinig eenduidige wijze waarop door hen verslag wordt gedaan. In ons eigen
onderzoek hebben wij ons zoveel mogelijk, althans voor wat betreft de hierna te beschrij-

ven experimenten, een Piagetiaanse attitude eigen gemaakt. Een zekere standaardisering
leek ons onontkoombaar, omdat het een tamelijk groot opgezet vergelijkend onderzoek
betreft waar bovendien in de verschillende onderzoeksfasen van een wisselende groep
proefieid(st)ers gebruik zou moeten worden gemaakt. Die standaardisering hebben wij
doelbewust niet stringent doorgevoerd; de interviewsituatie  was naar analogie van Green

(1978) relatief gestructureerd. Ook hebben wij gemeend de kwantificering bij dit type on-
derzoek niet rigoreus te moeten nastreven en wij menen dat wij hierin een zekere steun
hebben gevonden bij Larsen (1977) die tot de conclusie komt dat de kwantitatieve bena-
deringen niet beter of slechter gebleken zijn dan de Geneefse methoden waartegen zij juist
stelling nemen. In 1941 legden Piaget en Szeminska dat ook al vast in hun bewering (zie
Braine, 1962, p. 42, op. cit. 'statistical precision could no doubt easily be obtained, but
at  the  cost of no longer knowing exactly what has been measured') een standpunt waarop
ook nu nog niet wordt teruggekomen.
In het hiernavolgende zullen wij de opzet en resultaten van een tweetal door ons uitge-
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voerde experimenten beschrijven. Het eerste experiment, dat in de fysica bekend staat on-
der de naam slingerproef, zal daarbij minder uitvoerig worden beschreven, omdat het el-
ders (Poortinga-Haalboom, 1979) gedetailleerd  aan  de  orde is gesteld. Het motief om het
hier toch op te nemen schuilt vooral in het feit dat het als onderdeel fungeerde in de eer-
ste fase van ons onderzoek. Omdat bij de tweede fase is gebleken dat een aantal proefper-
sonen die de eerste keer wel hebben meegedaan, om uiteenlopende redenen (zie hoofd-
stuk 3, sectie  3.2.) die tweede  keer niet konden worden onderzocht, hebben  wij de  oor-
spronkelijke gegevens van dit experiment, gecorrigeerd voor de uitval die ongeveer 6%be-
droeg, opnieuw geanalyseerd.

6.2. De hypothese

6.2.a. De overgang van concreet-operationeel naar formeel.operationeel denken vindt bij
moeilijk-lerenden ook plaats.

6.3. Experiment I: Het bepaleh van de kritische faktor in een slingertaak

6.3.1. Beschrijving van het experiment

In 'The Growth of Logical Thinking' (Inhelder en Piaget, 1958, hoofdstuk 4) beschrijven
de auteurs het volgende experiment waarmee de beheersing van de formeel·logische opera-
tie 'exclusie' bij proefpersonen kan worden vastgesteld. Het kunnen denken volgens de re-
gets der propositionele logica wordt door Piaget kenmerkend genoemd voor het stadium
der formele operaties. De door Piaget gehanteerde symbolensystemen lijken veel op die
van de klassieke propositielogica, maar zijn daar niet altijd mee in overeenstemming, zoals
door Ennis (1975) is gedemonstreerd met betrekking tot de slingertaak. Andere criteria
waarmee Piaget afteidt dat iemand in staat is tot formeel.operationeel denken zijn de hy-
pothese-stellende redenering, het onderscheiden van de ene operatie van de andere en het
isoleren  van de verschillende variabelen of faktoren. Met name dit laatste criterium wordt
door Ennis (1975, p. 34) niet geaccepteerd. Er lijkt geen relatie te bestaan tussen die vaar-
digheid (isolering van de relevante en minder-relevante variabelen) en het denken c.q. han-
delen in het door Piaget gepostuleerde combinatoriele systeem. Aan Poortinga.Haalboom
(1979) ontlenen wij voor een groot deel de beschrijving van deze taak. Het apparaat be-
staat uit verschillende puntmassa's (gewichten) die aan een vast punt kunnen worden op-
gehangen aan een niet-rekbare, gewichtsloze draad van een bepaalde lengte. Men kan het
gewicht laten schommelen langs de as van het apparaat waarbij het gewicht met een be-
paalde kracht wordt teruggetrokken  naar de uitgangspositie. De puntmassa's bestaan  uit
een vijftal cytindervormige gewichten van respectievelijk  50,  100,150,200 en  250 gram.
Het touw is bevestigd aan een bankschroef. Zie figuur 6a, paragraaf 6.6. De gewichten
hebben een gelijke vorm en volume doch zijn overigens herkenbaar aan de kleuren blauw,
groen, zwart, rood en geel (1).
Het probleem dat opgelost moet worden is te bepalen door welke faktor(en) de slingerfre-
quentie wordt bepaald. Daarbij kunnen een viertal faktoren op voorhand een rol spelen,
te weten de puntmassa, G., de amplitudo Ooslaathoogte), H., de lengte van het touw, L.
en de kracht van de duw, D., waarmee het gewicht wordt losgeworpen. De proefpersoon
moet A priori de vier faktoren noemen (isoleren) en proefondervindelijk vaststellen welke
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de kritische faktor is. Hij geeft blijk van hypothetisch-deductief denken als hij alle moge-
lijke combinaties vooraf verbaal weet te formuleren en vervolgens tot de juiste oplossing
van het probleem komt via de methode van het systematisch varieren van Un faktor, bij
constanthouding  van  de drie overige. Dat constanthouden dient overigens expliciet te ge-
beuren. Na een korte introductie van het instrument en demonstratie daarvan wordt de
proefpersoon in staat gesteld op zijn eigen manier het probleem op te lessen en de ver-
schillende faktoren uit te proberen. Er is geen tijdslimiet, wet een beperking van het aan-
tal pogingen, met dien verstande dat het experiment kon worden gestaakt indien er geen
enkele systematiek te bespeuren viel. De voorspelling van het resultaat is een belangrijk
facet in de hele proefopstelling zodat, alvorens een bepaalde methode werd uitgepro-
beerd, de proefpersoon zijn verwachting moest uitspreken. De handelingen werden gedu-
rende het experiment genoteerd door de proefleider, zodat achteraf de gang van zaken ge-
makkelijker te reconstrueren zou zijn en daardoor een juiste classificatie kon worden toe-
gepast. De instructie werd overgenomen uit de handleiding van Longeot (1974) en na ver-
taling aangepast op een zodanige wijze dat ook de moeilijk-lerende zou begrijpen wat er
van hem zou worden verlangd. De proefleid(st)ers werden van te voren door middel van
video-opnamen van dit experiment zorgvuldig getraind (zie ook hoofdstuk 3, sectie 3.3.).

6.3.2. De scoring

Hiervoor zouden wij willen verwijzen naar datgene wat hierover door Poortinga-Haalboom
op p.  177 e.v. wordt vermeld. Hier worden  - kort samengevat - enkele karakteristieken
van de verschillende door Piaget beschreven stadia weergegeven.
In stadium I (de prd-operationele periode) weet het kind geen onderscheid te maken tus-
sen eigen handelingen en de bewegingen van het apparaat.
In stadium II (de concreet-operationele periode), onderverdeeld in een vroeg concreet-
operationeel stadium (IIA) en een laat stadium (IIB) zien wij bij het kind aanzetten tot
een zekere seriale ordening en objectieve beoordeling van de waargenomen slingerperiode.
Op niveau IIA is de seriale ordening van gewichten niet perfect, maar latent aanwezig.
Meestal worden meerdere faktoren tegelijkertijd gevarieerd en dat leidt meestal tot een
foute conclusie. De goede conclusie is namelijk, dat uitsluitend de lengte van het touw er
iets toe doet.
In stadium III (de formeel-operationele periode) worden de variabelen gescheiden gehou-
den, vaak overigens nog niet spontaan. In het vroege stadium IIIA zijn formele operaties
globaal reeds aanwezig, maar kunnen nog onvoldoende als anticiperend schema functione-
ren. De experimenteermethode is weliswaar imperfect, maar conclusies worden doorgaans
juist getrokken. In stadium IIIB, het hoogste niveau, voldoet de proefpersoon aan alle cri-
teria; hij weet alle faktoren i priori te formuleren, deze bij het uitproberen gescheiden te
houden, de experimenteermethode correct uit voeren en bovendien A posteriori een cohe-
rent verbaal verslag en een juiste conclusie te geven.

6.3.3. Resultaten

In  tabel 6.3.3.1. vindt  men een overzicht van de resultaten  van dit experiment. Zij  zijn
uitgesplitst naar groep, geslacht en geboortejaar. Het betreft hier absolute aantallen.
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Tabel 633.1.
Niveau van logisch denken, slingertaak, absolute aantallen.

experimentele groep controlegroep

joilgens meisjes jongens meisjes

niveau  2B 3A 3B 2B 3A 3B 2B 3A 3B 2B 3A 3B

G    1962  38   10    0   22 9 0 11 28 9 9   17    7
E

B    1959   28   18    0   25 4 0   10   18   17    6   17   11

J    1956   24   15    5   18    7 0 3   11   21    6   11   11
A
A    1953   22   15    1  ' 13 12 0 2    15   20    0   17     7

R

De verschillen tussen de groepen zijn met Kruskal-Wallis getoetst. Bij de experimentele
groep vinden wij de volgende leeftijdseffecten. Bij de mannelijke candidaten bedraagt de
gevonden H-waarde, gecorrigeerd voor 'ties', 8,37; dit is significant op 5%.niveau. Manne-
lijke moeilijk-lerenden zijn met het ouder worden in toenemende mate in staat tot for-
meel-logisch denken. Ook hun vrouwelijke tegencandidaten presteren met de toename in
de    leeftijd    beter; de H-waarde, gecorrigeerd    voor 'ties', bedraagt   in dit geval   7,56   (p
<  .10). Bij de controlegroep zijn het uitsluitend de mannen die een met de leeftijd toe-
nemende verbetering in de prestaties te zien geven. Hier bedraagt de H-waarde, gecorri-
geerd voor 'ties', 18,52. Dit resultaat is significant (p < .001).
Sexe-verschillen worden hier overigens niet gevonden. Het verschil tussen de experimen-
tele en de controlegroep is uit de aard der zaak significant. De H-waarde, gecorrigeerd
voor 'ties', bedraagt hier 180,4 (p < .001).
Een post-hoc toets door middel van multipele vergelijkingen  (zie  Daniel,  1978,  p. 211
e.v.)  levert  bij   een  a    van   .10 gddn significante verschillen op tussen de sub-groepen  in  de

vrouwelijke experimentele groep. Daarmee zouden wij het eerder gevonden leeftijdseffect
bij deze groep willen relativeren door er minder betekenis aan te hechten. Bij moeilijk-
lerende mannen levert alleen de vergelijking tussen hen die geboren  zijn in 1962 tegenover
de gecombineerde overige geboortejaargangen een voldoende significant resultaat op
(p  <.10). Wij vatten dit resultaat op als een  - zij het zwakke - indicatie dat ook bij
moeilijk-lerende mannen de overgang van concreet- naar formeel-operationeel denken zo
rond het dertiende levensjaar plaatsvindt. Een soortgelijk verschijnsel nemen wij waar bij
de mannelijke candidaten in de controlegroep. De verschillen tussen hen die geboren zijn
in   1956  en  in   1962 zijn significant op 1%·niveau. Ook het verschil tussen hen die geboren
zijn in 1953 en in 1962 is significant (p  < .01). De jongens, geboren in 1962 zijn dus mill-
der in staat tot formeel-logisch denken. Weliswaar komt in de betreffende levensfase die
ontwikkeling naar formeel·operationeel denken op gang, maar deze wordt pas op latere
leeftijd bijna volledig. Op 13-jarige leeftijd is namelijk ruim driekwart in staat tot forme-
le operaties en op 22-jarige leeftijd is het percentage bijna 95.
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6.3.4. Conclusies

Laten wij eens terugkeren naar ons uitgangspunt en ons richten op de onder 6.2.a. gefor-
muleerde hypothese.
Welke conclusies kunnen dan getrokken worden ? Kijken wij naar de resultaten van de
moeilijkderenden (de experimentele groep) dan vinden wij een sterke bevestiging van de
gestelde hypothese. Bij mannelijke moeilijk-lerenden vinden wij gecombineerde IIIA/IIIB
percentages   die op 13-jarige leeftijd  20,8, op 16-jarige leeftijd  39,1, op 19-jarige leeftijd
45,5 en op 22-jarige leeftijd 42,1 bedragen. Dat is nogal wat, zeker als men bedenkt dat
in de opvattingen van Piaget en Inhelder het als een kenmerk van de moeilijk4erende
wordt beschouwd dat deze niet in staat is tot formeel-logisch denken. Bij de vrouwelijke
moeilijk-lerenden  is de trend weliswaar minder geprononceerd: op 13-jarige leeftijd  zo'n
29%,  op 16-jarige leeftijd 13,8%, op 19-jarige leeftijd  28% en op 22-jarige leeftijd 48% van
de groepen blijkt in staat tot formeel-logisch denken. De overgang van concreet- naar for-
meel-operationeel denken vindt bij beide groepen moeilijk-lerenden wet degelijk plaats,
zouden wij willen concluderen, een resultaat waarop wij in de discussie nog terug zullen
komen en dat door ons tegen de resultaten van het hierna te beschrijven experiment dat
wij hebben uitgevoerd op meettijdstip 2 zal worden afgezet. Wij hebben dus kunnen vast-
stellen dat een groot aantal moeilijklerenden kennelijk wet in staat is op latere leeftijd tot
formeel-operationeel denken. Betekent dit dan ook dat zij op dit gebied hun relatieve af-
stand ten opzichte van een controlegroep inlopen ? Wij hebben de indruk van niet. Tegen
de achtergrond van het feit dat het hier absolute scores betreft en het postulaat van Piaget
dat ieder normaal-intelligent kind op den duur het formeel-operationele stadium bereikt
hebben wij mogelijk te maken met een plafond-effect bij de controlegroep. Een toegroei,
die in absolute zin wel aanwezig lijkt, van de moeilijk-lerenden naar de controlegroep zou
kunnen berusten op artefacten van psychometrische aard. De kans om op een hoger ni-
veau te komen is immers bij deze groepen groter. Zij starten zowel in absolute als ook in
relatieve zin op een lager niveau dan de controlegroep die op eerdere leeftijd en uiteinde-
lijk voltalliger tot formeel-logisch denken komt.

6.4. Experiment II: Het bepalen van de evenwichtstoestand met ongelijke gewichten in
een balanstaak

6.4.1.  Inleiding

In sectie 6.3.3. hebben wij verslag gedaan van de resultaten van het slingerexperiment. Wij
hebben kunnen vaststellen dat bijna de helft van het aantal moeilijk-lerenden op 22-jarige
leeftijd tot enige hypothetisch-deductieve aanpak van het probleem in staat is. Wel heb-
ben wij kunnen constateren dat het merendeel van de groep moeilijk-lerenden dat tot for-
mele operaties in staat is op het niveau van de subfase van organisatie in de formeel-10-
gische ontwikkeling functioneert. Een beperkt aantal van hen bereikt het stadium IIIB
van volledige beheersing (zie Neimark, 1975, p. 544). Dit aantal is echter gering; slechts 6
van de 286 candidaten behalen deze fase. Toch merken wij dit aan als een markant resul-
taat. Wij gaan voorbij aan de vraag of dit scores zouden kunnen zijn van proefpersonen
die in het verleden mogelijk ten onrechte als moeilijk-lerend geclassificeerd zijn geweest.
Pregnanter overigens  is het resultaat  bij de controlegroep; bijna de helft daarvan behaalt
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ook niet het hoogste (IIIB) niveau van volledige beheersing. Deze bevinding staat in
scherp contrast  tot  die van Piaget; immers volgens Piaget bereikt ieder normaal-intelligent
individu uiteindelijk het niveau van volledige beheersing.

Het resultaat van dit experiment is voor ons aanleiding geweest de formeel-logische struc-
tuur van het denken bij beide groepen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wij heb-
ben gestaan voor de beslissing in de tweede fase hetzelfde experiment uit te voeren, dan
wel te kiezen voor een andere proef. Wij hebben ons vooral laten leiden door de veron-
derstelling dat de formele operaties, zoals Piaget zelf zegt, deel uitmaken van een min of
meer unidimensionele 'structure d'ensemble: Dit is een der belangrijkste overwegingen
geweest om in de tweede fase het hierna te beschrijven experiment in ons onderzoek
op te nemen; op de methodologische en inhoudelijke problemen die hierbij eventueel zou-
den kunnen optreden zullen wij nader ingaan.

Als tweede argument om een andere proef op te nemen in die tweede fase zouden wij wit-
len aanvoeren dat naar onze mening het stingerexperiment een tamelijk hoge 'herken-
ningswaarde' heeft. Elke proefpersoon is destijds hierbij tamelijk intensief betrokken ge-
weest en het ligt onzes inziens in de lijn der verwachting dat velen zich - ook een drietal
jaren later - de gang van zaken zouden herinneren, zodat bij handhaving van de oorspron-
kelijke proef de interpretatie van de daarmee verkregen onderzoeksresultaten belangrijk
moeilijker zou zijn geweest.

6.4.2. Beschrijving van het experiment

Het apparaat - oorspronkelijk beschreven door Piaget en Inhelder (1958, p. 164 e.v.) -
bestaat  uit een balans, zie fig. 6B, par. 6.6., die van alluminium is vervaardigd en een aantal
koperen gewichtjes, zich verhoudend  als  1  :2  :3  :4.I n het centrum van de balans-as is een
gaatje geboord waarin een pennetje kan worden gestoken. Op de betekenis en het doel
daarvan zullen wij verderop nog terugkomen. Aan beide zijden van de staander zijn in de
arm op gelijke afstanden vijf gaten geboord met daarin bevestigd een tiental metalen rin-
gen van gelijk gewicht. Het probleem dat de proefpersoon moet oplossen is evenwicht te
creeren in de balans met ongelijke gewichten. Het evenwicht wordt bereikt volgens de uit
de mechanica stammende 'momentenstelling' die luidt: 'het moment  van de resultante
van een aantal in 6dn plat vlak werkende krachten ten opzichte van een punt P in dat vlak
is gelijk aan de algebraBche som van de momenten van de afzonderlijke krachten ten op-
zichte van P'. Evenwicht ontstaat dus indien aan beide zijden van de arm de krachten die
op de armen worden uitgeoefend gelijk zijn. Overigens hebben wij - dat moge duidelijk
zijn - aan niemand de eis gesteld die 'momentenstelling' te reproduceren ! Het apparaat
stelt ons in staat het operationele schema van evenwicht tussen actie en reactie te bestu-
deren in combinatie met de notie van 'proporties'. Volgens Piaget en Inhelder (p. 164)
verschijnt dit proportiebegrip eerst in de organisatiefase (IIIA) van het formeel-operatio-
neel  denken. De volgende drie ontwikkelingsfasen worden daarbij  door hen onderschei-
den, elke fase onderverdeeld  in een vroeg stadium (A) en een laat stadium (B).
Fase I: de prd-operationele periode (ca. 2 - ca. 7 jaar) gekenmerkt door het falen om

onderscheid te maken tussen de eigen acties van de proefpersoon en het exter-
ne proces (IA), gevolgd door een integratie van intuities in de richting van
compensaties (IB).
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Niveau  IA:   (ca.  2  - ca.  5  jaar).  In dit stadium  kan  het  kind  nog geen onderscheid maken
tussen de werking van de balans en gewichten en de eigen compenserende
handelingen. De conservatie van het gewicht is nog absent. Het kind probeert
bij voortduring evenwicht te creeren door lukraak aan beide zijden meer ge-
wichten te hangen of weg te halen. Afstanden ten opzichte van de balans-as

worden nog niet in de beschouwingen betrokken. Wij spreken in dit stadium

nog  niet van een operatie, omdat de omgekeerde handeling nog niet door het
kind kan worden uitgevoerd.

Niveau IB:   (ca. 5  - ca. 7-8 jaar). In dit stadium vindt een toenemende integratie plaats van
intuitieve representaties. Het kind weet nu dat het nodig is om aan beide zij-
den van de balans-as gewichten te hangen teneinde evenwicht te bereiken.
Het werkt echter niet systematisch naar de evenwichtstoestand toe. De ge-
wichten worden wel op meerdere plaatsen neergehangen, terwijl in de fase
IA meestal nog uitsluitend de uiterste posities worden gebruikt.

Fase II: De concreet-operationele periode (ca. 8 - ca.12 jaar), onder te verdelen in een
tweetal niveaus, te weten:

Niveau IIA:(ca. 8 - ca. 10 jaar). Concrete operaties, toegepast op gewicht dn afstand, maar
zonder systematische co8rdinatie. In dit stadium worden de verrichtingen van
het subject steeds beter, hoewel de coordinatie tussen gewicht en afstand nog
slechts door middel van intuitie geschiedt. Het kind ontdekt via 'trial en error'
een evenwicht, maar kan hieruit geen algemene conclusies trekken. Als stra-
tegieen maakt het gebruik van de operaties 'optellen' en 'aftrekken', gewich-
ten erbij doen, c.q. het weghalen daarvan.

Niveau IIB: (ca.  10  - ca.  12 jaar). In dit stadium verschijnt de notie van de omgekeerde
samenhang tussen gewicht en afstand. Het kind gaat in deze fase voor het eerst

doelbewust gewichten verplaatsen en werkt in de richting van de wet, zij het
nog zonder uidrukkelijke metrische proporties. Het heeft wel door dat een
lichter gewicht meer buiten moet worden gehangen en een zwaarder gewicht
meer naar het midden van de arm.

Fase III: De formeel-operationele periode (vanaf ca. 12 jaar).
Niveau IIIA:  In dit stadium begint het subject de wet te ontdekken. Het heeft door dat er

een relatie bestaat tussen de afstand waarop een gewicht wordt gehangen (die

afstand kan worden vergroot of verkleind) en de kracht die het gewicht uit-
oefent. Op dit niveau kunnen evenwichten worden gecrederd met gebruikma-
king van twee verschillende gewichten die op verschillende plaatsen worden

gehangen. Kenmerkend in dit stadium is het gebruik van de multiplicatieve
strategie.
(arm = de lengte vanaf het middelpunt van de balans x het gewicht moet aan
beide kanten gelijk zijn om een gelijke uitgeoefende kracht op te leveren).

Niveau  IIIB:  De wet wordt in dit stadium volledig beheerst op een gegeneraliseerde wijze.
Thans kan het subject met meer dan twee verschillende gewichten evenwicht

bereiken (in het vroege IIIA-stadium slechts met twee verschillende gewich-

ten). Het subject kan ook bij bepaalde combinaties van gewichten correct

voorspellen dat daarmee gddn evenwicht kan worden bereikt. Bijvoorbeeld bij
problemen die hem worden voorgelegd waarbij gebruik moet worden gemaakt
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van uitsluitend de aangeboden gewichten en als randvoorwaarde geldt dat een
gewicht op een van te voren vastgestelde plaats wordt gehangen en het andere
door het subject uitsluitend op een daarvoor beschikbare plaats moet worden
gehangen.

6A.3. Procedure

De proefleider toont het subject het apparaat en de verschillende gewichten, daarbij uit-
leggend dat het een soort balans/weegschaal is waaraan je gewichten kunt ophangen. Hij
hangt een gewicht van vier eenheden aan de uiterste positie van een arm, terwijl hij de mo-
gelijkheid van doorslaan blokkeert door een pen te steken in de balans-as. Daarna krijgt
het subject eveneens een gewicht van vier eenheden en wordt hem de vraag gesteld 'waar
ga je dit gewicht hangen, als de arm in evenwicht (recht) moet komen en kun je zeggen
waarom het gewicht daar moet hangen ?. Dit introductie-item hebben wij ingevoerd om te
bepalen of de proefpersoon zou weten wat'evenwicht' inhoudt. Als de proefpersoon zijn
gewicht op een verkeerde plaats hangt - dus niet op de uiterste positie - wordt de pen
uit de balans-as getrokken om hem te laten zien dat geen evenwicht werd bereikt. In dat
geval wordt hem uitgelegd hoe dat wel bereikt kan worden en wat onder evenwicht wordt
verstaan. Daarna wordt een vijftal problemen (zie instructie, bijlage 6A.3.1.) voorgelegd
aan de proefpersoon. Deze vijf problemen zijn vastgesteld op basis van het resultaat van
een  pilot-study die  wij in 1978 hebben uitgevoerd teneinde de relatie vast te stellen tussen
de balanstaak en de in de cross-sectionele fase gebruikte slingertaak (Van de Winkel-
Donders,  1980). Met het doel om het predictie-element nadrukketijker in de oordeelsvor-
ming te kunnen betrekken (Piaget beschouwt de voorspelling van het resultaat als van
groot gewicht) wordt, voordat een probleem wordt voorgelegd, het doorslaan van de arm
geblokkeerd  door een pen te steken in de balans-as. De problemen lopen min of meer op
in moeilijkheidsgraad, waarbij een zo nauwkeurig mogelijke aansluiting is gerealiseerd bij
de theorie van Piaget. In de door Piaget en Inhelder beschreven onderzoekssituatie is wei-
nig sprake van standaardisering. Wij hebben ook bij deze taak een relatieve standaardise-
ring toegepast, om reeds eerder vermelde redenen (zie  6.1.).
Bij elk probleem Gen drietal met twee gewichten, 66n met vier gewichten en 66n onoplos-
baar probleem) hangt de proefleider - na het pennetje in de balans-as te hebben gesto-
ken - aan 6dn arm het/de bij het probleem horende gewicht(en) en krijgt de proefpersoon
het/de corresponderende gewicht(en). Hij moet dan een voorspelling doen met betrekking
tot de plaats(en) waar deze het gewicht wil gaan hangen. Nadat de actie is voltooid wordt
de pen eruit getrokken en wordt het subject gevraagd zijn 'antwoord' te motiveren. Ac-
ties, predicties en motivering worden genoteerd door de proefleider. Aan het experiment
was geen tijdslimiet verbonden. Wellicht ten overvloede melden wij nog dat het de proef-
persoon niet toegestaan werd gewichten aan dezelfde kant van de arm te hangen, waaraan
de proefleider de gewichten had gehangen. Ook het hangen van meer dan 6dn gewicht op
6dn en dezelfde positie werd niet toegestaan.

6.4.4. Scoring

Bij de scoring (de bepaling van het stadium in het denken van een proefpersoon) is uitge-
gaan van de indeling van Piaget en Inhelder (zie sectie 6.4.2.). Aan de niveaus (IA, IB, IIA,
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IIB, IIIA en IIIB) werden respectievelijk de waarden 1, 2,3,4, 5 of 6 toegekend. IA-, IB-,
IIA- en IIB-scores leverden in de praktijk geen problemen op; op dem niveaus waren de
antwoorden goed identificeerbaar in termen van de theorie van Piaget. Meer problemen
leverde het onderscheid vroeg/laat formeel-operationeel niveau op (IIIA/IIIB). Veel
proefpersonen waren bijvoorbeeld w01 in staat tot formulering van iets dat op een wet
leek (arm x kracht moet aan beide kanten hetzelfde product opleveren), maar zij konden
deze wet niet generaliseren naar een situatie waarin met meer dan twee gewichten moest
worden gewerkt. Ook gebeurde het bij deze gevallen veelvuldig dat de onoplosbaarheid
van het laatste probleem (een gewicht van 3 eenheden op twee afstandseenheden van de

as gevolgd door aanbieding van een gewicht van vier eenheden) niet correct geprediceerd
werd. Na feitelijk uitproberen kwamen deze subjecten weliswaar  tot de goede conclusie,
namelijk dat dat probleem niet kon worden opgelost, maar de juiste motivering (in ter-
men van metrische proporties) ontbrak.
In deze gevallen werd toch niveau IIIA gescoord. Alle proefpersonen die wel de wet kon-
den generaliseren naar situaties met meer dan twee gewichten kregen het niveau IIIB toe-
gekend. Zij konden daarnaast ook een juiste voorspelling doen over de onoplosbaarheid
van het eerder beschreven probleem, sterker nog, zij begonnen er niet eens aan.
Alle protocollen zijn in eerste instantie gescoord door de proefleid(st)er die de betreffen-
de  persoon had onderzocht. Daarna  - maar onafhanketijk daarvan - hebben wij zelf sco-
res toegekend. Tenslotte zijn alle protocollen nog eens beoordeeld door een onafhankelij-
ke  beoordelaar. De inter-beoordelaar-betrouwbaarheidscoefficienten 7 waren bevredigend.

Zij bedroegen .91 bij een vergelijking tussen het oordeel van proefleid(st)ers en de auteur
en  .99 tussen dat van de auteur en de onafhankelijke - terzake goed geschoolde - beoor-
delaar (2).

6.4.5. Resuitaten

In  tabel 6.4.5.1. worden de resultaten  van dit onderdeel gepresenteerd, uitgesplitst naar
groep, geslacht en geboortejaar.

Tabel 6.4.5.1.
Stadium in het denken, balanstaak, absolute aantallen.

experimentele groep controlegroep

geboorte-
jaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

geslacht M V M V M V M V M V M V M V M V

N   lA                             1

I IB 5 9 3 10 756      1

V    2A     22  17  20  18  20  15  18  16     4   2 1 112

E    2B     21   5 20 1 22 3 11 2  17 22 11 21 14 20 6 15

A   3A            2      2      4       18  8 14 10 10  5  12  4

U    3B              1                         9   1 19 3 11 1  18   3
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De verschillen tussen de groepen zijn getoetst met Kruskal-Wallis. Het verschil tussen de
experimentele en controlegroep is ook hier significant; de gecorrigeerde H-waarde be-
draagt 279,84 (p < .001). Een leeftijdseffect wordt alleen gevonden bij de mannelijke
candidaten  in de controlegroep,  Hc =  11,51; dit is significant op 1%.niveau. Een nadere
post hoc-analyse door middel van multipele vergelijkingen leert ons dat dit effect voor een
zeer groot deel is toe te schrijven aan de zwakkere prestaties bij de groep die geboren is in
1962. Vergelijking van hun resultaten met die van de mannelijke controlegroep, geboren
in 1953 levert een significant verschil  op ten gunste van de oudste groep (p  <  .05).  In  te-
genstelling  tot het resultaat  bij de slingertaak  zien  wij  hier  zeer duidelijke sexe-verschillen.
Zowel  in de experimentele, alsook  in de controlegroep behalen de mannelijke candidaten
een hoger niveau van ontwikkeling in het formeel-operationeel denken dan de vrouwelijke
candidaten. De gevonden H-waarden, gecorrigeerd voor 'ties', bedragen respectievelijk
53,29 en 42,77, beide significant (p < .001).
Kennelijk is het zo dat met name het schema der 'proporties' in sterk verminderde mate
wordt beheerst door de vrouwelijke proefpersonen. Dit leiden wij af uit het gegeven dat
bij hen op tijdstip 2, met de balanstaak het percentage IIIA + IIIB-scores ten opzichte
van dat tijdstip 1, slingertaak, met meer dan de helft wordt gereduceerd. Weliswaar kun-
nen wij ook een dalende trend vaststellen bij de mannelijke candidaten uit de controle-
groep, doch deze trend treedt aanmerkelijk minder uitspringend aan de dag. Bij de experi-
mentele groep laat het beeld aan duidelijkheid nauwelijks te wensen over. Slechts 10%van
de mannelijke candidaten maakt zich op 22-jarige leeftijd het schema der 'proporties' op
enigerlei wijze eigen. Het percentage  van hen die geboren zijn in  1959 en in  1956 is zo ge-
ring, dat wij daaraan minder betekenis zouden willen hechten. Het resultaat van de
vrouwelijke moeilijk-lerenden steekt ook hier relatief ongunstig af. Stelt men het beheer-
sen van het schema der 'proporties' als criterium voor formeel-operationeel denken, dan
vindt bij hen de overgang van concreet- naar formeel-operationeel denken niet plaats. De
resultaten van dit experiment doen ons neigen naar verwerping van de terzake gestelde
hypothese.
Toch kan niet onvermeld blijven, dat in de mannelijke groep moeilijk-lerenden altijd nog
ruim 5% op latere leeftijd in staat is formeel-logisch te denken. Acht van de negen candi-
daten bereiken ook op deze taak tenminste het niveau van de organisatiefase (1IIA) in het
formeel-operationele denken. Edn candidaat bereikt zelfs het niveau van volledige beheer-
sing (IIIB).
De resultaten van dit experiment staan daarmee overigens in sterk contrast met die van
het slingerexperiment. Zij zijn echter tegelijkertijd meer in overeenstemming met de visie
van Inhelder. Van een relatief sterkere groei van moeilijk-lerenden in vergelijking tot de
groei van de controlegroep is daarenboven gddn sprake.

6.5. Het spontaan versus geihduceerd hanteren van logische operaties

Een van de problemen die binnen de ontwikkelings- en onderwijspsychologie een nogal
nadrukketijke aandacht hebben gekregen is dat van het spontane tegenover het aangeleer-
de gebruik van de logische operaties in de ontwikkeling van het denken. Piaget zelf is met
betrekking tot deze kwestie tamelijk duidelijk; die ontwikkeling verloopt spontaan en het
is kenmerkend dat de logische operaties in de loop van de ontwikkeling spontaan worden
gebruikt. De leerervaringen spelen hierbij - in tegenstelling tot bij de sovjet-russische psy-
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chologen - een minder belangrijke rol. Uit verschillende onderzoeken bijvoorbeeld kun-
nen wij afleiden dat met name de ontwikkeling van concreet-operationele structuren reta-
tief onafhankelijk is van leerervaringen (Goodnow en Bethon, 1966, Peluffo, 1967). Met
name de conservatie van gewicht en volume komt ook tot stand zonder nadrukkelijk di-
dactisch ingrijpen. De kwestie wordt evenwel enigszins gecompliceerder in het geval van
de ontwikkeling naar formeel-logisch denken. Juist op dit vlak lijkt de invloed van het on-
derwijs aannemelijk. Zo waren Siegler en Vago (1978) in staat door middel van eenvoudi-

ge instructies het 'proportie-begrip' bij kinderen reeds op 6-10-jarige leeftijd bij te bren-
gen, terwijl naar het oordeel van Piaget de notie daarvan eerst op de leeftijd van 12 tot 14
jaar aan de dag treedt. Ook is het mogelijk gebleken gemiddeld begaafde kinderen (10-13
jaar) te trainen in specifiek wetenschappelijke vaardigheden, zoals het genereren van hy-
pothesen, het opzetten en uitvoeren van doelgerichte experimenten en het systematisch
analyseren van gegevens (Siegler en Liebert, 1975), vaardigheden waarvan men doorgaans
veronderstelt, dat zij eerst op latere leeftijd en bovendien door intelligentere individuen
worden beheerst. Ook bij formeel-operationele taken, zoals bij het slingerexperiment
(Siegler e.a., 1973) en bij het balansexperiment (Siegler, 1976) is de invloed van instruc-
tie duidelijk aangetoond. Bij adequate instructie bleken zelfs  10-en 11-jarigenin staat dit
type problemen op te lossen, terwijl het spontaan gebruik van formeel-operationele regels

aanvanketijk afwezig was. Zou men nu dit spontaan gebruik daarvan als criterium hante-
ren voor formeel-logisch denken - en Piaget propageert dat - dan loopt men het risico in-
dividuen te classificeren op een lager niveau van logisch denken dan waartoe zij - bij ade-
quate instructie - mogelijk in staat zullen zijn (Stone en Day, 1978).
De opzet van ons onderzoek is zodanig, dat zij onder meer een toetsing toestaat van de
theorie van Piaget. Het is dan ook om die reden, dat wij ons hebben geconformteerd aan
diens opvattingen door gddn specifieke instructie bij deze experimenten aan de proefper-
sonen te verstrekken. Wij realiseren oils daarbij terdege dat daardoor een zekere onder-
schatting zou kunnen hebben plaatsgevonden van het aantal individuen dat op formeel-
logisch niveau zou kunnen opereren, indien daartoe gericht geihstrueerd. Dit geldt onzes
inziens in het geval van het slinger.experiment zowel voor de groep moeitijk-lerenden als
ook de controlegroep. In enkele gevallen, bijvoorbeeld als er nog tijd over was na het afne-
men van alle andere proeven en onderdelen, is het ons mogelijk gebleken - na een aanvan-

kelijk falen op de slingertaak - de strategie waarbij drie faktoren contant worden ge-
houden om het effect van de overblijvende faktor te bestuderen ook bij moeilijk-lerenden
te induceren. Bij het balansexperiment hebben wij eveneens in enkele gevallen achteraf de
regel verstrekt (arm x kracht aan beide kanten gelijk). Bij moeilijk-lerenden had het ver-
strekken daarvan niet tot gevolg dat er een verbetering in de prestaties optrad. Individuen
uit de controlegroep blijken in dat geval echter wel tot een gegeneraliseerd gebruik van de
regel (met meer dan twee gewichten dus) in staat. Dit differentifel effect bij beide groe-
pen lijkt ons overigens meer indicatief voor de beperkte rekenvaardigheid bij moeilijk4e-
renden,  dan  dat  dit zou duiden  op een algemene  inefficientie  van het verstrekken van de
regel op zich. Immers, met twee gewichten lukte het vaak wel. De simultane toepassing
van de rekenkundige operaties optellen en vermenigvuldigen, die noodzakelijk is bij pro-
blemen met meer dan twee gewichten is een vaardigheid die kennelijk niet dqor moeilijk-
lerenden wordt beheerst. Door velen uit de controlegroep trouwens ook niet als de spon-
tane toepassing van deze vaardigheid als criterium voor formeel-operationeel denken
wordt genomen.
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Het aantal 'post-hoc' toetsingen hiervan is echter gering, zodat robuuste kwantitatieve ge-
gevens hierover hier niet worden vermeld. Het moge overigens duidelijk zijn, dat wij uit
de aard der zaak met deze bevindingen bij de bepating van het niveau van logisch denken
geen rekening hebben gehouden.

6.6. Discussie

In het voorgaande hebben wij verslag gedaan van een tweetal experimenten, komende uit
de piagetiaanse school, waarmee wij de ontwikkeling van het logisch denken hebben on-
derzocht bij moeilijk-lerenden in vergelijking tot die van een controlegroep uit dezelfde
geboortejaargangen.
Welke resultaten treden hierbij nu als meest uitspringend aan de dag ? Het eerste is onze
bevinding dat met de door ons gebruikte proeven het kennelijk niet zo is, dat ieder nor-
maal-intelligent individu het niveau van volledige beheersing van formeel-logisch denken
bereikt, althans niet als het spontaan gebruik van logische operaties als criterium wordt
genomen, 66k niet op latere leeftijd. Bij de mannelijke onderzochten uit de controlegroep
bereikten nog altijd zo'n  50% bij het slingerexperiment dit hoogste stadium niet op 22-ja-
rige leeftijd. Op eenzelfde leeftijd bedraagt het percentage bij de vrouwelijke candidaten
dat tot een juiste hypothetisch-deductieve aanpak in stdat bleek slechts 30.

Vergelijken wij de resultaten van het slingerexperiment met die van het balansexperiment
dan constateren wij enkele opmerkelijke trends. Om die vergelijking zo duidelijk mogelijk
te accentueren hebben wij in figuur 6c de resultaten van beide experimenten naast elkaar
weergegeven, zodat een vis A vis vergelijking tot de mogelijkheden behoort.
Waar het bij de mannen nog zo is dat op deze taak - gelijk bij het slingerexperiment - de
helft niet het stadium van volledige beheersing (IIIB-niveau) bereikt is het ook zo dat bij
de vrouwelijke candidaten het percentage dat dit niveau bereikt op de balanstaak tot bijna
10 daalt. Kijken wij dan ook nog naar de groep moeilijk4erenden dan nemen wij soortge-
lijke trends waar. Wanneer wij tevens rekening houden met het feit dat bij de afname van
het balansexperiment alle onderzochten drie jaar ouder waren dan bij de afname van het
slingerexperiment, dan dringt de conclusie zich op, dat de verschillende operationele
schema's - 'exclusie' in het slingerexperiment, 'proportie' in het balansexperiment - zich
niet gelijktijdig ontwikkelen. Mogelijk zelfs wordt het schema der 'proporties' nimmer
door iedereen beheerst, althans als het criterium van spontaan gebruik daarvan wordt
gehanteerd. Dat niet alle normaal-intelligenten het stadium van volledige beheersing der
formele operaties bereiken is ook uit andere onderzoeken gebleken (Tomlinson-Keasy,
1972, Barratt, 1975, Shayer en Wylam, 1978). Ook vinden wij in de literatuur enkele
aanwijzingen dat het zeer wel mogetijk is dat op een bepaalde taak wel het niveau van
volledige beheersing wordt bereikt en op andere taken niet (Jackson, 1963, Keating,
1975, Kuhn en Angelev, 1976, Danner en Day, 1977).
Dat  brengt  ons  naar het volgende probleem: in hoeverre maken  al die logische operaties
deel uit van de totale structuur van het logisch denken ? Of, kan wel worden gesproken
van een 'structure d'ensemble', zoals aangeduid door Piaget ? Wat bijvoorbeeld is de on-
derlinge relatie tussen de operationele schema's 'exclusie' en 'proportionaliteit'; met ande-
re  woorden, hoe verhouden zich beide taken - slinger en balans - tot elkaar, of meer in
het algemeen, hoe is de onderlinge samenhang tussen taken die worden gebruikt om de
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structuur van het formeel-logisch denken te exploreren ? Verder kan de vraag worden ge-

steld hoe de samenhang van deze formeel-logische structuren is met andere aspecten van

intelligent gedrag. De literatuur terzake werpt enig licht op deze kwestie. Lovell en But-
terworth (1966) bijvoorbeeld komen tot de conclusie dat formeel.operationele taken een

grote gemeenschappelijke component hebben. Ook Bart (1971) onderzocht de faktor-
structuur  van de formele operaties bij normaal.intelligenten van  13,16 en  19 jaar.  Dit  on.
derzoek is om twee redenen interessant en direkt relevant voor het onze. Op de eerste

plaats omdat het de ontwikkeling van het logisch denken beschouwt in gedeeltelijk dezelf-
de levensfase; belangrijker wellicht nog, omdat in dit onderzoek eveneens de slingertaak
en de balanstaak werden gebruikt. De correlatie tussen beide taken was in dit onderzoek
.59. Een nadere analyse toonde bovendien aan dat de formeel-operationele taken - op
zich genomen - unifaktorieel zijn (in lijn dus met het postulaat van de 'structure d'en-
semble'). In relatie tot andere taken zijn zij echter bifaktoritel. De eerste faktor kon wor-
den geitientificeerd als een zuiver 'formeel-operationele', de tweede daarentegen bleek

meer gerelateerd aan een inhoudsfaktor, in termen van Guilford's intelligentiemodel,
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen figuratieve, symbolische, semantische en ge-
dragsinhouden (p. 76). Verder correleerde de formeel-operationele component nog het
meest met verbale intelligentie. Ook Keating en Schaefer (1975) vonden - gebruik  ma-
kend van slinger- en balanstaak - een sterke relatie met een algemene intellektuele vaar-

digheid en wel in die mate dat 'ability is clearly the important variable, even to the extent
that the younger bright students evidenced more formal reasoning than older average

students, both for the boys and the girls' (p. 531). Kennelijk is het zo, dat piagetiaanse

en psychometrische intelligentie op empirische basis wel met elkaar samenhangen. Pia-
getiaanse taken bestrijken echter een aanmerkelijk smaller spectrum van intellektuele

vaardigheden dan de tests die op psychometrische basis zijn gefundeerd. In een kritische

beschouwing over de theorie van Piaget en haar praktische bruikbaarheid heeft Smedslund

(1977) ook al gewezen op relatieve toepasbaarheid daarvan waar hij stelt: (p. 4) 'more
specifically it (de theorie van Piaget) may be seen as supporting a one-Gidedly intellectua-
listic view of life and as maintaining the prestige of abstract formalism'. En verder op p. 5
'performance and interest in schoolwork and in theoretical tasks of the kinds favoured by
Piaget are linked in various ways with the family and cultural background but are also
frequently strikingly unrelated to the degree of sophistication with which he behaves in
his world outside the class.room'. Smedslund doelt hierbij vooral op de geringe relatie die
er bestaat tussen piagetiaanse intelligentie en andere vaardigheden die een adequate aan-

passing  in het leven faciliteren, vaardigheden  die niet primair van intellektuele  aard   zijn.
Uit verschillende onderzoeken (Cherkes, 1975, Kuhn, 1976) is overigens gebleken dat er
niet altijd een samenhang bestaat tussen de beheersing van logische operaties en psycho-
metrische intelligentie. De beheersing van concrete operaties vertoont een sterkere samen-

hang met het I .Q. dan de beheersing van formele operaties. In ons eigen proefonderzoek
dat diende om de onderlinge relatie tussen de slinger- en balanstaak vast te stellen (Van
de Winkel-Donders, 1980) bleek de samenhang tussen beide formeel-operationele taken

significant (.28). Dit is overigens een beduidend lagere waarde dan doorgaans wordt ver-
meld. De slingertaak bleek met name op 16-jarige leeftijd bij jongens sterk gerelateerd aan
psychometrische intelligentie (.65), terwijl op dat leeftijdsniveau de balanstaak daarmee
gddn significante relatie vertoont. Op 13-jarige leeftijd correleert - vooral bij mannelijke
candidaten - de balanstaak wel sterk hiermee (.79). Uit deze bevindingen zouden wij
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kunnen afleiden, dat de relatie met intelligentie in traditionele zin (I.Q.) sterker lijkt dan
de relatie tussen beide piaget-taken onderling.

Op verschillende plaatsen in de literatuur komen wij pogingen tegen die erop zijn gericht
de theorie van Piaget te verbinden met die van Witkin e.a. die de ontwikkeling zien als een
proces dat gerelateerd is aan de ontwikkeling van de waarneming (zie ook sectie 5.2.). Zo
vonden Fleck (1972) en Lawson (1976) dat veldonafhankelijke kinderen piaget-taken be-
ter  beheersen dan veldafhankelijke.  In het onderzoek van Fleck presteerden veldonafhan-
kelijken beter op conservatietaken, terwijl in dat van Lawson veldonafhankelijken beter
in staat waren formeel-operationele taken te hanteren, daarmede steun gevend aan de hy-

pothese dat een zekere mate van veldonafhankelijkheid vereist is voor de ontwikkeling
van het denken  op het niveau der formele operaties. Beschouwen  wij de resultaten  van
ons eigen onderzoek (zie onder meer de betreffende correlatie-matrices die als bijlagen
8.1., 8.2., 8.3. en 8.4. zijn opgenomen) dan blijkt dat de slingertaak vrijwel uitsluitend ge-
relateerd is aan psychometrische intelligentie-aspecten. De balanstaak is echter significant
gerelateerd aan meerdere aspecten van de cognitieve ontwikketing. Zo vinden wij daar
steun voor de opvatting van Lawson dat veldonafhankelijken piaget-taken beter beheer-
sen.
Daarenboven is de relatie tussen 'korte-termijn-geheugen-verrichtingen' (zie hoofdstuk 7)
en de balanstaak tamelijk sterk en praktisch even sterk bij beide groepen. Wij menen dit
resultaat te mogen opvatten als steun voor de theorie van Pascual-Leone  (zie:  Case,  1975,
Scardiamalia, 1977) dat prestaties op cognitieve taken mede worden bepaald door de ge-
heugencapaciteit, de 'mentale ruimte' van het individu. De mentale ruimte die opgevat
wordt als groei-variabele die het maximale aantal schema's aangeeft dat het individu si-
multaan kan coardineren is kennelijk bij moeilijk-lerenden beperkter. Het is mogelijk dat
hierdoor de differentiate resultaten bij slinger- en balanstaak bij moeilijk-lerenden worden
verklaard. De slingertaak vereist onzes inziens minder simultane coordinatie  dan  de  ba-

lanstaak. Bij de laatstgenoemde taak vereist een prestatie op het niveau van volledige be-
heersing (IIIB) de gegeneraliseerde toepassing van de regel waarbij de krachten die de af-
zonderlijke gewichten uitoefenen gecoardineerd en simultaan moeten worden beschouwd.
Ook bij de controlegroep lijkt een dergelijke verklaring plausibel.

Het differentiele resultaat bij beide taken is overigens ook anderszins markant. In het ge-
wone vervolgonderwijs komen beide proeven in het curriculum voor, met name bij vakken
als fysica en mechanica op praktisch alle niveaus van opleiding. Het is mogelijk dat daar-
door de controlegroep enigszins bevoordeeld is geweest ten opzichte van de groep moei-
lijk4erenden. Dat desondanks op latere leeftijd bijna de helft van de moeilijk-lerenden in
staat is tot een hypothetisch-deductieve aanpak van het slingerexperiment is verrassend te
noemen. Die verrassing neemt nog meer toe als men geconstateerd heeft dat het balans-
apparaat w81 wordt gebruikt bij het onderwijs aan moeilijk-lerenden - met name bij het
rekenonderwijs - en deze bevinding legt naast onze bevinding, dat juist op de balanstaak
moeilijk-lerenden niet het stadium der formele operaties bereiken in het merendeel van de
gevallen. Wij zien hierin aanduiding te veronderstellen, mede gelet op het eerdergestelde,
dat in het curriculum op scholen voor moeilijk-lerende kinderen, meer dan wellicht thans
nog het geval is, de aandacht zal dienen te worden gericht op de ontwikkeling van funde-
rende faktoren bij het leren. Wij doelen hierbij vooral op de bevordering van geheugen-
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prestaties bij moeilijk-lerenden door middel van het aanteren van herhalingsstrategieen
(zie hoofdstuk 7, sectie 7.2.). De rol van de reeds op vele plaatsen ingeschakelde 'remedial
teacher' wordt hiermede gesuggereerd. Naar ons oordeel zouden deze 'remedial teachers'

frequenter moeten worden ingeschakeld bij het onderwijs aan moeilijk-lerenden.

Tot slot kan men zich afvragen in hoeverre met de vier door Piaget beschreven stadia de
ontwikkeling voldoende kan worden beschreven. Is het bijvoorbeeld zo, dat het bereiken
van de volledige beheersing der formele operaties een eindpunt in de ontwikkeling is, of
bestaat er zoiets  als een vijfde stadium  dat  ook weer kwalitatief anders is dan het vooraf-
gaande. Arlin (1975 en 1977) suggereert zo'n vijfde stadium. Zij stelt dat konsistente pro-
gressieve veranderingen in denkstructuren zich kunnen uitbreiden boven het niveau der
formele operaties. Het eerste stadium correspondeert met het traditionele formeel-opera-
tionele stadium. Dit stadium wordt door Arlin de 'problem-solving-stage' genoemd. Het
tweede, in feite dus het vijfde, noemt Arlin de 'problem-finding-stage', die in haar visie
kwalitatief anders is dan de eerste. Naar ons oordeel is de 'problem-finding-stage' nauw ge-
relateerd aan 'probleem-gevoeligheid' als index voor divergent denken en creativiteit (zie
hoofdstuk 5). Het zien van problemen lijkt ons toe een vaardigheid te zijn van hogere cog-
nitieve orde dan alleen maar te beschikken over het vermogen specifieke problemen op te
lossen. Overigens blijken uit het onderzoek van Cropper e.a. (1977), prestaties op for-
meel-operationele taken niet gerelateerd aan die op probleem-vinden-taken. Op basis daar-
van is het wellicht juister de 'problem-finding-stage' niet te zien als een stadium volgend

op dat van de 'problem-solving' maar als een specifieke cognitieve stijlfaktor die een prefe-
rentie inhoudt voor problemen van divergente orde. Fakouri (1976) verwerpt Arlin's sug-
gestie van kwalitatieve veranderingen in dit door haar gepostuleerd stadium eveneens. In
ons eigen onderzoek richten wij ons ook op aspecten van creativiteit en divergent denken
en niet in de eerste plaats op de vraag of er mogelijk nog een vijfde stadium zou zijn. Wij
hebben de indruk dat het hier dan ook weinig relevant is daarover meer uit te weiden.

6.7,  Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben wij ons gericht op de vraag of, en in hoeverre de moeilijk-lerende
op latere leeftijd het stadium van formele operaties bereikt. Wij hebben kunnen constate-

ren dat op de door ons gebruikte piagetiaanse slingertaak het aantal formeel-logische op-
lossingen dat door moeilijk4erenden wordt gegeven toeneemt met de stijging in de leef.
tijd en wel in die mate, dat op 22-jarige leeftijd bijna de helft van die groep tot enige hy-

pothetisch·deductieve aanpak in staat blijkt. In de controlegroep hebben wij kunnen con-
stateren dat zo'n 5016 het stadium van volledige beheersing van de formele operaties (IIIB)
niet bereikt. Wij vinden bij dit experiment bevestiging van onze hypothese dat de over-
gang van concreet- naar formeel-operationeel niveau ook bij moeilijk-lerenden plaatsvindt
op laterc leeftijd. Wij hebben niet de indruk dat dit bij hen verhoudingsgewijs meer plaats-
vindt dan bij de controlegroep.
De resultaten van dit experiment onderschrijven de opvattingen van Piaget en Inhelder
niet. Op een tweede - mogelijk complexere - taak, namelijk het balansexperiment zien
wij bij beide groepen een drastische vermindering van het aantal individuen dat op for-
meel-logisch niveau opereert. Allddn de mannelijke candidaten in de controlegroep komen
tot een vergelijkbaar aantal formele oplossingen. Ook bij dit experiment behaalt overigens
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slechts de helft daarvan het stadium van de volledige beheersing (niveau IIIB). Bij de
groep moeilijk4erenden zijn het uitsluitend de mannelijke candidaten die het niveau van

formeel-logisch denken bereiken. Het percentage is echter gering; slechts vijf procent be-
reikt dit stadium. Op zich genomen vinden wij dit toch een markant resultaat. Het is ech-
ter  in dit geval  naar ons oordeel juister de gestelde hypothese te verwerpen. De resultaten
van het balansexperiment zijn daarmee wel in overeenstemming met de opvattingen van
Piaget en Inhelder met betrekking tot moeilijk4erenden. Voorts wordt in dit hoofdstuk
de kwestie aan de orde gesteld in hoeverre de verschillende formeel-logische operaties on-
derlinge samenhang vertonen en in hoeverre het aannemelijk is dat zij decl uitmaken van
een overkoepelende 'structure d'ensemble'. Een vergelijking van de resultaten van beide

experimenten maakt aannemelijk dat de operaties 'exclusie' en 'proportie' van verschillen-

de moeilijkheidsgraad zijn en zich mogelijk niet gelijktijdig ontwikkelen. Op het belang
van mogelijk onderliggende funderende faktoren, met name het geheugen, wordt gewe-
zen.

NOTEN BU HOOFDSTUK 6

(  1)    Het apparaat vormt een onderdeel van de 'Echelle de developpement de la pensde logique' (Lon-
geot,  1974).  Het werd, evenals het balansapparaat (zie sectie 6.4.2.), vervaardigd  door  de heer
N.L. Willems. Op deze plaats danken wij de constructeur.

(  2)    Met dank aan Mevrouw Dra. H. Poortinga-Haalboom.
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Hoofdstuk 7

KORTE-TERMIJN-GEHEUGEN-VERRICHTINGEN

7.1.  Inleiding

Het menselijk geheugen vormt een intrigerend en centraal aspect in het cognitief functio-
neren. De meeste diersoorten hebben weliswaar ook een - vermoedelijk beperkt - geheu-
gensysteem, hetgeen men ondermeer zou kunnen veronderstellen als de - meestal minder
vriendelijk bedoelde - uitdrukking: 'iemand heeft een geheugen als van een olifant'  in de
beschouwing zou worden betrokken. Ook lagere organismen blijken een op erfelijke
mechanismen steunende 'geheugenfunctie' te hebben. De mens evenwel is ten aanzien van
deze categoriean duidelijk in het voordeel. Hij beschikt over taalsystemen die de moge-
lijkheden van zijn geheugen aanmerkelijk doen vergroten.

Over de aard van en de wijze waarop ons geheugen functioneert hebben zich psychologen
veelvuldig gebogen. Het werk van Ebbinghaus bijvoorbeeld op dit terrein geldt ook nu nog
als een standaardwerk in de psychologie. Tot de zestiger jaren heeft het onderzoek zich
vooral beziggehouden met geheugenprestaties van zich normaal ontwikkelende individu-
en. Vanaf 1963 is daarin een kentering gekomen en expandeerde het onderzoek op dit
terrein naar het gebied der ontwikkelingsstoornissen (Ellis, 1963, 1970, Spitz, 1966,
Fisher en Zeaman, 1973, Brown, 1973).

Met name deze verschuiving in de belangstellingsrichting zal zeker met vreugde zijn be-
groet door de leerkracht die geconfronteerd wordt met een aanzienlijke pedagogisch-di-
dactische problematiek bij kinderen die minder ontvanketijk zijn voor de geijkte onder-
wijsstrategieen. Temeer daar veel van de geconstateerde leerproblemen terug te voeren lij-
ken op een weinig optimaal functionerend geheugensysteem. Kijkt men evenwel naar het
praktisch gebruik dat gemaakt wordt van de hieruit afgeleide onderzoeksresultaten, dan
moeten wij constateren dat dit slechts incidenteel op gang gekomen is.

7.2. Modellen en theoriein, enkele gegevens uit de literatuur

Een tweetal hoofdlijnen in de theoretische bespiegelingen over de aard van ons geheugen
kunnen wij gemakkelijk herkennen. De eerste opvatting - die nogal wat weerklank heeft
gevonden  - gaat uit van een mechanistische kijk op het gebeuren; het geheugen wordt een
passieve, statische rol toebedacht, waarbinnen de informatie die ons geheugensysteem bin-
nenkomt in de verwerking aan relatief geringe transformaties onderhevig is. De wijze
waarop een computer is geconstrueerd en werkt is gerelateerd aan deze visie die een
werkbare, doch gelijktijdig sobere afspiegeling is van de werketijkheid.
Broadbent's 'limited channel capacity model' (1958) is een voorbeeld van een typisch me-
chanistische geheugentheorie, terwijl ook de eerdergenoemde auteurs in belangrijke mate
door die optiek hebben gekeken.
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Met  Ausubel  (1970)  kan  men  het  eens  zijn dat onthouden echter geen statisch proces is;
de processen die hierbij zijn betrokken construeren en transformeren bij voortduring de te
onthouden informatie. Ook Piaget en Inhelder (1973) en Bruner (1966) benadrukken de
aktieve rol die het geheugen speelt in de weergave en constructie van de werkelijkheid,
terwijl de opvatting van Flavell (1977) eveneens als van organismisch/dynamische oor-

sprong kan worden aangemerkt. Neimark's opmerking (1975, p, 563) dat 'only recently,
however, has there been evidence showing that memory is not a passive process of'bea-
ting in' traces through repetition but, rather, an active process of information trans-
formation which bears many similarities to problemsolving and which shows a develop-
mental course parallelling other aspects of cognitive development' is illustratief voor de
richting die het ontwikkelingspsychologisch onderzoek op dit terrein is ingeslagen.

Kijkend naar de meest gangbare modellen van het geheugen, kunnen wij vaststellen dat er
een zekere consensus is bereikt ten aanzien van het antwoord op de vraag hoe dit is opge-
bouwd. Doorgaans worden meerdere geheugenopslagsystemen gepostuleerd. De belang-
rijkste daarvan zijn het korte-termijn geheugen en dat van het lange termijn.
Daar tussenin wordt meestal een bufferzone aangenomen, zoals in het model van Fisher

en Zeaman (1973), die ten doel heeft informatie uit het korte-termijn-geheugen tijdelijk
op   te   slaan   en te verwerken  voor een permanente opslag  in het lange-termijn-systeem.
Neisser's werk (1967) maakt het bestaan van een 'geheugenbox' van ultra-korte duur
- meestal zo'n halve A een milliseconde - aannemelijk. Waar Neisser hiervoor de term
'ICON' reserveert, spreekt Ellis in zijn multi-proces-theorie (1970) over het primair geheu-
gen.

In tegenstelling tot deze box-modellen, waarin meerdere geheugensystemen worden aan-
genomen, hebben Van der Heyden en Wolters (1975) een model uitgewerkt dat uitgaat
van 66n opslagsysteem, dat in meerdere aktivatietoestanden kan verkeren. In dit model
wordt aangenomen, dat alle informatie in eerste instantie parallel wordt verwerkt en re-
presentaties in het geheugen aktiveert. Uit deze aktivaties kan met behulp van specifieke
verwachtingspatronen een deel geselecteerd worden voor verdere bewerking. Zij nemen
bovendien aan dat deze verwerking plaatsvindt in een systeem met beperkte capaciteit en
dat voor deze verwerking aandacht nodig is.
Aan de proceszijde van het geheugen zijn een tweetal hoofdcategorie611 te onderscheiden.
Aan de ene kant spreekt men van opslag-processen, die ten doel hebben de informatie zo
volledig en systematisch mogelijk in de geheugensystemen vast te leggen. Hiertegenover
staan de terughaalprocessen waardoor eenmaal opgeslagen informatie uit het geheugen
kan worden teruggehaald. Voorbeelden van opslagprocessen  zijn: de aandacht richten op
iets, herhalingsstrategieen, coderen, maar ook aktiviteiten die zich niet binnen de persoon
voltrekken, zoals notities maken, het leggen van een knoop in de zakdoek, het onderstre-
pen van vitale zinnen in een tekst. Van de groep terughaalprocessen zijn herinnering en

herkenning het belangrijkst. Verder zijn er dingen die iemand herinneren aan andere za-
ken, en daardoor het terughaalproces vergemakkelijken; deze worden terughaalsleutels
genoemd, het bekende ezelsbruggetje is er een voorbeeld van.

Het onderzoek naar geheugenverrichtingen en de opbouw van het geheugen bij subnor-
maal·intelligenten is aanmerketijk later op gang gekomen dan dat bij nietgeretardeerde
groepen. Wel kan men vaststellen dat er sprake is van parallelliteit in de onderzoeksinte-
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resse. Die is overigens meer gericht op kwesties als hoe het geheugen is opgebouwd en hoe
de opslagprocessen verlopen, dan op de terughaalprocessen. Dit laatste type onderzoek is
vooral als gevolg van het werk van Piaget en Inhelder met betrekking tot het onderzoek
naar het constructief geheugen op gang gekomen.

Spitz (1963) stelt dat zwakzinnigen als gevolg van een vertraagde reactie in de electrofy-
siologische processen van de neutrale cellen van het centraal zenuwstelsel een defect heb-
ben, tot uiting komend in een vertraagd neutraal functioneren. Hij leidt dit ondermeer af
uit de bevinding dat zwakzinnigen zwakkere nabeelden hebben en minder omkeringen la-
ten zien van de Neckar Cube. In 1966 werkt Spitz zijn theorie verder uit en wijst op het
belang van de inputorganisatie voor het leren en onthouden. Zwakzinnigen zouden als
gevolg van een zekere preferentie voor symmetrie in het stimulusmateriaal gebaat kunnen
zijn bij organisatie van de leerstof langs die dimensies en volgens die principes. Hoewel
Spitz' bevindingen vooral betrekking hebben op groepen ernstiger gehandicapten, met
name diep-zwakzinnigen, blijft het de vraag in hoeverre zijn theorie ook bruikbaar zou
kunnen zijn bij de groep moeilijk-lerenden. Voorshands lijkt die bruikbaarheid voor deze
groepen beperkt. In hetzelfde jaar formuleert Ellis (1963) zijn theorie waarin hij stelt dat
de sterkte en de duur van het stimulusspoor bij zwakzinnigen geringer zijn, tot uiting ko-
mend in een defect korte-termijn-geheugen bij een overigens intakt lange-termijn-geheu-
gen. De theorie voorspelt verschillen in retentie zowel als een functie van mentale leeftijd
alsook psychometrische intelligentie, tot uitdrukking komend in een steilere hellingshoek
bij vergeetcurven bij zwak-intelligenten. In een onderzoek naar herkenningsgeheugen
(Ellis e.a., 1977) waarbij gebruik werd gemaakt van visuele stimuli werd juist het tegen-
deel  aangetoond; de vergeetkrommen van zwakzinnige en normaal-intelligente proefper-
sonen waren identiek. De belangrijkste conclusie die hieruit werd getrokken is dat op
hoog-niveau functionerende zwakzinnigen - in ons onderzoek de experimentele groep -
qua geheugen in kwalitatieve zin niet afwijken van een normaal-intelligente controlegroep.
Wel is de prestatie in kwantitatieve zin lager, terwijl juist bij diepzwakzinnigen w61 kwali-
tatieve verschillen aantoonbaar zijn gebleken. Voorts concludeerden zij dat de verschillen
tussen beide groepen te wijten waren aan een proces dat gerelateerd is aan de waarneming,
maar niet aan het geheugen. In 1970 komt Ellis met een theorie die op nogal een aantal
aspecten wezenlijk afwijkt  van zijn theorie  uit  1963. Deze theorie staat bekend onder de
naam multi-proces-geheugen-theorie. Gezien het belang van deze theorie en het tamelijk
grote aantal onderzoekingen dat een bevestiging hiervan oplevert lijkt een nadere uitwer-
king daarvan op zijn plaats. In figuur 7.2.1. vindt men een schematische voorstelling van
het theoretisch model.

De externe prikkels komen via aandachtsprocessen in het primair geheugen, dat van be-
perkte capaciteit is. Steeds wordt nieuwe informatie in dit systeem vervangen door ande-
re. Ellis neemt  aan  dat de eerste elementen in de informatieketen het eerst verloren gaan.
Het primair geheugen is van alle geheugenplaatsen het meest ineffici€nt. In figuur 7.2.1.
wordt dit gesymboliseerd door het aantal strepen in de 'vergeetpijlen' dat bij het primair
geheugen het grootst is; m6dr strepen : mddr vergeten. Herhalingsstrategieen staan centraal
in het model; zij dragen er zorg voor dat de informatie in de respectieve opslagsystemen
terecht komt. In feite kan men deze strategieen opvatten als feedback-systemen. Tot de
feedback-mechanismen behoren ook groeperings-, organisatie- en de opsplitsing in blok-
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jesstrategiean. De hoeveelheid en de aard van herhalingsstrategieen kan worden beihvloed
bijvoorbeeld door instructie. Vooral ten gevolge  van  een hoge invoersnelheid worden   de

geheugenprestaties duidelijk minder, doch dit heeft bij uitsluiting invloed op het secun-

dair geheugen en niet op het tertiair geheugen, dat in veel andere modellen het lange-ter-
mijn-geheugen wordt genoemd. Ellis neemt daarenboven aan, en dat is de overeenkomst
met zijn oude theorie, dat dit tertiair geheugen bij zwakzinnigen intakt is. Ook het pri-
mair geheugen verschilt bij zwakzinnigen niet van dat van normaal-intelligenten en is in-
variant over een brede intelligentie-range en daarom gddn ontwikkelingsverschijnsel
(Cohen en Sandberg, 1977). De hypothese van Ellis dat zwakzinnigen een functioneel ge-
brek hebben dat tot uiting komt in een tekort aan herhalingsstrategiefn is in verschillen-
de onderzoeken getoetst. Met name gaat het hierbij om de vraag of er bij hen sprake is
van een produktie-deficientie, dan wel een mediatie-deficientie (Flavell, 1977). Men
spreekt van een mediatie-deficiantie indien iemand niet in staat is potentiale hulpmidde-
len te gebruiken, zelfs indien de instructie daartoe wordt gegeven. Een produktie-defician-
tie wijst op het niet uit eigener beweging produceren van potentiele hulpmiddelen, waar-
door de prestaties niet ten gunste worden beihvloed. Een produktie-deficientie heeft als
kenmerk dat bij adequate instructie en training van de vereiste strategie de prestaties op
geheugentaken verbeteren, terwijl een dergelijke aanpak geen effect heeft op de (on)-
doelmatigheid van het handelen in het geval van een mediatie-defici€ntie (Brown, 1974).
Ryan e.a. (1969) hebben een experiment gedaan bij moeilijk-lerende adolescenten waar-
bij de herinneringsprestatie werd vastgesteld voor ongegroepeerde en temporeel gegroe-
peerde reeksen. Uit het feit dat in de temporeel-gegroepeerde conditie de geheugenpres-
taties bij moeilijk-lerenden belangrijk toenamen, concludeerden zij dat het ontbreken van
spontaan gebruik van verbale herhalingsstrategiean aan de basis ligt van zwakkere geheu-
genprestaties. Ook het experiment van Brown (1974), waarin gebruik gemaakt werd van
een 'keeping-track'-taak wees uit dat zwakzinnigen geen spontaan gebruik maken van her-
halingsstrategieen. Wanneer daarenboven normaal-intelligenten het gebruik van deze stra-
tegieen wordt verboden, dan presteren zij even slecht als zwakzinnigen die geen spontaan
gebruik maken van herhalingsstrategieen (Brown, 1974, p. 79 e.v.). Ook Luszcz en Bacha-
rach (1975) hebben kunnen vaststellen dat de prestaties op herkenningstaken bij zwakzin-
nigen toenamen wanneer zij ertoe worden aangezet aktief gebruik te maken van dit type
strategieen. Bij normaal-intelligente kinderen is dit effect eveneens aangetoond door
Keeney e.a. (1967), terwijl Flavell e.a. (1966) aantonen dat er een sterke toename van het
gebruik van verbale herhalingsstrategieen is met de toename in de leeftijd. Dit hoeft ove-
rigens  niet  in te houden dat verbale herhaling  de enig efficiente geheugenstrategie  is.  Zo
maakt Conroy (1978) bijvoorbeeld aannemelijk dat kinestetische herhalingsstrategiean,
in dezelfde mate als verbale, de seridle herinneringsprestaties bij moeitijk-lerenden doen
verbeteren. De hoeveelheid herhaling doet er minder toe dan verwacht zou mogen wor-
den;  vooral  het type herhaling is bepalend  voor latere herinnering (Craik en Watkins,
1973, p. 603). Bij het leren van woordreeksen bijvoorbeeld vereist een efficiente strategie
dat de eerste items op semantisch-associatieve wijze worden opgeslagen, terwijl bij de laat-
ste items in die reeks een meer fonetische strategie mogelijk voldoende blijkt voor een
adequate herinnering. Bovendien wordt door middel van een elaboratieproces, dat wil zeg-
gen een proces gericht op het vinden van een gemeenschappelijke eigenschap of betekenis
van twee of meer dingen die moeten worden onthouden, de herinnering gefaciliteerd.
Craik en Lockhart (1972) stellen in dit verband dat het niveau van handelingen bepalend
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is voor een adequate opslag van informatie in het geheugen. Op p. 675 formuleren zij deze
gedachte aldus: 'This conception   of a series or hierarchy of processing stages is often
referred  to as 'depth of processing', where greater 'depth' implies a greater degree  of se-

mantic or cognitive analysis   ..... e.v. Specifically we suggest that trace-persistence   is  a
function of depth of analysis, with deeper levels of analysis associated with more elabora-

te, longer lasting, and stronger traces'. Een semantische of categoriserende opslagstrategie
zou wet eens kunnen blijken de meest efficiente geheugenstrategie te zijn. Glidden en Mar

(1978) bijvoorbeeld hebben aangetoond dat terughaalprocessen gemakkelijker verlopen
indien moeilijk-lerenden een terughaalstrategie krijgen aangeboden waarvan zij gebruik
kunnen maken, bijvoorbeeld het verstrekken van sleutels met betrekking tot subcatego-
riean. Helaas is ook gebleken in dit experiment dat alleen een continue verschaffing van
dit type hulpstrategieen tot verbetering in het terughalen van opgeslagen informatie uit
het geheugen leidt. Laat men de instructie om die hulpstrategiedn te gebruiken weg, dan
vallen de prestaties terug op het oorspronkelijk niveau. Voor moeilijk-lerenden zijn de

toeganketijkheid tot in het geheugen opgeslagen informatie en de beschikbaarheid daarvan
deficient. Die beperkte toegankelijkheid is daarenboven vooral het gevolg van het niet-
spontaan gebruik van geheugenstrategieen, die overeenstemmen met de semantische orga-
nisatie van het te onthouden materiaal. Ook Van Meet (1968, p. 89) wijst op het ver-
schijnsel dat bij moeilijk-lerenden de conceptuele organisatie mogelijk een discrepantie
vertoont ten opzichte van de organisatie van het geheugen, waarbij hij in de afweging of
hier nou sprake is van een conceptueel organisatie-defect dan wel een stoornis in de orga-
nisatie van het geheugen de voorkeur geeft aan de eerste mogelijkheid.
Het is zeer wel mogelijk dat bij taken die een geringer appel doen op de conceptuele orga-
nisatie, of daarvan praktisch onafhankelijk zijn, de prestaties van moeilijk-lerenden meer
overeenstemmen met die van normaal-intelligenten.
Steun voor deze gedachte kunnen wij vinden bij Van Meel (1973, p. 92), waar hij stelt
- na een aanvankelijke conclusie dat de aandachtsfunctie bij moeilijklerenden dus geen
ernstiger stoornissen vertoont dan op grond van de algemene globale achterstand mag
worden verwacht - dat men zich zou kunnen voorstellen dat bij meer 'abstracte' taken
(die dus meer conceptuele organisatie vereisen), de moeilijk-lerende meer moeite zal heb-
ben, doordat het abstractieniveau niet toereikend zal zijn om voldoende heldere criteria
op te bouwen van wat voor het probleem in kwestie wel en niet van belang is en daar de
aandacht op af te stemmen. In dit verband is het onderscheid tussen simultane en succes-
sieve informatieverwerking van belang (Das e.a., 1970, Das, 1973, Jarman, 1978). Succes-
sieve verwerking van informatie is eenvoudig van aard; de hoeveelheid benodigde transfor-
maties van het te onthouden materiaal is beperkt. Voorbeelden van taken die op dit ni-
veau kunnen worden beheerst zijn de cijferreeksen, korte-termijn-visuele-geheugen-taken
en dergelijke. Bij simultane verwerking van informatie zijn hogere cognitieve processen be-
trokken, het aantal benodigde transformaties van de input ligt beduidend hoger. In Das'
opvatting is de informatieverwerkingsstijl, successief dan wel simultaan, specifiek voor de
verschillende sociaal.economische klassen. De laag-sociaal-economische klasse presteert
het  best op taken  die een beroep  doen  op de successieve verwerking van de informatie,
terwijl juist in de hoog-sociaal-economische klasse een simultane verwerkingsvoorkeur aan
de dag treedt. Uitgaande van het gegeven dat moeilijk-lerenden overwegend in de laag-so-
ciaal-economische klasse worden gevonden, zou men dus kunnen verwachten dat zij een
zekere preferentie hebben voor successieve verwerking van de informatie. Die voorkeur
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duidt onzes inziens meer op de habituele wijze van informatieverwerking bij moeilijk4e.
renden, dan dat zij suggestief zou zijn voor stoornissen hierin. Bovendien lijkt het aanne.

melijk dat de wordingsgeschiedenis van een dergelijke'cognitieve stijl'in hoge mate wordt
beihvloed door de scholing van moeilijk-lerenden, die doorgaans op concreet-associatieve
leest is geschoeid. Die specifieke informatieverwerkingsvoorkeur treft men overigens  vol-
gens Jarman (1978) aan over een brede range van intellektuele capaciteiten, waarbij naar
zijn opvatting tevens kwalitatief vergelijkbare processen zijn betrokken.

7.3. Resumt

Het onderzoek naar geheugenverrichtingen is al van oude datum. De laatste decennia
heeft het zich ook uitgespreid over het terrein der zwakzinnigheid, hetgeen als een positie-

ve ontwikkeling kan worden beoordeeld. Ook in ons land zien wij op dit gebied een toe-
nemende belangstelling (vgl. Bunt, 1975). Waren het aanvankelijk op defect-theoretische
leest geschoeide modellen en theoriedn, zoals bijvoorbeeld die van Spitz, die aangemerkt
kan worden als een pure satiatie-theorie, vergelijkbaar met die van Kahler, alsook de oude
theorie van Ellis, thans zien wij een ontwikkeling in de theorievorming die meer het ac-
cent legt op functionele tekorten of gebreken. Met alle beperkingen die ook aan deze
theorieen kleven, hebben zij in ieder geval het voordeel toetsbaar gebleken te zijn. Met na-
me Ellis' multi-proces-theorie lijkt hierbij vruchten te gaan afwerpen; zij biedt in elk geval
enkele - thans mogelijk nog beperkte - handreikingen waarop de orthopaedagogische be-
geleiding van moeilijk.lerenden en zwakzinnigen zou kunnen inspelen.

7.4. De hypothesen

Als doel van ons onderzoek hebben wij gesteld na te gaan in hoeverre de cognitieve ont-
wikkeling van oorspronkelijk als moeilijk-lerenden geregistreerden een verklarende faktor
vormt voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moeilijk.lerenden na het
dertiende levensjaar.
Omdat geheugenprocessen zo'n centraal aspect vormen van de cognitieve ontwikkeling
ligt het in de verwachting in de onderzoeksopzet een dergelijk facet mee te nemen. Uit-
gangspunt hierbij is geweest vooral het visuele en auditieve korte-termijn-geheugen in de
discussie te betrekken. Daarbij veronderstellen wij dat de mogelijkheid van cognitieve

groei zich voordoet op een veelheid van aspecten, waarvan het korte-termijn-geheugen
deel uitmaakt. Bovendien zou het mogetijk kunnen zijn dat de relatieve groei op deze on-
derdelen bij moeilijk-lerenden sterker is in de te onderzoeken leeftijdsfase dan bij de con-
trolegroep. Zou er sprake zijn van een dergelijk verloop in de ontwikkeling van die korte-
termijn-geheugen-verrichtingen, dan kunnen wij dit opvatten als indicatie voor de juist-
heid van de gestelde hypothesen, die als volgt luiden:
7.4.a.'In het door ons te onderzoeken leeftijdgebied (13-25 jaar) nemen de prestaties van

moeilijk-lerenden op een visuele korte-termijn-geheugen-taak toe'.
7.4.b.'In het door ons te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) nemen de prestaties van

moeilijk-lerenden op auditieve korte-termijn-geheugen-taken toe'.
7.4.c.'De prestaties op een visuele korte-termijn-geheugen-taak nemen in het te onderzoe-

ken leeftijdsgebied (13-25 jaar) bij moeilijk-lerenden in verhouding tot die van de
controlegroep sterker toe'.
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7A.d.'De prestaties op auditieve korte4ermijn-geheugen-taken nemen in het te onderzoe-
ken leeftijdsgebied (13-25 jaar) bij moeilijk4erenden in verhouding tot die van de
controlegroep sterker toe'.

7.5. De ontwikkeling van het visueel korte-termijn-geheugen; gebruikte taak en proce-
dure

7.5.1. Het herkennings-paradigma

In eerste instantie zijn wij uitgegaan van de wenselijkheid om bij de bestudering van de
cognitieve ontwikkeling de visuele korte-termijn-geheugen-ontwikkeling in de opzet mee
te nemen. Wij hebben gekozen voor de meerkeuzevorm van de visuele retentietest van
Benton, in de bewerking van Spreen (1972). Bij die keuze hebben wij ons laten leiden
door de volgende overwegingen, deels van inhoudelijke, vooral van onderzoeksmethodolo-
gische aard. Een probleem bijvoorbeeld dat zich voordoet bij de bestudering van de ont-
wikkeling van moeilijk-lerenden is het feit dat de groep minder homogeen blijkt te zijn
dan veelal wordt verondersteld. Wij hebben in ons onderzoek allddn die moeilijk-lerenden
betrokken, die geen lichamelijke en/of zintuigelijke handicaps hebben, en van wie in de
anamnese geen neurologische of organische afwijkingen voorkwamen. De motivering hier-
voor werd reeds in hoofdstuk 3 aangegeven. In de veronderstelling dat dossiers wellicht
onvoldoende betrouwbare gegevens zouden bevatten hebben wij gemeend een controle
op organiciteit te moeten toepassen. Bovendien is het ons niet in alle gevallen mogelijk ge-
bleken terzake volledige gegevens te verkrijgen, terwijl die gegevens voor de totale popula-
tie van moeilijk-lerenden uit de betreffende geboortejaargangen en onderzoeksgebieden
niet beschikbaar waren. Wij stelden ons voor alle betrokkenen uit de analyses te weren
van wie de uitslag op dit onderdeel verondersteld mocht worden te duiden op organici-
teit. Een indicatie daarvoor is aanwezig indien de feitelijke score, gecorrigeerd voor ver-
standelijke leeftijd, meer dan 3 punten lager is dan de verwachte score. Wij prijzen ons ge-
lukkig dat in geen enkel geval een dergelijke indicatie aanwezig was, zodat alle onderzoch-
ten in de experimentele groep aan het door ons gestelde criterium hebben voldaan. Een
tweede argument om juist deze taak in het onderzoekspakket op te nemen hebben wij
gebaseerd op het gegeven dat moeilijk-lerenden doorgaans op visuele taken beter presteren
dan op verbale taken. In een gevarieerd onderzoekspakket dienen onzes inziens ook on-
derdelen voor te komen waarin de faalkansen voor de moeilijk-lerende beperkt zijn, al-
thans minder uitspringend aan de dag treden dan bij verbale taken. De motivatie van de
onderzochte werd mede daardoor op peil gehouden en wij veronderstellen dat dit de be.
trouwbaarheid en validiteit van de overige testuitslagen ten goede is gekomen. Bovendien
zouden de groepen in onze opzet na een drietal jaren opnieuw onderzocht moeten wor-
den en het laat zich gemakkelijk veronderstellen hoe de uitval zich zou hebben ontwik-
keld indien bij de eerste afname slechts moeilijke onderdelen in het pakket zouden zijn
opgenomen. Voorts hebben voordelen  van  praktische aard; gemakkelijke en vooral  ge-
standaardiseerde afname en scoring - de gegevens werden door meerdere personen inge-
zameld - de keuze voor dit onderdeel vergemakkelijkt. Wij merken hierbij overigens op
dat de geheugenprocessen die betrokken zijn bij het adequaat uitvoeren van deze taak van
relatief eenvoudige aard zijn. De taak zelf is daarenboven ook weinig complex. In oor-
sprong is zij echter ontworpen als maat voor organiciteit, waarbij - wellicht niet altijd te-
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recht - werd uitgegaan van de gedachte dat hersenbeschadigingen noodzakelijkerwijs tot
uitdrukking komen in een gestoorde visuele geheugenfunctie.

7.5.2. Opbouw, afname en scoring

De test bestaat  uit 15 geometrische vormen. De proefpersoon kijkt gedurende 10 secon-

den naar de stimulusvorm. Daarna wordt deze weggedraaid en krijgt de proefpersoon vier
geometrische vormen te zien waartussen de vorm staat waar gedurende de expositietijd
naar kon worden gekeken. Gemakkelyker en moeilijker vormen wisselen elkaar af. De
proefteider heeft tot taak erop toe te zien dat de proefpersoon ook werkelijk 10 seconden
lang naar de stimulusvorm blijft kijken. Onmiddellijk na de expositietijd moet de proef-

persoon uit de vier mogelijkheden de juiste kiezen. De maximaal haalbare score is dus 15.
De test staat een zekere kwalitatieve interpretatie toe; daartoe zijn spiegeloplossingen in-

gebouwd. Een spiegeloplossing is bijvoorbeeld een geometrische vorm opgebouwd uit een
aantal subvormen die qua volgorde wal en qua figuren niet afwijkt van de stimulusvorm.
Een groot aantal spiegeloplossingen kan naar ons oordeel op twee manieren worden ge-
duid. Spiegeloplossingen zouden indicatief kunnen zijn voor een vluchtige, in temporeel
opzicht weinig adequaat gestructureerde waameming. Anderzijds kunnen zij erop duiden
dat een van beide cerebrale hemisferen dominant is ten opzichte van de ander (vgl. Cor-
ballis en Beale, 1976). Het lijktons gerechtvaardigd, en daarmee conformeren wij ons aan
de hedendaagse opvattingen, in beide gevallen spiegeloplossingen niet aan te merken als
Stoornissen in het geheugen. Deze spiegeloplossingen zijn echter niet in onze analyse mee-

genomen. Bij de eerste fase van ons onderzoek is gebruik gemaakt van het eerste deel van
de   test; bij de tweede  fase  is de parallelvorm gebruikt. Hoewel terzake gegevens  over  de
onderlinge relatie schaars  zijn  - de correlatie tussen beide reeksen bedraagt volgens

Spreen, p. 87  .80 - hebben wij gemeend, mede gelet op de aard van het materiaal en de
soortgelijke opbouw van beide reeksen, die parallelvorm te mogen gebruiken.

7.5,3.  Resultaten

In tabel 7.5.3. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden, standaardafwijkingen en
test-hertest-betrouwbaarheden van dit onderdeel. Ook de aantallen waarop de berekenin-

gen hebben plaatsgevonden worden hierin vermeld. De resultaten zijn uitgesplitst naar
groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip.
De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst
('Repeated Measurements Design', Winer, 1962, 2 x 4 x 2 faktorieel ontwerp met herhaal-

de metingen op de derde faktor). De eerste faktor betreft het onderscheid experimenteel/
controle, de tweede de leeftijdscategoriefn en de derde faktor heeft betrekking op de
twee meettijdstippen, De verschillen tussen de experimentele en de controlegroep zijn sig-
nificant (p <  .001), doch dit hoeft geen verwondering te wekken, omdat de groepen niet
op verstandelijke, maar op chronologische leeftijd zijn gematched. Het leeftijdseffect is
niet significant, zowel bij de experimentele alsook bij de controlegroep is er geen sprake
van een toename in prestaties over de leeftijden heen. De hypothese vermeld onder 7A.a.
kunnen wij dus zonder meer verwerpen. Op het tweede tijdstip zijn voor beide groepen de
prestaties significant toegenomen (p < .001). Omdat voor alle leeftijdsgroepen geldt, dat
de prestaties op tijdstip 2 zijn toegenomen en hoger uitvallen dan die van vergelijkbare
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Tabel 7.5.3.
Visuele retentie test, aantal goed.

M                   V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 10.71 11.11 11.66 11.08 10.13 10.55 10.80 9.32

X
P     Tl standaard afwijking 2.06 2.13 2.01 2.56 1.96 2.14 3.11 2.78

E

R
I gemiddelde 12.50 12.39 12.09 11.82 11.61 11.07 11.92 10.88
M
E    T2 standaard afwijking 1.94 2.05 2.50 2.66 2.71 2.64 2.62 3.14

N
T       N =                 48     46     44     38    31     29     25     25

E

L           test/hertest
E betrouwbaarheid .33 A3* .42* .69** .44* .37 .62** .79**

C gemiddelde 13.44 13.51 13.26 13.59 13.33 13.50 13.64 13.50
0
N    Tl standaard afwijking 1.20 1.28 1.34 1.46 1.39 1.24 1.85 1.00
T
R
O gemiddelde 14.40 14.58 14.23 14.16 14.24 14.35 13.79 14.71

L

E    T2 standaard afwijking 0.84 0.54 1.12 1.20 1.04 0.94 1.92 0.61

G
R      N =               48    45    35    37    33    34    28    24
0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .32 .02 A9* .28 ..01 .17 .73** .31

*      p <.01
** p <.001

De lage test-herteskoffficient in de contrdlegroep wordt bij de jongens, geboren in 1959 verklaard
door een verdeling, die in tegenstelling tot die van tijdstip 1, op tijdstip 2 bijna rechthoekig is. Dit wijst
ons inziens op een plafondeffect. De lage coafficient in de controlegroep bij meisjes, geboren in 1962
wordt verklaard door uitschieters.
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leeftijdscategorieen op het eerste meettijdstip, menen wij te mogen concluderen, dat dit
effect suggestief is voor cohorte-specifieke eigenschappen, waarbij een zekere confoun-

ding optreedt met het effect van de herhaalde meting.
De interactie leeftijd x tijdstippen is significant op 1036niveau. Dit effect wordt veroor-
zaakt doordat de  13- en 16-jarigen relatief meer vooruitgegaan zijn dan de overige leef-
tijdscategoriean. Naar onze indruk is hier sprake van een plafondeffect; het is zeer wel

mogelijk dat dit effect niet zou zijn gevonden, indien de test meer items zou bevatten. Bij
de toetsing van de onder 7A.c. geformuleerde hypothese is het van belang een eventuele
interactie tussen de faktor experimenteel/controle en de faktor tijdstippen in de beschou-
wing te betrekken. Die interactie is echter niet significant, zodat de hypothese   dat  De

prestaties op een visuele korte-termijn-geheugen-taak bij moeilijk-lerenden in het te onder-
zoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) sterker toenemen in verhouding tot die van de con-
trolegroep moet worden verworpen.

In een tweetal afzonderlijke variantie-analyses van de gegevens uit de eerste en die uit de
tweede fase hebben wij nagegaan of er systematische verschillen in de prestaties zijn
tussen mannen en vrouwen. In beide analyses is dit effect significant op 5%.niveau. Dit
wordt veroorzaakt doordat in de experimentele groep de jongens op dit onderdeel aan-

merkelijk beter presteren dan hun vrouwelijke tegencandidaten. Bij de controlegroep
liggen de prestaties van mannen en vrouwen over de leeftijd heen vrij dicht bij elkaar. In
de experimentele groep is er bovendien sprake van een over de leeftijd gezien wisselend

verschil. Op tijdstip 1 is dit interactie.effect significant (p < .005), op tijdstip 2 daaren-

tegen, op 5Sniveau.
Een belangrijke vraag bij longitudinale proefopzetten voor het meten van veranderingen
betreft de test-hertest-betrouwbaarheid. Test-hertest.correlatie-coefficianten kunnen een
indicatie geven met betrekking tot de consistentie van de score-verschillen tussen individu-
en   over een bepaald tijdsinterval. Zoals uit tabel   7.5.3. kan worden afgeleid,  zijn  deze

coafficienten aan de lage kant. De trend evenwel is dat bij de experimentele subgroepen
deze hoger uitvallen en bovendien in meer gevallen significant van 0 afwijken dan bij een
controlegroep. Wij menen dit resultaat vooral te mogen interpreteren tegen de achter-

grond van het reeds eerder gepostuleerde plafond-effect, dat bij de controlegroep aanwe-
zig lijkt. Voor de experimentele en controlegroep als geheel is de test-hertest-betrouw-
baarheid .53, respectievelijk .34 (beide significant van 0 afwijkend, p <   .001).
Teneinde zicht te krijgen op de relatieve score-winsten van individuen binnen bepaalde
subgroepen, hebben wij de varianties op tijdstip 1 vergeleken met die van tijdstip 2. Dit
is gebeurd met een t-toets voor afhanketijke steekproeven (Guilford, 1978, p. 167). In de
controlegroep zijn het de jongens, geboren in  1959 en 1962, alsook de meisjes, geboren in
1953,  bij  wie de varianties op tijdstip 2 significant zijn afgenomen, bij overschrijdingskan-
sen van respectievelijk p <  .001, p <  .02, p <  .02. Dit zou erop kunnen duiden dat bin-
nen deze subgroepen proefpersonen die laag scoorden bij de eerste afname relatief meer
winst hebben geboekt bij de tweede afname dan proefpersonen die bij de eerste afname

juist hoog hebben gescoord.
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7.6. De ontwikkeling van het auditief korte.termijn.geheugen: gebruikte taken en proce.
dures

7.6.1. Het geheugenspanne-paradigma

Praktisch elke intelligentietest bevat een of meerdere onderdelen die appeleren aan de
vaardigheid auditief aangeboden informatie op korte termijn te reproduceren. Vaak wor-
den scores op dit type taken meegewogen bij de bepaling van het intelligentiequotiant,
zoals bijvoorbeeld in de Wechsler intelligentie-schalen. Even vaak is het verband met intel-
ligentie minder sterk dan impliciet wordt verondersteld en vaker nog onduidelijk. Naar
onze mening kan in een cognitieve benadering zo'n aspect echter niet worden genegeerd,
al was het alleen maar omdat doorgaans een belangrijk deel van de informatie ons via het
gehoor bereikt, waarna die informatie in het auditief korte-termijn-geheugen komt om
van daaruit een verdere verwerking en opslag in een meer permanent lange-termijn-geheu-
gen te ondergaan.
Traditioneel en favoriet bij het korte4ermijn-geheugenonderzoek is het geheugen-spanne-
paradigma. Cijferreeksen bijvoorbeeld worden met de snelheid van Edn per seconde aange-
boden en de proefpersoon moet deze in de juiste volgorde herhalen. Het aantal correct
gereproduceerde getallen wordt dan de geheugenspanne genoemd. De digit-span uit de
Wechsler-schalen is een voorbeeld van zo'n geheugenspanne-paradigma. Wij hebben ge-
meend dit onderdeel in ons onderzoek te moeten opnemen, mede overwegende dat deze
schalen, inclusief dit onderdeel ook bij moeilijk-lerenden veel worden gebruikt. Gelet op
de leeftijdscategorieen die in ons onderzoek zijn betrokken, kwamen de cijferreeksen uit
de W.A.I.S. het meest in aanmerking. Er zijn twee scores, een voor de reeks waarbij de
proefpersoon de cijfers moet herhalen in de aangeboden volgorde, de andere score wordt
bepaald door het aantal correct herhaalde cijfers waarbij de reeks in omgekeerde volgorde
moet worden gereproduceerd. De totaalscore van de cijferreeksen vooruit en achteruit
vormt het uitgangspunt van onze analyse.
Teneinde meer en mogelijk gedetailleerder informatie te verkrijgen over dit type korte-
termijn-geheugen-verrichtingen, hebben wij een taak geconstrueerd, die ook wel - in con-
ceptuele zin praktisch gelijksoortig - op meerdere plaatsen in de literatuur wordt vermeld
(vgl. Birch en Belmont, 1964, Van der Laan, 1973). In dit type taken worden vaak morse-
patronen (visueel, haptisch of auditieD aangeboden en het is de bedoeling dat de proef-
persoon het aangeboden patroon op enigerlei wijze correct identificeert. In het onderzoek
van Birch en Belmont naar de auditief-visuele integratie bij normaal- en zwakpresterende
lezers kregen de proefpersonen morse-patronen aangeboden die door de proefleider met
de vinger op tafel werden getikt, en daarna een tekening waarop het betreffende patroon
voorkwam tussen andere afwijkende. De proe fpersonen moesten dan het auditief waarge-
nomen patroon selecteren uit de visueel-aangeboden patronen. In feite is dit dus een her-
kenningstaak, zoals onze visuele taak in sectie 7.5. eveneens als recognitietaak kan worden
opgevat. Wij hebben gemeend er een geheugen-spanne-paradigma van te moeten maken,
om daarmee tot een mogelijk zuiverder procesmeting te komen. Het type taak - in con-
ceptuele zin getijksoortig - wordt nogal vaak gebruikt. Niet altijd echter is de standaardi-
sering voldoende doorgevoerd. Wij hebben gemeend hiernaar te moeten streven, al was het
alleen maar omdat in een veldonderzoek de foutenbronnen toch al zo moemjk onder con-
trole te krijgen  zijn.
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De afname van deze taak geschiedde volgens een standaardprocedure. Op een audiotape
was een instructie opgenomen (zie bijlage  7.6.1.1.).  In  de  veronderstelling dat moeilijk-
lerenden bij de opslag en verwerking van informatie wellicht minder gebruik maken van
met name verbale herhalingsstrategieen leek het ons gewenst de instructie zo te formule-
ren dat er maximale herhalingen in voorkwamen, teneinde eventuele verschillen in de re-
sultaten tussen de experimentele en de controlegroep niet, dan wet in sterk verminderde
mate toe te moeten schrijven aan het niet begrepen hebben van de instructie door moei-

lijk-lerenden. Omdat bovendien de jongste leeftijdsgroep op tijdstip 1 gemiddeld 13 jaar
was, waarbij de te verwachten verstandelijke leeftijd van de 13-jarige moeilijk-lerenden

globaal op het niveau van een 10-jarige zou liggen, hebben wij er zorg voor gedragen dat
ook op dat ontwikkelingsniveau de instructie zou kunnen worden begrepen, met overi-

gens het inherente risico dat zij voor de oudere leeftijdscategorieen als mogelijk kinder-

achtig zou worden ervaren.

De proefleider had tot taak er zorg voor te dragen dat niet eerder met de eigenlijke test-
reeks werd begonnen dan pas nadat werd vastgesteld dat de proefpersoon de instructie

begrepen had.
Voorafgegaan  door een tweetal proefitems (zie bijlage 7.6.1.1.) werd een twaalftal testpa-
tronen aangeboden die varieerden in lengte (namelijk van drie tot acht elementen) en in
complexiteit (namelijk symmetrisch of asymmetrisch). Na aanbieding van elk patroon
werd een retentieperiode van vijf seconden aangehouden. De mogelijkheid tot voortijdig
responderen werd geblokkeerd door middel van een kartonnetje dat over het antwoord-
formulier werd gelegd en pas opengesteld na het verstrijken van de retentietijd. Wij ver-
wachtten daardoor de voortijdige en te snelle responsdisposities duidend op een zekere

uitstelintolerantie bij moeilijk-lerenden (zie bijvoorbeeld Van Oudenhoven en Timmers-

Martina, 1970) ten gunste te beihvloeden. De door ons gebruikte test-reeks treft men
aan in bijlage  7.6.1.2.  In  bijlage 7.6.1.3. worden daarenboven de technische specificaties
verstrekt. In de analyse worden een tweetal scores betrokken. De eerste heeft betrekking

op de som van het aantal elementen van het langste symmetrische en het langste asymme-
trische patroon die goed zijn gereproduceerd. De tweede score betreft het aantal goed
weergegeven patronen. De totale elementscore bedraagt maximaal 16, die van de patro-
nen maximaal 12. Het is dus mogelijk een maximale elementscore van 16 te behalen, wan-
neer bijvoorbeeld slechts de laatste twee patronen goed zijn geiilentificeerd, waarbij de pa-
troonscore een minimum van 2 bereikt.

7.6.2. Resultaten

In  tabel 7.6.2.1. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-betrouw-
baarheden van het onderdeel 'cijferreeksen' gepresenteerd, uitgesplitst naar groep, ge-
slacht, leeftijd en meettijdstip, alsook de aantallen waarop de berekeningen hebben

plaatsgevonden.

De verschillen tussen de individuele scores zijn met behulp van variantie-analyse getoetst

volgens een analyseschema zoals vermeld onder 7.5.3. Het hoofdeffect, namelijk het on-
derscheid experimenteel/controle is ook hier uit de aard der zaak significant (p<  .001).
Moeilijk4erenden worden gekenmerkt door een kortere geheugenspanne bij een cijfer-
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Tabel 7.63.1.
Digit Span totaalscore.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 7.04 7.63 7.84 7.32 6.97 7.45 7.88 7A8

X
P           T 1 standaard afwijking 0.93 1.11 1.20 1.20 1.26 1.69 1.37 2.55

E

R
I gemiddelde 7.71 7.59 7.43 7.55 7.61 7.28 7.60 7.12
M
E     T2 standaard afwijking 0.98 1.24 1.03 1.71 1.13 1.46 1.33 2.20

N
T          N =                          48       46       44       38       31       29       25       25
E

L           test/hertest
E betrouwbaarheid .40* .33 49** .59** .36 .61** .37 .89**

C gemiddelde 9.94 10.84 11.54 11.54 9.94 11.18 10.71 11.42

0
N    Tl standaard afwijking 2.64 4.22 5.22 5.11 1.59 1.56 2AO 1.91

T
R
O gemiddelde 10.42 11.67 11.11 11.68 10.39 11.00 10.54 11.04

L

E    T2 standaard afwijking 1.92 2.16 1.98 1.74 1.77 1.85 2.34 1.13

G
R         N =                        48       45       35       37       33       34       28       24
0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .50** .76** .56** .64** .73** .44* .76** .56*

*        p < .01
**

p <  .001

reeksentaak. Voor beide groepen geldt bovendien dat er een significante toename met de

leeftijd is van de prestaties (p <  .005). Wij vatten dit op als bevestiging van onze hypothe-
se, geformuleerd onder 7.4.b. Het meettijdstipeffect is significant op 1036niveau. Beide

groepen, experimentele en controle, doen het tweede keer beter dan de eerste keer. De
leeftijdstrend op basis van de gegevens van de eerste meting, wordt in de tweede meting
in het overlappende leeftijdsgebied (16-22 jaar) over het algemeen bevestigd, zodat wij
mogen aannemen dat specifieke cohorte-effecten hierbij absent gebleken zijn. Ook de
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interactie leeftijden x tijdstippen is statistisch significant (p < .001). Dit wordt veroor-
zaakt door het feit dat het in beide groepen vooral de jongste leeftijdsgroepen zijn die bij
de tweede meting tot aanmerkelijk betere prestaties komen.
De interactie tussen de faktoren experimenteel/controle en die van tijdstippen is echter

niet significant. Op grond hiervan verwerpen wij de hypothese  dat De prestaties op audi-
tieve korte-termijn-geheugen-taken in het te onderzoeken leeftijdsgebied (13-25 jaar) bij
moeilijk-lerenden sterker toenemen in verhouding tot die van de controlegroep. De vet-
schillen tussen beide groepen nemen af, noch toe. Zij blijven over de leeftijden bezien ta-

melijk constant. Beide groepen presteren daarbij overigens de tweede keer meer dan de
eerste.

Alleen op tijdstip 2 vinden wij een significant sexe-verschil en wal ten gunste van de man-
nelijke candidaten (p < .10). De verschillen zijn bij beide groepen echter zo gering, dat
wij daaraan gddn betekenis zouden willen hechten.
De test-hertest-betrouwbaarheden - opgevat als indices omtrent consistentie in de indivi-
duele scoreverschillen over een bepaald tijdsinterval - wijken bij 13 van de 16 subgroepen
statistisch significant van 0 af. In drie gevallen bij een overschrijdingskans van 1%, de ove-
rige gevallen p <  .001. Alleen bij moeilijk4erende jongens, geboren in 1959, bij moeilijk-
lerende meisjes, geboren in 1962 en 1956 wijken deze coe'fficianten niet significant van 0
af. Vooral bij de controlegroepen vinden wij een trend naar hogere waarden; dit duidt er
onzes inziens op dat met name dit facet bij deze groepen stabieler is gemeten. Voor de
groepen - over het totaal bezien - bedraagt de test-hertest-betrouwbaarheid .54 bij moei-
lijk-lerenden en .61 bij de controlegroep (p <  .001).
Een variantievergelijking (tijdstip 2 tegen tijdstip 1) met behulp van een t-toets voor af-
hankelijke steekproeven levert een significant toegenomen variantie op bij moeilijk4eren-
de mannen, geboren in 1953, op tijdstip 2 in vergelijking tot die van tijdstip 1 (p < .02).
Het zou een aanwijzing kunnen zijn voor relatief meer scorewinst in deze groep op tijd-
stip 2, bij individuen die op tijdstip 1 ook reeds beter presteerden.

In  tabel 7.6.2.2. en 7.6.2.3. worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en test-hertest-
betrouwbaarheden   van de S.TM.-morse4aak gepresenteerd. Tabel 7.6.2.2. heeft betrek-
king op de totale elementscore, tabel 7.6.2.3. op die van het aantal goede patronen. De re-
sultaten zijn uitgesplitst naar groep, geslacht, leeftijd en meettijdstip. Ook de aantallen

waarop de berekeningen hebben plaatstgevonden worden hierin weergegeven.

De verschillen tussen de individuele scores zijn zowel voor het aantal elementen als voor
het aantal goed gereproduceerde patronen geanalyseerd met behulp van variantie-analyse
volgens een 'Repeated Measurements Design' (zie 7.5.3.). Zowel voor de elementscore als
ook de patroonscore geldt dat moeilijk4erenden slechtere prestaties behalen op beide tijd-
stippen  (p <   .001).  Ook  het  leeftijdseffect is significant  (p <   .001); voor beide groepen
geldt dat er een stijging in de prestaties is met de stijging in de leeftijd. Die leeftijdstrend
treedt overigens  bij de patroonscore geprononceerder aan de  dag dan bij de elementscore.
Desondanks vatten wij dit resultaat op als bevestiging van onze hypothese dat De presta-
ties van moeilijklerenden op auditieve korte-termtin-geheugen-taken in het te onderzoe-
ken  leeftijdsgebied  (13-25  jaar)  toenemen. Op het tweede meettijdstip behalen de experi-
mentele en controlegroepen significant betere prestaties (p <  .001) en dit geldt zowel
voor de patroon- als elementscore. Uit het feit dat bij de tweede meting de prestaties van
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Tabel  7.6.2.2.
S™, totale elementscore.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 4.62 7.85 7.52 7.26 5.65 5.90 7.84 7.20

X
P    Tl standaard afwijking 3.19 3.28 3.39 3.69 4.10 3.29 3.55 3.95

E

R
I gemiddelde 7.27 8.61 7.98 8.16 8.48 7.66 8.44 7.00

M
E    T2 standaard afwijking 3.03 3.16 3.41 3.73 2.78 2.69 4.35 3.67

N
T      N =                 48     46     44     38     31     29     25     25

E

L          test/hertest
E betrouwbaarheid .35* .46**  49** .62** .27 .61** .60** .88**

C gemiddelde 10.58 11.18 11.40 11.08 10.39 11.59 10.71 10.92

0
N    Tl standaard afwijking 1.91 2.20 1.64 1.44 1.97 1.46 1.92 1.26

T
R
O gemiddelde 11.77 12.96 12.29 12.27 12.06 12.62 11.54 12.00

L

E    T2 standaard afwijking 3.08 2.25 2.51 1.95 2.32 2.10 3.12 2.80
G
R      N =                 48     45     35     37     33     34     28     24

0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .60** .26 .24 .60** A9* .66** .54* .53*

*       P< .01
**

p<   .001
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Tabel  7.6.2.3.
S™, aantal goede patronen.

M V

geboortejaar 1962 1959 1956 1953 1962 1959 1956 1953

E gemiddelde 1.79 3.76 3.25 3.50 2.29 2.41 3.68 3.20

X
P    Tl standaard afwijking 1.49 1.92 1.92 2.27 1.85 1.65 2.11 2.28

E

R
I gemiddelde 3.10 4.02 3.82 3.79 3.74 3.31 3.92 3.36

M

E    T2 standaard afwijking 1.71 2.09 2.04 2.20 1.66 1.60 2.47 2.11

N

T       N =                 48    46     44     38     31     29     25     25
E

L           test/hertest
E betrouwbaarheid .31 .52** .53** .64** .48* .71** .66** .81**

C gemiddelde 6.10 6.76 6.89 6.73 5.73 7.21 6.36 6A6
0
N    Tl standaard afwijking 1.71 1.77 1.80 1.33 1.80 1.49 1.98 1.35
T

R
O gemiddelde 7.08 7.87 7.31 7.32 7.00 7.94 6.96 7.17
L

E    T2 standaard afwijking 2.31 2.02 2.12 1.81 1.89 1.78 2.14 2.01

G

R           N -                             48       45        35        37        33        34        28        24
0
E           test/hertest
P betrouwbaarheid .68** .47** .56** .62** .54** 67** .53* .54*

*     p <.01

**
P < .001

die leeftijdsgroepen (16-22 jaar) die een overlap vormen met die van de eerste meting ho-
ger uitvallen dan binnen het betreffende leeftijdsgebied op tijdstip 1 kan worden vastge-
steld, leiden wij af dat er mogelijke cohorte-specifieke eigenschappen in het spel zijn be-
trokken. Over de aard daarvan zouden wij geen uitsluitsel kunnen geven.
De interactie tussen de faktoren experimenteel/controle en die van tijdstippen is in beide
gevallen (patroon- en elementscore) niet significant; wij besluiten dan ook terzake  de hy-
pothese dat De prestaties op auditieve korte-termijn-geheugen-taken in het te onderzoe-
ken leeftijdsgebied bij moeilijk-lerenden sterker toenemen dan bij de controlegroep te
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verwerpen. Wet significant  is de interactie tussen de faktor leeftijd en die van tijdstippen.
Bij de elementscore p <  .001, bij de patroonscore p < .002. Dit wordt vooral verklaard
door  het feit dat 13-jarigen, zowel bij de experimentele als ook bij de controlegroep op
tijdstip 2 beduidend meer vooruitgegaan zijn dan de overige leeftijdscategorieen. Het eu
kunnen betekenen dat op 13-jarige leeftijd van de voor dit type taak vereiste strategie (bij-
voorbeeld het opsplitsen in blokjes) nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Een syste-
matisch sexe-verschil hebben wij  niet op tijdstip  1, noch op tijdstip 2 kunnen vaststellen.
In beide gevallen behaten de vrouwelijke proefpersonen even goede resultaten als de man-
nelijke candidaten en dit vinden wij zowel op tijdstip 2, alsook op tijdstip 1 bij patroon-
dn elementscore.
De test.hertest-betrouwbaarheden mogen als relatief bevredigend worden beschouwd; met
name voor de oude leeftijdscategorieen zijn deze overigens hoger uitgevallen. Voor de
to tale experimentele groep is deze coifficient voor het aantal goede patronen .58, voor
het aantal elementen .52, terwijl bij de controlegroep de waarden respectievelijk .58 en
.48  bedragen, in alle gevallen significant van 0 afwijkend (p <  .001). Toch lijkt het ons
toe  dat de patroonscore een lyetrouwbaardere index is dan de elementscore; hetgeen afge-
leid kan worden uit de overwegend lagere test-hertest-coafficienten bij de elementscore bij
de sub-groepen. Een opvallend resultaat bij de vergelijking van de van op tijdstip 2 ten
opzichte van tijdstip 1 is dat die varianties voor wat betreft de elementscore bij prak-
tisch alle controle-sub-groepen zijn toegenomen, namelijk bij de mannelijke proefperso-

nen geboren in 1953 (p< .05), 1956 (p< .02), 1962 (p< .001);bij de vrouwelijke can-
didaten geboren in 1953 (p<  .001),1956 (p <  .01) en 1959 (p <  .01).
Deze variantieverschillen zijn getoetst met een t-toets voor afhankelijke steekproeven. Het
resultaat is indicatief voor relatie f meer scorewinst in deze subgroepen op tijdstip 2, bij in-
dividuen die op tijdstip 1 ook al hogere prestaties haalden. Ook bij de patroonscore zien
wij in de controlegroep bij mannen, geboren in 1962 een variantie op tijdstip 2 die ten
opzichte van die op tijdstip 1 significant is toegenomen (p <  .01).

7.7. Korte-termijn·geheugen-verrichtingen in relatie tot intelligentie

Teneinde korte-termijn-geheugen-prestaties in een wat bredere context te plaatsen hebben

wij voor de experimentele en controlegroep de correlaties vastgesteld van prestaties op
korte4ermijn-geheugen-taken met het I.Q., berekend over de zes subtests van de Gronin-
ger Intelligentie Test (Woordenlijst, Legkaart, Figuurontdekken, Matrijzen, Woordopnoe-
men 1 en Woordopnoemen 2). De produkt-moment-correlaties zijn berekend voor de ge-
gevens van tijdstip 1 en die van tijdstip 2.
In tabel 7.7.1. vindt men de resultaten.

Zoals uit tabel  7.7.1. kan worden afgeleid hebben zowel auditieve als visuele-korte-ter-
mijn-verrichtingen redelijk sterke relaties met intelligentie. Bovendien  zijn die relaties  over

het algemeen voor beide groepen identiek, althans niet extreem afwijkend, en daarenbo-
ven in de tijd gezien redelijk stabiel.
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Tabel  7.7.1.
Correlaties met G.I.T.-I.Q. (6 subtests).

Variabele Experimentele groep Controlegroep

T         T         T         T1 2 1 2

visuele retentietest,
aantal goed .45 A9 .29 AO

digit span, totaalscore .39 .39 .45 .50

S.TM. morse-taak,
elernentscore Al A4 .34 A8

S.T.M.-morse-taak,
patroonscore .39 A6 A2 .45

N= 286 286 284 284

Alle coefficienten wijken significant van 0 af (p <  .001)

N.B..Tl= (1975/1976), T2 =(1978/1979).

7.8. Samenvatting

Korte-termijn-geheugen-verrichtingen  (visuele en auditieve) liggen bij moeilijk-lerenden op
een beduidend lager niveau dan bij normaal-intelligenten. De verschillen tussen beide groe-
pen springen er overigens duidelijker uit bij auditieve taken, dan bij een visuele taak. Naar
ons oordeel wordt dit vooral verklaard door de aard van de taken die appeleren aan ver-
schillende processen, 'herkenning' in het geval van de visuele taak, 'herinnering' in beide
auditieve taken. Herkenning is doorgaans gemakkelijker. Op beide auditieve taken vinden
wij een bevestiging van onze hypothese dat De prestaties van moeihjk-lerenden in het leef
t#dsgebied tussen  13 en  25 jaar in  absolute zin toenemen. Dat geldt overigens  ook  voor

de controlegroep. Op een visuele korte4ermijn-geheugen-taak nemen de prestaties bij bei-
de groepen in het betreffende leeftijdsgebied echter niet toe. In relatieve zin kan niet wor-
den gesproken van een groei bij moeilijk-lerenden die sterker zou zijn in dit leeftijdsgebied
dan die van de controlegroep. Wij vinden dan ook geen steun voor de onder 7A.c. en
7.4.d. geformuleerde hypothesen. Een vergelijking tussen de prestaties van mannelijke en
vrouwelijke proefpersonen op auditieve geheugentaken maakt een sexeverschil niet aan-
nemelijk; dit verschil vinden wij wel - zonder daaraan betekenis te willen hechten - bij
de visuele geheugentaak, en wel in het voordeel van de mannelijke candidaten.
De relatie met intelligentie is voor auditieve en visuele geheugentaken redelijk sterk, sta-
biel in de tijd en praktisch even sterk bij moeilijk-lerenden en de controlegroep.
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Hoofdstuk 8

DE ANALYSE VAN DE COGNITIEVE STRUCTUUR VAN MOEILIJK-LERENDEN;
OVERZICHT EN INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

8. 1.  Inleiding

In dit hoofdstuk zullen wij ons richten op de vraag hoe de cognitieve structuur van moei-
lijk-lerenden kan worden beschreven, en met name op de kwestie hoe deze structuur zich
verhoudt ten opzichte van die van onze controlegroep.

Tot nu toe hebben wij immers de resultaten in aparte hoofdstukken ondergebracht, waar-
bij een zekere groepsgewijze presentatie rondom de vier ingangen tot het onderzoek naar
de cognitieve ontwikkeling is aangehouden. Wij brengen die vier ingangen hier in herinne-
ring, te weten het klassieke niveau-onderzoek, het onderzoek naar de specifieke cognitie-
ve stijl, de theorie van Piaget en het onderzoek naar de ontwikkeling van het korte-ter-
mijn-geheugen. Het is onze overtuiging dat met de door ons rondom deze dimensies gese-
lecteerde variabelen de cognitieve structuur afdoende kan worden beschreven. Zij vormen
immers een representatieve steekproef waaruit de cognitieve structuur kan worden afge-
leid. In voorgaande hoo fdstukken is steeds per groep van variabelen de selectie daarvan
ten behoeve van ons onderzoek ter plaatse afdoende gerechtvaardigd, zodat wij daarop
hier niet terug zullen komen. In dit hoofdstuk staat het onderlinge verband tussen de vari-
abelen centraal. Wij zullen een poging doen de integratie van onze resultaten te bewerk-
stelligen.

8.2. Resultaten van een principale faktor.analyse op de produkt-moment-correlatie.matrix
bij moeilijk-lerenden, meettijdstip  1,  1975/1976

Als uitgangspunt voor deze analyse heeft de produkt-moment-correlatie-matrix gediend
die als bijlage 8.1, is opgenomen (1).

In  tabel 8.2.1. vindt men de volgens het varimax-criterium geroteerde faktorstructuur van
de gegevens van de eerste meting van moeilijk-lerenden (2).
In de analyse zijn steeds 23 variabelen betrokken die de door ons geselecteerde dimensies
representeren (3). Faktoren  met een eigenwaarde kleiner  dan   1   zijn  door ons genegeerd.
De gekwadrateerde multipele correlaties tussen de variabelen zijn gebruikt als beginschat-
tingen voor de te berekenen communaliteiten (4). Tezamen verklaren de geaxtraheerde
faktoren 50% van de variantie. Dat is gddn indrukwekkend percentage, doch men dient
zich te realiseren dat met name in een veldonderzoek nogal wat storende invloeden kun-
nen optreden die minder gemakkelijk dan in een laboratoriumsituatie onder controle ge-
houden kunnen worden. Die foutenbronnen kunnen het percentage verklaarde variantie
drukken.
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Tabel 8.2.1.
Faktorstructuur na varimax-rotatie van de experimentele groep, uitgaande van de

produkt-inoment-correlatie-matrix.

meettijdstip: 1 (matrix El)
(1975-1976)

FAKTOREN

2variabelenummer                                                  h              I          II           III          IV         V

1                                   .14      25    - 6 18 22   - 1

2                             .37     51   -11     12    29    11

3 .18 30   - 3 8     29      8

4                                 .22     39    - 3 21 14    - 8

5                                 .30     27    - 9     29     34    -20

6 .84 91 4 6     19      0

7 .78 -16   - 2 -  7      - 14       66

8 .46 -21       15      -  3 -2 9 -57

9                               .33     37    - 6     17     38   -12

10                               .85     25      0 13 88   - 4

11                               .82     27      3 11 87   - 2

12 .92 - 1     93 5 -1   -5
13                    .61    1   82  - 2 70
14 .69 - 16       80         5      - 14     -  3

15 .56 6 73 14   - 7 -9
16 .70 3 13 80     3     4

17                               .70     13      3 79 11   - 1

18                             .38     21    10    52    26     1

19                                 .10     20    -10     17     14    - 7

20 .87 - 91 -  9      - 10 - 18     -  2

21                                 .15     25    - 1     16     27     12

22                             .18     15   -11     12    33    20

23                                 .41      37      9     48     19    - 12

verklaarde variantie: 50%
N.B. alle ladingen zijn vermenigvuldigd met 100

8.2.1. Interpretatie van de gee(traheerde en geroteerde faktoren

De eerste faktor kan naar ons oordeel het beste worden gezien als een cognitieve differen-
tiatie/articulatiefaktor. De variabele die in deze faktor het sterkst domineert is de embed-
ded figures test, gevolgd door de legkaart, matrijzen, visuele retentietest, woordopnoemen
1  +  2  en figuurontdekken. Taken in het algemeen dus die een beroep doen op het analyse-
vermogen. Wij interpreteren dit resultaat dan ook als zijnde in lijn met Witkin's opvatting,
dat articulatie meer inhoudt dan alleen maar mimtelijk vermogen. De subtests van de
G.I.T. laden overigens sterker op deze faktor, in vergetijking met de ladingen die zij heb-
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ben op de overige faktoren. Dit geldt niet voor de subtest woordopnoemen 1 + 2; die is
ook sterk gerelateerd aan de derde faktor.
Kennelijk moet een belangrijk deel van de cognitieve ontwikkeling worden opgevat als een
reflectie van de graad van differentiatie en articulatie, aspecten van de ontwikketing die in
het werk van de Witkin-groep zo'n centrale rol spelen.
De tweede faktor zien wij als een non-verbale divergente produktiefaktor, losstaand van
de cognitieve differentiatie/articulatiefaktor. Het resultaat geeft enige steun aan het intel-
lingentie-model van Guilford (1956). De derde faktor zien wij als een verbale divergente
produktiefaktor. Op deze faktor laden vooral de open-end-vraag, de test voor probleem-
gevoeligheid, alsook de verbale 'fluency', gemeten met de subtest woordopnoemen 1+2
uit de Groninger Intelligentie Test. Voor beide faktoren, te weten de tweede en de derde,
geldt dat zij opgevat kunnen worden als specifieke cognitie-faktoren. Men zou daarenbo-
ven de tweede faktor kunnen opvatten als 'uniciteit', een mathematisch artefact dus, om-
dat de variabelen die hierop laden afgeleid zijn uit ddn taak-onderdeel. In die zin is de fak-
tor min of meer 'getuned'. Wij zouden hiertegenin willen brengen, dat het nemen van on-
derling sterk samenhangende variabelen als uitgangspunt voor een faktor-analyse volstrekt
legitiem is. Men verkrijgt daardoor een duidelijke groepsfaktor van een vrij hoge algemene
orde. Men kan een dergelijke groepsfaktor een 'artefact' noemen, maar 'dan een, die er op
wijst dat de onderzoeker de kunst verstond de variabelen te selecteren', Dirkzwager,
1966, pag. 41.
De vierde faktor interpreteren wij als een korte-termijn-geheugenfaktor. Hierop laden im-

mers cijferreeksen, de S.T.M.-morse.taak en de visuele retentie test. De faktor wordt ove-
rigens gedomineerd door de variabele S.T.M.-morse-taak, waarvan wij in hoofdstuk 7
reeds hebben kunnen vaststellen dat deze de auditieve korte-termijn-geheugen-verrichtin-
gen het beste meet. De vijfde faktor laat zich minder eenduidig interpreteren, althans bij
de groep moeitijk-lerenden. In dit stadium zouden wij hieraan een voorlopige inhoud wil-
len geven, door deze faktor vooralsnog te oormerken als index voor de (in)-tolerantie  voor
geihduceerde stress.

Samengevat: de cognitieve structuur van moeilijk.lerenden  laat  zich redelijk wel beschrij -
ven in een vijf-dimensionele ruimte. De vijf dimensies laten zich interpreteren als een cog-
nitieve differentiatie/articulatiefaktor, een non-verbale divergente produktiefaktor, een
verbale divergente produktiefaktor, een korte.termijn-geheugenfaktor en een faktor die
vooralsnog als index voor de tolerantie voor geihduceerde stress kan worden gezien.

8.3.    Resultaten    van    een    principalle    faktor·analyse    op    de   produkt-moment.correlatie·
matrix bij de controlgroep, meettijdstip  1,1975/1976

Als uitgangspunt voor deze analyse heeft de produkt-moment-correlatie-matrix gediend,
die als bijlage 8.2. is opgenomen (5).

In  tabel 8.3.1. vindt men de volgens het varimax-criterium geroteerde faktorstructuur van
de gegevens van de eerste meting van de controlegroep. De vijf faktoren, alle met een ei-
genwaarde groter dan  1, verklaren tezamen 48% van de variantie. Het terzake onder 8.2.
gestelde geldt ook bij  deze analyse.
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Tabel  8.3.1,
Faktorstructuur na varimax-rotatie van de controlegroep, uitgaande van de produkt-
moment-correlatie·matrix.

meettijdstip: 1 (matrix Cl)
(1975-1976)

FAKTOREN

2
variabelenummer                                             h            I         II          III         IV        V

1                            .52     68     6 18 13    - 1

2                                 .63     75     10      4     16     21

3                            .31     55     4     7-4     1
4                             .41     63     8     5     6     7

5 .33 45 5 7     34      3

6                                 .73      80      1 -12 26      1

7 .38 -29 1      - 15 -20    48

8 .20 0  -4    7  -3  -44
9 .14 33   - 1 9     14      5

10      .80 26 1 2 86 2
11 .85 35 4 4     85      8

12 .70 - 8 82 14 5 .6
13 .55 - 3 74 7       0     -1

14      .56 15 73 0 3 6
15                             ·41     23    59   -4     0     7

16                                   .71       5      2     84      2      1

17                            ·69      5     9    82   - 1 -2
18                             .35     30     6 50 10      6

19                               .19     42      2 13 4    -1

20 .74 - 82 - 3 12 -24  - 6

21                               .39     34      1     17     13    48

22                                 ·26      14    - 1 13 6    47

23                                 .23     39     12     13     21    - 3

verklaarde variantie: 48%
N.B. alle ladingen zijn vermenigvuldigd met 100

8.3.1. Interpretatie van de ge€xtraheerde en geroteerde faktoren

De eerste faktor bij de controlegroep laat zich, duidelijker nog dan die bij de groep moei-
lijk-lerenden, interpreteren  als een cognitieve differentiatie/articulatiefaktor.
De subtest van de G.I.T. hebben op deze eerste faktor tametijk hoge ladingen. Dit geldt
met name voor de subtests legkaart, figuurontdekken en matrijzen. Ook de woordenlijst
heeft op deze faktor een substantiale lading. De faktor wordt overigens gedomineerd door
de embedded figures test. Aangezien at deze tests in meerdere of mindere mate appelleren
aan het vermogen te analyseren lijkt de identificatie van deze faktor als cognitieve diffe-
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rentiatie/articulatie gerechtvaardigd. Een vis-d-vis-vergelijking van de eerste faktoren bij
beide groepen maakt duidelijk dat er verschillen zijn in de hoogte van de ladingen der af-
zonderlijke variabelen op deze eerste faktoren. Op de betekenis daarvan komen wij ver-
derop nog terug. Opvallend is het verschijnsel dat bij de controlegroep het niveau in het
logisch denken (gemeten aan de piagetiaanse slingertaak) een substantiele lading heeft op
deze eerste faktor. Wij vatten dit op als extra steun voor de interpretatie daarvan als een
cognitieve differentiatie/articulatiefaktor. Voorts valt op dat bij de controlegroep de sub-
test woordopnoemen 1 + 2, in tegenstelling tot bij de experimentele groep, wdl unifakto-
rieel is. Wij hebben hier reeds aandacht aan geschonken (zie onder meer hoofdstuk 5, pa-
ragraaf SA.8.). De tweede faktor laat zich, ook bij de controlegroep, interpreteren als
non-verbale divergente produktiefaktor. De derde faktor kan gezien worden als verbale
divergente produktiefaktor. De vierde faktor is wezenlijk vergelijkbaar met de vierde fak-
tor van de experimentele groep. Ook hier hebben wij dus te maken met een korte4ermijn-
geheugenfaktor. In dit geval echter - gelet op het ontbreken van een substantiale lading
hierop van de visuele retentie test - een specifieke auditieve korte-termijn-geheugen-fak-
tor. De vijfde en laatste faktor zien wij als een impulsiviteitsfaktor. In de kern vertoont zij
overeenkomst met de vijfde faktor van de experimentele groep, wijzend op de (in)-tole-
rantie voor geihduceerde stress, doch bij de controlegroep is dit kenmerk, nauwer dan bij
de experimentele, gerelateerd aan Kagan's dimensie re flexiviteit vs impulsiviteit.  Wij   zul-
len aan deze kwestie nog aandacht besteden.

Samengevat: de cognitieve structuur van de controlegroep  laat zich redelijk wel beschrij-
ven in een vijf-dimensionele ruimte. De vijf dimensies laten zich op een wijze identiek aan
die van de vijf dimensies bij de experimentele groep interpreteren. Ook hier zien wij een
cognitieve differentiatie/articulatiefaktor, een non-verbale divergente produktiefaktor,
een verbale divergente produktiefaktor, een korte-termijn-geheugenfaktor en een faktor
die vooralsnog gerdentificeerd kan worden  als impulsiviteitsfaktor, die een zekere overeen-
komst vertoont met de vijfde faktor bij de experimentele groep, doch daarvan ook ver-
schilt. Op de overeenkomsten en verschillen in de faktorstructuren van de experimentele
en van de controlegroep zullen wij nog ingaan.

8.4. Resultaten van een principale faktor.analyse op de produkt-,noment•correlatie-matrix
bij moeitijk-lerenden, meettijdstip 2,1978/1979

Als uitgangspunt voor deze analyse heeft de produkt-moment-correlatie-matrix gediend,
die als bijlage 8.3. is opgenomen (6).

In  tabel 8.4.1. vindt men de volgens het varimax-criterium geroteerde faktorstructuur van
de tweede meting van moeilijk4erenden. De vijf faktoren, alle met een eigenwaarde gro-
ter  dan 1, verklaren tezamen  56% van de variantie.  Dat  is  een iets hoger percentage  dan
dat van de eerste meting.
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Tabel  8.4.1.
Faktorstructuur na varimax-rotatie van de experimentele groep, uitgaande van de
produkt-moment-correlatie-matrix.

meettijdstip:  2 (matrix E2)
(1978-1979)

FAKTOREN

2variabelenummer     h I II III IV V

1 .15 24  - 8 7    28   - 7

2                             .55     65     2 11 30   - 6

3                             .32     49     1 27 10    - 4

4 .26 39 2 7     31    - 7

5 .30 26 4 6    48   - 1

6                               .85     88      9 16 17   - 5

7 .50 -16 -  4      -  2      -2 6        64

8 .50 -18     5 -8 -15 -66

9 A3 43   - 9 9    47    10

10                               .80     19      3 12 86            0

11                               .80     20      8 12 86  - 2
12 .95 - 2    97 5 -1   -7
13 .84 2    91    12     2   -8
14 .77 - 3    88 4 -5   -3
15                               .62     15     76     10      8      3

16 .71 6     10     84   - 2      0

17                                 .74      15      6 83 12     8

18                             .54     37    10    61     15     6

19                               .43     54      2     22     27     11

20 .81 - 86 - 9 -17 - 16         0

21 .30 42   - 6 1    33    10

22                                 .24     25 -24 - 6    24    25

23                               .43     32     13    49     26    - 8

verklaarde variantie:  56%
N.B. alle ladingen zijn vermenigvuldigd met 100

8.4.1. Interpretatie van de geextraheerde en geroteerde faktoren

Alle vijf faktoren laten zich, naar analogie van de interpretatie van de vijf faktoren die bij
de eerste meting konden worden geextraheerd, interpreteren (zie paragraaf  8.2.1.).  Ook
hier zijn de faktoren achtereenvolgens: een cognitieve differentiatie/articulatiefaktor, een
non-verbale divergente produktiefaktor, een verbale divergente produktiefaktor, een kor-
te-termijn-geheugenfaktor en een, ook in dit geval minder duidelijk te interpreteren, vijfde
faktor, die wij, ook nu weer, voorlopig zouden willen aanmerken als een index voor de
(in)-tolerantie voor geihduceerde stress.
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8.5. Resultaten van een principale faktor.analyse op de produkt-moment-correlatie.matrix
bij de controlegroep, meettijdstip 2,1978/1979

Als uitgangspunt voor deze analyse heeft de produkt-moment-correlatie-matrix gediend,
die als bijlage 8.4. is opgenomen (7).

Tabel 8.5.1.
Faktorstruktuur na varimax-rotatie van de controlegroep, uitgaande van de pro-
dukt-moment-correlatie-matrix.

meettijdstip:  2 (matrix C2)
(1978-1979)

FAKTOREN

2variabelenummer                                                  h              I          II           III          IV         V

1                             .49     65     5 16 20      6

2 .55 72   - 4 - 3    17     3

3 .25 49   -5     7     6     1
4 .42 63 0 7    12     8

5 A3 49 6 5    40    11

6 .75 81   - 8 8 10 -27

7 .42 - 29 3 -13 - 13       55

8 .28 -4 1 -4 - 4   -52

9 .27 42   - 2 - 1    30     4

10 .86 36    - 8 6    85   - 4

11 .86 36   - 5 7     85    - 1

12 .89 - 9 93 7       1     -7

13 .73 -15 83 4 1   -11

14 .58 - 2 75 6    -9       1

15                                 .34      18     54     11      1      8

16 .78 -1 8 88 1 -6
17                                 .73       3      5     85 3 -5
18                               .47     34     16     57      8      1

19                             .31     49     6 12 24      6

20 .77 - 86 3 -  4      - 10       16

21 .46 56 1 - 2     19     35

22 .27 32   - 3 -6 3    40

23                               .32     40     13     31     21      7

verklaarde variantie: 53%
N.B. alle ladingen zijn vermenigvuldigd met 100

In  tabel 8.5.1. vindt men de volgens het varimax-criterium geroteerde faktorstructuur van
de tweede meting van de controlegroep. De vijf faktoren, alle met een eigenwaarde groter
dan   1, verklaren tezamen  53% van de variantie.  Ook  hier  zien  wij  dus  een iets hoger per-
centage dan het percentage verklaarde variantie bij de eerste meting.
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8.5.1. Interpretatie van de geextraheerde en geroteerde faktoren

Alle vijf faktoren kunnen op een wijze, identiek aan die van de eerste meting (zie para-
graaf 8.3.1.), worden geihterpreteerd. De faktoren zijn achtereenvolgens: een cognitieve

differentiatie/articulatiefaktor, een non-verbate divergente produktiefaktor, een verbale

divergente produktiefaktor, een korte-termijn-geheugenfaktor en een faktor die zich voor-

alsnog laat interpreteren als een impulsiviteitsfaktor.

8.6. Samenvatting

In voorgaande paragrafen hebben wij de resultaten van de principale faktor-analyses be-
schreven die wij hebben uitgevoerd op de produkt-moment-correlatie-matrices van beide

groepen, de experimentele en de controle, uitgaande van de gegevens van de eerste en

tweede meting. De faktor-analyses zijn steeds voor beide groepen afzonderlijk verricht.
Het leek ons weinig zinvol voor deze analyses de experimentele en controlegroep samen te

voegen. Op alle variabelen immers scoren de groepen extreem, omdat de variabelen juist
van aanvang af zo zijn geselecteerd, dat zij goed discrimineren tussen beide groepen. In de

literatuur worden juist ten aanzien van deze variabelen systematisch grote verschillen tus-

sen moeilijk-lerenden en normaal-intelligente groepen gerapporteerd.

Onze voorlopige conclusies zouden wij als volgt willen formuleren:

1.     De cognitieve structuur van moeilijk-lerenden kan redelijk wel worden beschreven

in een vijf-dimensionele ruimte, waarbij de afzonderlijke dimensies tot elkaar in een

orthogonale relatie staan, hetgeen inhoudt dat er gddn correlatie bestaat tussen de

faktoren onderling.

2.           Deze vij f-dimensionele ruimte is vrijwel identiek   aan   de vij f-dimensionele ruimte
waarbinnen de cognitieve structuur van de controlegroep kan worden beschreven.

3.    De dimensies die kunnen worden vastgesteld zijn bovendien voor wat de gegevens
van de eerste en tweede meting betreft identiek, en dat geldt voor beide groepen, de
experimentele  dn de controle. Met andere woorden: ill  de tijd gezien praktisch inva-
riant.

4. Gemiddeld wordt met  de vijf gevonden dimensies 50% van de variantie verklaard.
Het percentage verklaarde variantie is voor beide groepen op beide tijdstippen vrij-
wel gelijk.

8.7, Faktor-analyses op de partitle correlatie-matrices, waarbij het effect van de chronolo-
gische leeftijd constant is gehouden

In hoofdstuk 2 hebben wij de voor- en nadelen van de longitudinale en cross-sectionele
methode voor het meten van veranderingen aan de orde gesteld. Een gemeenschappelijk
bezwaar van beide methoden is, dat niet altijd duidelijk is, of kan worden gemaakt, dat de
variabelen op elk leeftijdsniveau dezelfde psychologische processen meten. Wij hebben ge-
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tracht een antwoord te vinden op deze, voor ons onderzoek bijzonder relevante vraag.
Zouden de variabelen immers op elk leeftijdsniveau niet hetzelfde psychologische proces
meten, dan zou het samenvoegen van de afzonderlijke leeftijdsgroepen, binnen de groep
moeilijk-lerenden, maar ook binnen de controlegroep, niet geoorloofd zijn. Men vergelijke
in dit verband de kritische opmerkingen van Guilford (1952, pag. 32 e.v.) in een artikel
waarin hij enkele beslissingsregels formuleert ten aanzien van het gebruik van faktor-ana-
lyse, of juist met betrekking tot het afzien daarvan. Bovendien wordt de vergelijking van
de prestaties tussen de verschillende leeftijdsgroepen een uiterst hachelijke onderneming
als op de verschillende leeftijdsniveaus met dezelfde variabelen andere processen worden
gemeten. Feitelijk wordt in een dergelijk geval iedere vergelijking absurd. Het moet verba-
zing wekken dat veel ontwikkelingspsychologische studies worden gerapporteerd waarbij
die centrale vraag slechts zijdelings wordt getoucheerd, en bovendien in veel gevallen niet
eens beantwoord.

Om een antwoord te verkrijgen op de vraag in hoeverre met onze geselecteerde variabelen
op elk leeftijdsniveau dezelfde psychologische processen zijn gemeten, hebben wij alle eer-
dervermelde faktor-analyses uitgevoerd op partiale correlatie-matrices, waarbij het effect
van de chronologische leeftijd door middel van partiEle correlatie constant is gehouden. In
elke analyse konden dezelfde faktoren worden geextraheerd, terwijl het percentage ver-
klaarde variantie praktisch gelijk was (ook ca. 50). Wij hebben dit resultaat opgevat als
steun voor onze hypothese dat met de door ons geselecteerde taken op elk leeftijdsniveau
identieke ontwikkelingspsychologische processen worden gemeten. Dit resultaat maakt
een vergelijking van de prestaties tussen de verschillende leeftijdsgroepen zinvol. Boven-
dien hebben wij de beslissing te faktor-analyseren op de produkt-moment-correlatie-ma-
trices van de samengevoegde leeftijdsgroepen, zowel binnen de experimentele, alsook bin-
nen de controlegroep, laten steunen op de resultaten van de parti8le analyses. Met het sa-
menvoegen van de leeftijdsgroepen bereikt men ook een gunstiger respondent/variabele-
verhouding, hetgeen voor het verantwoord toepassen van een faktor-analyse een essenti€le

voorwaarde is (8).
De resultaten van de faktor-analyses op de particle correlatie-matrices, waarbij het effect
van de kalenderleeftijd is geneutraliseerd vermelden wij niet, teneinde de omvang dezer
publikatie in te perken. Het resultaat is, zo hebben wij reeds aangevoerd, identiek aan de
resultaten van de faktor-analyses waarbij is uitgegaan van de Oe.orde produkt-moment-
correlatie-matrices, die als bijlagen 8.1., 8.2., 8.3. en 8.4. zijn opgenomen. In deze ma-
trices zijn bovendien de correlaties van de variabelen met de kalenderleeftijd opgenomen,
zodat het hier gesteld in voorkomende gevallen altijd kan worden geverifieerd.

8.8. Tussen- en binnengroepenvergelijkingen

In voorgaande paragrafen (8.2. tot en met 8.7.) hebben wij de resultaten van de door ons
uitgevoerde faktor-analyses besproken. Wij zijn tot de voorlopige conclusie gekomen dat
de cognitieve structuur van beide groepen, de experimentele dn de controle, redelijk  ade-
quaat kan worden beschreven in een vijf-dimensionele ruimte. Deze vijf faktoren blijken
voor wat de gegevens van eerste en tweede meting betreft praktisch dezelfde inhoud te
hebben. Dat geldt voor beide groepen. Ook hebben wij voorlopig kunnen vaststellen dat
bij een vis-d-vis-vergelijking van de faktorstructuren van beide groepen, zowel voor wat de
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eerste, maar ook voor wat de tweede meting betreft een tametijk frappante overeenkomst
aan de dag treedt. De voorlopige psychologische betekenis die wij aan dit resultaat zouden
willen meegeven is, dat het aanleiding geeft bij de groep moeilijk4erenden een normale, al-
thans niet afwijkende, doch w61 vertraagde ontwikkeling te postuleren in de door ons on-
derzochte leeftijdsfase van 13 tot 25 jaar. Een ontwikkelingsgang dus die eerder kwantita-

tieve, dan kwalitatieve, of structurele verschillen tussen moeilijk-lerenden en de controle-

groep aannemelijk maakt. Wij realiseren ons dat deze stelling zal moeten worden onder-

bouwd. In het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen wij de argumenten daarvoor aan-

dragen.

Zoals eerder gesteld, geeft de hoge overeenkomst tussen de faktorstructuren van beide
groepen - zowel tussen  die  van de eerste,  maar ook tussen  die  van de tweede meting -
aanleiding te veronderstellen, dat - over het totaal bezien - de cognitieve ontwikkeling
bij beide groepen in de onderzochte levensfase een zekere parallelliteit te zien geeft. Dat
hoeft naar ons oordeel geenszins in te houden dat op detailkenmerken, bijvoorbeeld met
betrekking tot specifieke cognitieve functies, het ontwikkelingsverloop identiek zou moe-

ten zijn. Het is goed denkbaar dat de bouwstenen van de cognitieve structuur anders zijn
gerangschikt, maar los hiervan toch vergelijkbare, overeenkomstige bouwsels opleveren.
De elementen zouden bijvoorbeeld in verschillende  mate of sterkte kunnen bijdragen aan
de afzonderlijke dimensies of cognitieve processen. De dimensies waarbinnen de cogni-
tieve structuur van beide groepen kan worden omvat zijn, zoals wij hebben kunnen vast-

stellen, wijwel dezelfde. De vraag nu luidt in hoeverre de cognitieve ontwikkeling van
moeilijk-lerenden een wezenlijk andere richting is ingeslagen dan die van de controlegroep.
Zou dit nu bijvoorbeeld het geval zijn dan zou dit als steun kunnen worden opgevat voor
het model van een gestoorde, c.q. afwijkende ontwikkeling bij moeilijk-lerenden. In het
andere geval, namelijk als de richting die de cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden
is ingeslagen praktisch dezelfde blijkt te zijn als die van de controlegroep, zien wij dat niet
als een gestoorde, doch veeleer als een vertraagde ontwikkeling. In dat geval lijkt het aan-
nemelijk dat aan die cognitieve ontwikkeling van moeilijk4erenden een zekere limiet is
verbonden. Die groei gaat immers niet onbeperkt door zoals wij in eerdere hoofdstukken
hebben kunnen vaststellen. Wij hebben immers kunnen constateren dat op vrijwel alle
door ons onderzochte aspecten bij moeilijk-lerenden sprake is van een absolute verbete-
ring in de prestaties met de toename in de leeftijd en wel tot ongeveer het 19e levensjaar.

Wij zullen op de hiervoren vermelde vragen een antwoord proberen te geven. Het komt
ons in dit verband het meest zinnig voor om de faktorstructuren van beide groepen aan
een vergelijking te onderwerpen. Daartoe hebben wij de methode toegepast die bekend
staat als procrustes-rotatie (9), ook wet target-rotatie genoemd (Ahmavaara, 1954, Hurley
en Cattell, 1962).

8,9. Een korte beschrijving van de procrustes-rotatie (10)

In de controlegroep en de experimentele groep zijn door middel van faktor-analyse op de-
zelfde variabelen afzonderlijk faktorstructuren vastgesteld op twee meettijdstippen. Die
faktorstructuren zijn weergegeven in de reeds besproken tabellen 8.2.1., 8.3.1., 8.4.1. en
8.5.1., verder aangegeven als de matrices El, Cl' E2' C2·
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Het  probleem  dat zich voordoet  is het volgende:  in  de  vier faktor-analyses zijn steeds de
faktoren onafhankelijk van elkaar geroteerd volgens het varimaxcriterium. Elke oplossing
is dus een orthogonale. Het feit dat de structuren afzonderlijk zijn geroteerd maakt een
vergelijking op het oog een moeilijke aangelegenheid. Teneinde nu een optimale verge-
lijkbaarheid van de afzonderlijke structuren te verkrijgen, wordt gezocht naar een trans-
formatie (rotatie) die de faktoren van de te vergelijken matrix zo 'goed mogelijk' gelijk
maakt (door middel van een benaderingsprocedure van een kleinste kwadratenaanpassing)
aan die van de matrix die als doel, of norm wordt genomen. Na de procedure ontstaat er
een nieuwe matrix (voorspeld uit de te vergelijken matrix) die oblique faktoren kin heb-
ben. De procedure kan als succesvol worden beschouwd, dat wil zeggen een redelijke ver-
gelijking mogelijk makend, indien de correlaties tussen de faktoren in de nieuwe gevorm-
de structuur laag zijn, met andere woorden: duidend op handhaving van de oorspronke-
lijke orthogonaliteit. Zijn de faktoren in de nieuw-gevormde structuur sterk gecorreleerd
dan kan men de oplossing als gedegenereerd en de procedure als mislukt beschouwen. Een
procedure die voor de volle honderd procent geslaagd is bereikt men niet. De knelpunten
kunnen worden beschouwd als wijzend op de belangrijkste verschillen in de cognitieve
structuur van beide groepen.

De matrix El geeft de faktorstructuur weer zoals die bij de moeilijk4erenden op tijdstip
1  kon worden bepaald. Matrix Cl heeft betrekking op de op het eerste tijdstip vastgestel-
de faktorstructuur van de controlegroep. De faktorstructuur van de groep moeilijk-leren-
den van tijdstip 2 wordt weergegeven door de matrix E2· De matrix C2 tenslotte heeft be-
trekking op de faktorstructuur van de controlegroep, vastgesteld op tijdstip 2.

Welke analyses zijn nu voor ons doel het meest zinvol ?
Primair zijn wij geihteresseerd, zoals bij herhaling gesteld, in verschillen dn overeenkom-
sten in de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden en die van de controlegroep. Op het
eerste analyseniveau dienen dus de faktorstructuren van beide groepen, zoals die op beide
tijdstippen konden worden vastgesteld, te worden vergeleken. In deze analyse kan uitsluit-
sel worden gegeven omtrent verschillen en overeenkomsten. Het resultaat verschaft een
antwoord op de vraag naar de aard van de cognitieve ontwikkeling van moeitijk-lerenden.
Met name richten wij ons op de controverse tussen de aanhangers van het model van een
gestoorde c.q. afwijkende dn de proponenten van het model van een vertraagde, doch ove-
rigens niet afwijkende ontwikkeling. In welk model bijvoorbeeld kan deze ontwikkeling
het meest adequaat worden beschreven ? Wij brengen in herinnering dat vooral Zigler,
1969 (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.), zich sterk heeft gemaakt voor een ontwikke-
lingstheorie met betrekking tot moeilijk-lerenden waarin de ontwikkelingsvertraging een
centraal element vormt. Het argument dat hij daarvoor aanreikt, richt zich op de aan- of
afwezigheid van structuurverschillen, of extra dimensies die de cognitieve structuur van
moeilijk-lerenden eventueel zouden kenmerken. Indien er namelijk geen verschillen, of
extra dimensies in deze structuur kunnen worden gevonden, zou er volgens Zigler, en wij
delen die opvatting, sprake zijn van een vertraagde, maar overigens normale ontwikkeling
bij moeilijk4erenden. Het antwoord op de vraag naar w21 of geen structuurverschillen is
bovendien van meer dan louter theoretisch belang. Wij  zijn er van overtuigd dat het ja of
nee in deze kwestie in hoge mate beleidsbepalend zou dienen te zijn bij de problematiek
van de (her)-inrichting van het speciaal onderwijs en met name van vitaal belang is bij de
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vraag naar eventuele vormen van integratie daarvan, zowel in het speciaal onderwijs zdlf,
alsook naar het regulier onderwijs toe.
Op de tweede analyse-niveau kan een andere vraag worden gesteld. Deze betreft het pro-
bleem van de stabiliteit van de cognitieve structuur over de tijd gezien. Een vergelijking
van de faktorstructuren die op beide tijdstippen konden worden vastgesteld zou uitsluit-
sel te dier zake kunnen geven. Met name is het in dit verband van belang na te gaan hoe

de binnengroepenvergelijking van die faktorstructuren uitvalt. De faktorstructuur van de
groep moeilijk-lerenden van tijdstip 1 wordt in dit verband vergeleken met de structuur
zoals deze op tijdstip 2 kon worden vastgesteld. Een dergelijke analyse kan eveneens bij
de controlegroep worden verricht. Direct gerelateerd aan deze kwestie is de vraag in hoe-
verre met de door ons geselecteerde variabelen op beide tijdstippen identieke processen
zijn gemeten. Een hoge overeenkomst tussen de faktorstructuren van beide tijdstippen
kan hierop wijzen. Een lage overeenkomst daarentegen zou naar ons oordeel inhouden dat
iedere vergelijking van de cognitieve verrichtingen op beide tijdstippen zinloos moet wor-
den geacht.

In figuur 8.9.1. treft men, schematisch weergegeven, de door ons verrichte analyses aan.

tussen groepen

faktormatrix

E        El            D--Cl
F
01

i

f      v            Y
E2               > (2

Figuur 8.9.1. faktorstructuur-vergelijkingen

Uit figuur 8.9.1. kan worden afgeleid welke faktorstructuurvergelijkingen zijn verricht. De
matrix waarnaar de pijl verwijst is steeds de doelmatrix. In de horizontale vergelijkingen
hebben wij steeds de faktorstructuur van de controlegroep als norm gesteld. Op die
manier wordt de faktorstructuur - de cognitieve structuur dus - van moeilijk4erenden
twee keer vergeleken met die van de controlegroep. In de keuze voor de controlegroep als

norm hebben wij ons laten leiden door de overweging dat alle door ons geselecteerde
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tests, die opgenomen zijn in het onderzoekspakket, primair zijn ontwikkeld voor gebruik

bij normaal-intelligente individuen. Bovendien hebben de normen, indien zij bekend zijn,
meestal ook op dergelijke groepen betrekking. Los daarvan lijkt  het ook anderszins juist
een  normaal-intelligente  controlegroep  als  norm te nemen; in het adjectief zit immers  de
'norm' al besloten. Overigens moet worden opgemerkt, dat het resultaat van de rotatie-
procedure afhankelijk  kAn  zijn  van welke matrix  als doel wordt genomen; stelt  men  de
matrix van de moeilijk-lerenden als norm, dan kan dit een ander resultaat opleveren. Met
andere woorden: de oplossingen behoeven niet symmetrisch te zijn, maar kunnen dat wel
ajn.

In de verticale vergelijkingen is steeds de faktorstructuur die op tijdstip 2 is vastgesteld als
norm genomen. Voor een beoordeling of op beide tijdstippen dezelfde processen zijn ge-
meten zouden natuurlijk met even goed recht de matrices van tijdstip 1 als norm hebben

mogen dienen. In de eerste analyse wordt de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden
die op tijdstip 1 kon worden vastgesteld vergeleken met die van tijdstip 2. In de tweede

analyse wordt de controlegrodp op analoge wijze onder de loupe genomen. Een dergelijke
analyse kan ook antwoord geven op de vraag naar de On)-stabiliteit van de cognitieve
structuur over de leeftijd, doch vooral de meettijdstippen heen.

8.10. Resulmten van de vergelijkingen tussen de groepen

8.10.1.  Vergelijking van de faktorstructuur van moeilijkderenden met die van de controle-
groep op tijdstip 1 (1975/1976)

De overeenkomst tussen beide structuren, die van de experimentele en die van de contro-
legroep, wordt afgeleid   uit   de correlaties tussen de faktoren van beide groepen.  De  vij f
faktoren van de structuur van moeilijk4erenden correleren respectievelijk .97,.99,.99,
.97 en .90 met de onderscheidene faktoren in de structuur van de controlegroep. Wij
leiden hieruit af dat op tijdstip 1 de cognitieve structuur van beide groepen een zeer hoge
overeenkomst vertoont.

De analyse kan als geslaagd worden beschouwd (zie ook paragraaf 8.9.), omdat de corre-
laties tussen de faktoren in de nieuw-gevormde structuur van moeilijk-lerenden (na de
procrustes-rotatie) laag zijn. Dit houdt in dat de orthogonaliteit praktisch gehandhaafd
is. De hoogste correlatie in de nieuwe structuur is .22, en wdl tussen de eerste en vijfde
faktor.

De vraag naar de overeenkomst in de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden en die
van de controlegroep is hiermee gedeeltelijk beantwoord. Op tijdstip 1 is de overeenkomst
in dimensies vrijwel perfect.

Toch zijn er wel enige verschillen binnen de dimensies aantoonbaar. Wij zullen thans na-
gaan op welke aspecten binnen de dimensies de grootste verschillen tussen moeilijk-leren-
den en de controlegroep te vinden zijn. Daartoe worden de verschillen in de faktorladin-
gen in het oordeel betrokken. Wij hechten betekenis aan dergelijke verschillen, indien het
absolute verschil in faktorlading meer dan .15 bedraagt (11).
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Op de eerste faktor, die wij hebben geidentificeerd als een cognitieve differentiatie/articu-
latiefaktor, komen de grootste verschillen voor rekening  van de volgende variabelen:

woordenlijst ..39, legkaart ..23, figuurontdekken ..22, matrijzen -.19, non-verbale diver-
gente produktie, originaliteit ..27 en embedded figures test, gemiddelde oplostijd ..18. In-
dien het teken van de verschillading negatief is, houdt dit in dat de betreffende faktorla-
ding bij de groep moeilijk-lerenden lager is. Zou dit teken positief zijn, dan geldt juist het
omgekeerde.

Op de tweede faktor, die wij hebben geidentificeerd als een non-verbale divergente pro-
duktiefaktor, worden geen substantiale verschillen in faktorladingen gevonden. Dit houdt
in dat deze dimensie voor beide groepen exact dezelfde betekenis heeft.

Op de derde faktor, de verbale divergente produktiefaktor, zien wij €dn substantieel ver-
schil in fat<torlading en wel bij het onderdeel woordopnoemen 1 + 2, ter grootte van +.25.

Op de vierde faktor, de korte-termijn-geheugenfaktor, worden substantifle verschillen ge-
vonden in faktorladingen met betrekking tot de variabelen figuurontdekken +.24 en de
visuele retentie  test +.18.

Op de vijfde faktor die zich, zoals wij eerder hebben gezien, bij beide groepen enigszins
anders laat interpreteren, wordt de grootste verschillading voor rekening genomen van de
matching familiar figures test, als maat voor impulsiviteit/reflexiviteit en wel +.32 bij het
aantal goede oplossingen en +.25 bij de gemiddelde reactietijd (bedenktijd).

Welke verschillen in faktorladingen hebben nu psychologische betekenis, zijn refel, zo
men wil ? Allereerst kunnen de verschilladingen die op basis van verschillen in de be-
trouwbaarheid van de onderdelen (interne en test-hertest) tot stand zijn gekomen worden
genegeerd. Grote verschillen in de betrouwbaarheid bij beide groepen wijzen immers op
de  mogelijkheid, dat bepaalde facetten  bij de groepen, de experimentele  en de controle,
niet even betrouwbaar zijn gemeten. Een verschillende betrouwbaarheid van de onder-
scheidene variabelen bij de groepen heeft grote verschillen in de faktorladingen tot gevolg.
Om deze redenen hechten wij minder betekenis aan de verschilladingen die wij op de eer-
ste faktor hebben gevonden bij de onderdelen woordenlijst en matrijzen. Wij brengen in
herinnering, dat bij beide taken de verschillen in betrouwbaarheid tot stand gekomen lij-
ken te zijn op basis van de geringe leesvaardigheid van moeilijk-lerenden, waardoor de
scores mede een reflectie zijn van de neiging te gokken en het antwoord lukraak aan te
wijzen. Het resultaat van de procrustes-rotatie-procedure geeft dan ook een elegante steun
aan de aldaar (zie hoofdstuk 4) vermelde interpretatie. De overige verschillen in ladingen
op deze eerste faktor zijn eveneens gedeeltelijk het gevolg van verschillen in betrouwbaar-
heid (woordenlijst en matrijzen). Immers die betrouwbaarheidsverschillen werken in
negatieve  zin  door  op de berekende communaliteiten. Wij brengen in herinnering dat wij
voor de te berekenen communaliteiten zijn uitgegaan van de gekwadrateerde multipele
correlaties tussen de variabelen. De berekende communaliteiten moeten dan ook noodza-
kelijkerwijs lager uitvallen. Welk decl van de verschillen in faktorladingen nu voor reke-
ning komt van verschillen in betrouwbaarheid, valt moeilijk uit te maken. Houdt men
hiermee rekening, dan moet toch worden opgemerkt, dat er een tamelijk duidelijke trend
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in de verschillen in faktorladingen op de eerste faktor te ontdekken valt. Het zijn met
name de variabelen legkaart, figuurontdekken, non-verbale divergente produktie, origina-
liteit en de embedded figures test, gemiddelde oplostijd, die grotere verschillen in faktor-
ladingen op de eerste faktor te zien geven. Die eerste faktor hebben wij aangemerkt als
cognitieve differentiatie/articulatiefaktor. Wij interpreteren de verschillen in faktorladin-
gen op de eerste faktor dan ook als primair wijzend op het beperkter vermogen van
moeilijk-lerenden te analyseren. Met andere woorden: duidend op de geringer ontwikkel-
de vaardigheid uit een complex aanbod van informatie die elementen te selecteren, die
voor een adequate respons noodzakelijk zijn. Het resultaat wijst naar ons oordeel op de
vermoedelijke meest fundamentele zwakte in de cognitieve structuur van moeilijkJeren-
den.

De verschillading op de derde faktor, de verbale divergente produktiefaktor, is 66k van
psychologische betekenis. Met name wijst het verschil in faktorlading bij het onderdeel

woordopnoemen 1+2 o p d e verschillende functie die de verbale 'fluency' vervult bij bei-
de groepen. Bij de moeilijk-letenden staat dit facet vooral in dienst van de verbale diver-

gente produktie, het associatief netwerk (Van Meet, 1968, pag.  186). Het resultaat wijst
op de relatieve zwakte in de cognitieve structuur bij de moeilijk-lerende. De verbale diver-

gente produktie wordt ingeperkt door met name een gering ontwikkeld netwerk, van
betekenisvolle associaties en vermoedelijk ook door de beperkte snelheid waarmee die
associaties kunnen worden geactiveerd. Aan deze test is immers een tijdslimiet gebonden
van 6dn minuut per onderdeel (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.6.).

De verschillading op de vierde faktor, de korte-termijn-geheugenfaktor, waaraan enige
psychologische betekenis kan worden gehecht, betreft die van het onderdeel figuuront-
dekken. De verschillading bij het onderdeel visuele retentie test is vermoedelijk ontstaan
op basis van verschillen in betrouwbaarheid bij de groepen (zie ook hoofdstuk 7, para-
graaf  7.5.3.), ten gevolge   van   het   bij de controlegroep gesignaleerde  plafond-effect.  Fi-

guurontdekken is daarenboven bij de groep moeitijk-lerenden bi-faktorieel. Daardoor
wordt verklaard dat zowel op de eerste, alsook op de vierde faktor, een tamelijk groot
verschil in faktorlading wordt gevonden  bij deze variabele. Het verschil in faktorlading  is
reeel, omdat het onderdeel figuurontdekken zowel een hoge interne, alsook een hoge  test-
hertest-betrouwbaarheid heeft bij beide groepen. Het duidt er onzes inziens op, dat de
moeilijk.lerenden bij het opnemen van informatie in het geheugen primair steunen op de
visuele component van de aangeboden informatie. Er vindt een compensatie plaats. De
vaardigheid visuele informatie in het geheugen op te nemen lijkt verhoudingsgewijs bij
moeilijk-lerenden beter ontwikkeld dan de vaardigheid auditief-aangeboden informatie in
het geheugen op te slaan, en in voorkomende gevallen daarop een beroep te kunnen doen.

De verschillen in faktorladingen op de vijfde faktor komen vooral voor rekening van de
M.F.F. Met name bij de groep moeilijk-lerenden wijzen zij op verschillen in gepercipieerde
taakstructuur en verschillen in taakopvatting. Bij de controlegroep is de M.F.F. als index
voor impulsiviteit/refiexiviteit redelijk wel hanteerbaar. Bij de groep moeitijk-lerenden
wordt het resultaat op dit onderdeel, mddr dan bij de controlegroep, door externe, situa-
tionele faktoren beihvloed. Bij de controlegroep ontlokt dea taak een cognitief zoekpro-
ces dat gerichter is dan dat bij de moeilijk-lerenden, die zich ook bij deze taak meer laten
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leiden door een ongedifferentieerde strategie die wijst op gokken en lukraak aanwijzen.
De eerder geopperde mogetijkheid (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.), dat een significant af-
genomen bedenktijd op tijdstip 2 bij moeilijk-lerenden, gepaard gaande aan een gelijkblij-
ven van het gemiddeld aantal goede oplossingen bij de M.F.F., zou wijzen op een relatief
toegenomen efficientie in de verwerking van informatie - in termen van het aantal infor-
matie-eenheden dat binnen 6dn bepaalde tijd kan worden verwerkt - lijkt bij nader inzien

enigszins te moeten worden gemodificeerd. Naar ons oordeel worden de kortere bedenk-
tijden vooral door situationele faktoren bepaald. Met name lijkt het  erop dat moeilijk-
lerenden op tijdstip 2 minder angstig tegenover de testsituatie hebben gestaan dan op tijd-

stip  1. Op tijdstip 1 hebben zij immers minder gemakkelijk dan op tijdstip 2 kunnen voor-
spellen wat hen te wachten stond. Op tijdstip 2 heeft de groep kennelijk vrijer gestaan te-

genover die situatie, waardoor zij minder geremd is geweest de tweede keer. Daardoor
worden de significant afgenomen bedenktijden op tijdstip 2 naar ons oordeel het meest
verklaard. De reductie van angst - ten gevolge van een grotere bekendheid met de situa-
tie - leidt ertoe dat de efficiantie in de handelen van moeilijk-lerenden wordt vergroot.

Samengevat: De hiervoor beschreven analyse wijst op een zeer grote overeenkomst tussen
de cognitieve structuren van moeilijk4erenden en de controlegroep. De dimensies waar-
mee de cognitieve structuur van beide groepen kan worden beschreven zijn vrijwel dezelf-
de. Op de aan deze dimensies onderliggende onderdelen zijn wel enige verschillen tussen
beide groepen aantoonbaar gebleken. Die verschillen wijzen naar ons oordeel echter niet
op een gestoorde ontwikkelingsgang bij moeilijk-lerenden, doch veel meer op genuanceer-
de cognitieve preferenties bij beide groepen, de experimentele en de controle.

8.10.2. Vergelijking van de faktorstructuur van moeilijk4erenden met die van controle-
groep op tijdstip  2  (1978/1979)

De overeenkomst tussen beide structuren, die van de experimentele en die van de contro-
legroep, is ook nu weer opvallend hoog. De vijf faktoren van de structuur van moeilijk-
lerenden correleren respectievelijk .98,1.00,.99,.95 en .96 met de onderscheidene fakto-
ren in de structuur van de controlegroep. Wij leiden hieruit af, dat ook op tijdstip 2
(1978/1979) de cognitieve structuur van beide groepen een zeer hoge overeenkomst
heeft. Het resultaat vatten wij op als extra-steun voor het model van een vertraagde, doch
anderszins niet afwijkende cognitieve ontwikkeling bij moeilijk-lerenden. Deze analyse is
eveneens als geslaagd te beschouwen (zie paragraaf 8.9 voor de criteria waarmee het wel-
slagen daarvan wordt bepaald). De orthogonaliteit tussen de faktoren in de nieuw-ge-
vormde structuur van moeitijk-lerenden (na de procrustes-rotatie-procedure) is vrijwel ge-
handhaafd. Het zijn eveneens weer de eerste en de vijfde faktor die onderling het hoogste
correleren, thans bedraagt die correlatie .31.

De verschillen binnen de dimensies - rekening houdende met het gestelde onder 8.10.1. -
komen op de eerste faktor voor rekening van de variabelen woordenlijst ..31 en matrijzen
..16. Wij hechten hieraan geen psychologische betekenis, omdat het verschil in test-her-
test-betrouwbaarheid de verschillen in faktorladingen goeddeels kan verklaren (zie ook te-
rug). Voor het overige worden op deze faktor nu gddn substantieel verschillende faktorla-
dingen gevonden. Hieruit kan naar ons oordeel voorzichtig de conclusie worden getrokken
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dat met betrekking tot het cognitieve proces van differentiatie en articulatie een zekere
'normatisatie', het procesmatig toegroeien van de groep moeilijk-lerenden naar de contro-
legroep, heeft plaatsgevonden. De cognitieve differentiatie/articulatiefaktor heeft nu im-
mers dezelfde inhoud voor beide groepen.

Op de tweede faktor zien wij nu ddn verschil in faktorlading, namelijk bij de M.F.F., ge-
middelde reactietijd -.18. Aan dit verschil hechten wij minder betekenis.

De derde faktor geeft nu gddn substantie'le verschillen in faktorladingen tussen beide groe-
pen te zien. Ook hier zouden wij de mogelijkheid van een zekere 'normalisatie', het pro-
cesmatig toegroeien van de groep moeilijk4erenden naar de controlegroep, niet willen uit-
sluiten.

Op de vierde faktor worden nu gddn verschillen van betekenis gevonden in faktorladingen
tussen de groepen.

De vijfde faktor geeft verschillen te zien in faktorladingen met betrekking tot de onderde-
len M.F.F., aantal goede oplossingen +.26, M.F.F., gemiddelde reactietijd +.17, em-
bedded figures test, aantal goed oplossingen -.16 en woordopnoemen 1+2 +.16. Wezen-
lijke verschillen in de interpretatie doen zich echter niet voor, zodat wij volstaan met een
verwijzing naar de onder 8.10.1. gegeven interpretaties. De resultaten steunen in grote lij-
nen de interpretatie van de analyse van de cognitieve structuur van beide groepen, zoals
deze op tijdstip 1 (1975/1976) kon worden vastgesteld. De geringe verschillen in bevin-
dingen zijn naar ons oordeel niet essentieel en kunnen alleen al op grond van toevallige
fluctuaties tot stand zijn gekomen.

Samengevat:  Uit deze analyse komt opnieuw een zeer grote overeenkomst naar voren  tus-
sen de cognitieve structuur van moeilijk-lerenden en die van de controlegroep. Ook in dit
geval wijzen de resultaten echter niet op een gestoorde ontwikkelingsgang bij moeilijk-
lerenden, doch kunnen de kleine detailverschillen opnieuw worden aangemerkt als dui-
dend op genuanceerde cognitieve preferenties die de groepen kenmerken. De resultaten
van tijdstip 1 komen vrijwel overeen met die van tijdstip 2.

8.11. Resultaten  van de vergelijkingen  binnen de groepen

8.11.1. Vergelijking van de faktorstructuur van moeilijk4erenden van tijdstip 1 (1975/
1976) met die van tijdstip 2 (1978/1979)

Een van de belangrijke vragen die wij aan de orde hebben gesteld betreft het probleem van
de stabiliteit van de cognitieve structuur over de leeftijd en met name de meettijdstippen
heen. Daartoe hebben wij de faktorstructuur van tijdstip 1 vergeleken met die van tijdstip
2.

De overeenkomst tussen beide structuren, die van tijdstip 1 en die van tijdstip 2, is zeer
groot.  De vijf faktoren van tijdstip   1 correleren respectievelijk   1.00,   1.00,  .99,  1.00  en
.95 met die van de structuur, zoals op tijdstip 2 werd vastgesteld. Wij trekken hieruit de
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conclusie dat de cognitieve structuur, over de leeftijd en de meettijdstippen heen gezien,
stabiel is gebleken. Op tijdstip 1 en tijdstip 2 zijn dezelfde psychologische processen  ge-
meten. Dit houdt in dat de vergelijkingen van de prestaties van tijdstip 1 met die van tijd-
stip 2 goed mogelijk zijn en wel dat de toe- of afname in kwantitatieve termen kan wor-
den  gedefinieerd. In kwalitatieve  zin  gaat het immers om identieke dimensies, of proces-
sen. Wij vatten het resultaat dan ook op als extra steun voor het vertraagde ontwikkelings-
model, en als negatief bewijsmateriaal voor een gestoorde of deviante cognitieve ontwik-
keling bij moeilijk-lerenden. In feite bevestigt dit resultaat de in paragraaf 8.10.1. en
8.10.2. weergegeven interpretatie te dier zake. Ook deze analyse is als geslaagd te beoor-
delen (zie paragraaf 8.9. onder meer), omdat de correlaties tussen de faktoren in de
nieuw-gevormde structuur van moeilijk4erenden van tijdstip 1 laag zijn. De hoogste corre-
latie bedraagt .23 en wal tussen de vierde en de vijfde faktor.
Variabelen   die   op de eerste, de cognitieve differentiatie/articulatiefaktor, substantiele
verschillen in faktorlading te zien geven zijn: figuurontdekken  -.17 en het stadium in het
denken ..33.

De tweede faktor heeft op beide tijdstippen dezelfde betekenis, namelijk een non-verbale
divergente produktiefaktor. Hier worden geen verschillen in faktorlading gevonden.

De derde faktor, de verbale divergente produktiefaktor, geeft substantiele verschillen in
faktorladingen te zien bij de variabelen figuurontdekken ..19, digit span, totaalscore +.19,
M.F.F., aantal goede oplossingen +.16 en M.F.F., gemiddelde reactietijd +.19.

Op de vierde faktor, de korte4ermijn-geheugenfaktor, zien wij een substantieel verschil in
faktorlading bij het onderdeel figuurontdekken, en wel +.17. Voor het overige is de faktor
op beide tijdstippen van eenzelfde inhoud.

De vijfde faktor vertoont eveneens veel overeenkomst op beide tijdstippen. Hier wordt
een verschil in faktorlading aangetroffen bij de variabele visuele retentie test +.18.

Hoe nu laten zich de gevonden verschillen in faktorladingen interpreteren ?
Ten  aanzien  van de variabele figuurontdekken, de visuele synthesefunctie,  komt  het  ons
voor dat het verschil in faktorlading vooral indicatief is voor de toegenomen zuiverheid
van de eerste faktor op tijdstip 2 (1978/1979), in vergelijking met die van tijdstip 1
(1975/1976). Die eerste faktor geeft op tijdstip  2, in vergelijking met die van tijdstip  1,
de cognitieve differentiatie en articulatie zuiverder aan. Met name de hogere lading van
het onderdeel stadium in het denken op de eerste faktor van tijdstip 2 ondersteunt een
dergelijke interpretatie. Immers  bij de hiervoor op tijdstip 2 gebruikte balanstaak wordt
meer dan bij de op tijdstip 1 gebruikte slingertaak (zie ook hoofdstuk 6) een beroep ge-
daan op het vermogen te analyseren en een aantal schema's simultaan te co8rdineren. Aan
het verschil in faktorlading van de variabele stadium in het denken zouden wij dan ook
niet meer betekenis willen meegeven, dan dat dit verschil als reflectie moet worden opge-
vat van de verschillende logische operaties die in de daarop betrekking hebbende experi-
menten zijn gemeten. De taken doen, zo hebben wij ter plaatse (zie hoofdstuk 6) uitvoe-
rig aan de orde gesteld, een beroep op verschillende logische operaties. Exclusie in het
geval van de slingertaak en proportie in het geval van de balanstaak. Het verschil in faktor-
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lading van de taken tussen beide tijdstippen geeft steun aan onze aldaar gegeven interpre-

tatie, dat de operaties exclusie en proportie vermoedelijk geen deel uitmaken van de door
Piaget gepostuleerde totale cognitieve 'structure d'ensemble'.

De verschillen in faktorladingen op de derde faktor, de verbale divergente produktiefak-
tor, waaraan wij enige psychologische betekenis hechten betreffen de onderdelen figuur-
ontdekken en digit span, totaalscore. Het zou er naar ons oordeel op kunnen wijzen, dat
het  proces van synthese voor een deel bepalend is voor de mate waarin het associatief net-
werk in een hanteerbare vorm ter beschikking kan staan van de moeilijk-lerende. Het feit,
dat op deze faktor ook nog een substantiele verschillading wordt gevonden bij het onder-

deel digit span duidt onzes inziens vooral op het verminderd vermogen van de moeilijk-
lerende betekenisvolle associaties uit het geheugen op te roepen. Cijfers staan immers in
een associatieve relatie tot elkaar. Wij zien dan ook het resultaat primair bepaald door het
fenomeen van de beperkte associaties dat de moeilijk4erende kenmerkt, dan dat het
suggestief zou zijn voor een defect korte-termijn.geheugen. Het ontbreken van substan-
title verschillen in faktorladillgen van de overige korte-termijn-geheugentaken op deze
faktor bevestigt deze interpretatie. Vermoedelijk - enigszins speculatief merken wij  op  -
maken moeilijk-lerenden niet slechts een beperkt gebruik van herhalings-strategieen bij de
opslag van informatie (zie hoofdstuk 7), maar worden zij ook gekenmerkt door een
relatieve inefficientie bij het terughalen van eenmaal in het geheugen opgeslagen informa-
tie. Nader onderzoek  zou ten aanzien  van  de hier gestelde hypothese uitsluitsel kunnen
geven.

Aan de verschillen in faktorladingen bij het onderdeel matching familiar figures test hech-
ten wij minder betekenis. Zij lijken de interpretatie van een verschillende taakopvatting
op beide tijdstippen te ondersteunen. Te veel wordt het resultaat op de M.F.F., zo lijkt
het althans, bepaald door toevallige situationele faktoren. De mogelijkheid van een gere-
duceerd angstniveau op tijdstip 2, ten gevolge van bekendheid met de testsituatie zouden

wij overigens niet willen uitsluiten.

Overigens moet worden opgemerkt dat de psychometrische kwaliteiten van de matching
familiar figures   test   niet van uitzonderlijk niveau   zijn. De interne consistentie (Kuder-
Richardson-20-formule) is laag. Op tijdstip 1 bedraagt de coefficient .33 en op tijdstip 2
36.  Dem   coefficient is berekend  op de totale aantallen moeilijk-lerenden  die op tijdstip  1
en  op tijdstip 2 aan ons onderzoek hebben meegewerkt; N = 306, respectievelijk N = 286.
Daarenboven is de test-hertest-betrouwbaarheid van deze test ook al niet hoog. Bij de
groep moeilijk-lerenden bedraagt deze coefficient .29 voor het aantal goede oplossingen
en .39 voor de gemiddelde reactietijd.

De op de vierde, de korte-termijn-geheugen-faktor, gevonden verschillading bij het onder-
deel figuurontdekken ondersteunt onze eerder gegeven interpretatie dat moeilijk-terenden
bij de opname van aangeboden informatie op tijdstip 1 (1975/1976) primair hebben ge-

steund op de visuele component daarvan. Op tijdstip 2 is dat in mindere mate het geval
geweest.

Voor het verschil in faktorlading op de vijfde faktor bij het onderdeel visuele retentietest
hebben wij geen afdoende verklaring kunnen vinden. Het verschil is vermoedelijk ontstaan
op basis van toevallige fluctuaties in de correlatie-matrices.

178



Samengevat: De cognitieve structuur van moeitijk-lerenden  is  over  de  leeftijd en tijdstip-
pen heeft tamelijk stabiel gebleken. Op beide tijdstippen zijn dezelfde psychologische pro-
cessen gemeten, waardoor het naar ons oordeel gerechtvaardigd is de verschillen in de
prestaties op beide tijdstippen te definieren in termen van kwantitatieve verschillen. In
kwalitatieve zin is er immers geen sprake van verschillen in de dimensies die op beide tijd.
stippen konden worden vastgesteld. Wij beoordelen het resultaat het meest in lijn met het
model van een vertraagde, maar ten principale nauwelijks afwijkende cognitieve ontwikke-
ling bij moeilijk-lerenden.

8.11.2. Vergelijking van de faktorstructuur van de controlegroep van tijdstip 1 (19751
(1976) met die van tijdstip 2 (1978/1979)

Hoe stabiel is nu de cognitieve structuur van de controlegroep over de leeftijd en de meet-
tijdstippen heen ? Ook hier hebben wij - ter beantwoording van die vraag - de faktor-
structuur van tijdstip 1 vergeleken met die van tijdstip 2.

De overeenkomst tussen beide structuren is ook in dit geval zeer groot. De vijf faktoren
die op tijdstip 1 konden worden vastgesteld correleren respectievelijk .99, .99,1.00,.99
en .96 met de vijf faktoren van tijdstip 2. De conclusie die hieruit kan worden getrokken
luidt dan ook dat de cognitieve structuur van de controlegroep stabiel is gebleken in de
onderzochte leeftijdsfase.

Deze analyse kan eveneens als geslaagd worden beoordeeld (zie ook: paragraaf 8.9.). De
correlaties tussen de faktoren in de nieuw-gevormde structuur van tijdstip 1 zijn laag. De
hoogste corI'elatie bedraagt ..19, en wal tussen de tweede en de eerste faktor. Op de eer-
ste en tweede faktor, respectievelijk de cognitieve differentiatie/articulatiefaktor en de
non-verbale divergente produktiefaktor worden geen substantie'le verschillen in faktorla-
dingen gevonden. De eerste en tweede faktor hebben dus, over de leeftijd gezien, elk voor
zich, exact dezelfde inhoud.

Op de derde faktor wordt een verschil in faktorlading gevonden bij het onderdeel spiral
maze, aantal fout, en wel ter grootte van +.17. Wij hechten hieraan geen betekenis;de lage
test-hertest-betrouwbaarheid kan dit verschil afdoende verklaren. Deze coefficient be-
draagt .27 en is berekend op de totale controlegroep.

Op de vierde faktor zien wij slechts 66n substantieel verschil in faktorlading en wel bij de
variabele stadium in het denken, ter grootte van ..18. Dit verschil in faktorlading laat zich
naar analogie  van het gestelde in paragraaf 8.11.1. interpreteren. Het geeft steun aan onze
conclusie dat de slingertaak, die op tijdstip 1 werd gebruikt, een wezenlijk andere logische
operatie meet dan de balanstaak, die wij hebben gebruikt op tijdstip 2. Bovendien onder-
steunt het verschil in faktorlading onze interpretatie dat bij de balanstaak, meer dan bij
de slingertaak, het resultaat mede bepaald wordt door de mentale ruimte waarover het
individu beschikt. Het simultaan codrdineren van meerdere schema's vereist een grotere
mentale ruimte (Case, 1975, Scardiamalia, 1977, zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.5.).

Op de vijfde faktor wordt alleen een substantieel verschil in faktorlading gevonden bij de
variabele embedded figures test, aantal goede oplossingen, en wel ter grootte van ..18. Op
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tijdstip 2 lijken de prestaties op het onderdeel embedded figures test, meer dan op tijdstip
1, te covarieren met impulsiviteit  en een zekere intolerantie voor geihduceerde stress. Wij

oordelen dit resultaat vooral indicatief voor situationele invloeden. Het is mogetijk en
goed denkbaar dat met name in de controlegroep op tijdstip 2 een zeker verhoogd angst-
niveau heeft meegespeeld. Deze groep is zich mogelijk meer bewust geweest van het feit
dat hun prestaties op beide tijdstippen zouden worden vergeleken dan de groep moeilijk-
lerenden. Het lijkt ons toe dat aan dit resultaat niet meer betekenis kan worden gegeven
dan uit de hiervoor gegeven interpretatie kan worden afgeleid.

Samengevat:  Ook  bij de controlegroep  is de cognitieve structuur over de leeftijd en meet-
tijdstippen heen stabiel  gebleken.  Op   de verschillende meettijdstippen   zijn  dus  met  de
door ons geselecteerde variabelen identieke psychologische processen gemeten. Ook hier
luidt de conclusie dat de verschillen in de prestaties van tijdstip 1 en van tijdstip 2 in
kwantitatieve termen kunnen worden weergegeven.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 8

(   1) Deze faktor-analyse is uitgevoerd op de matrix die overblijft als de eerste kolom en de laatste rij
worden genegeerd. In de eerste kolom worden de correlaties tussen de variabelen en de kalen-

derleeftijd (K.L.) weergegeven. In de laatste rij treft men de verbanden aan tussen intelligentie
(I.Q.) en de overige variabelen. De betreffende correlaties worden vermeld omdat zij ten dienste

hebben gestaan van enkele analyses van particle samenhangen (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.5,,
hoofdstuk 6, paragraaf 6.5. en hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.). Bovendien hebben wij de faktor-

analyses ook uitgevoerd op de particle correlatie-matrices, waarbij het effect van de chronolo-

gische leeftijd constant gehouden is. In geen enkele analyse leverde dit een resultaat op dat zich
anders zou laten interpreteren dan het resultaat van de analyses op de terzake niet gecorrigeerde

respectievelijke produkt-moment-correlatie-matrices. Deze voetnoot heeft betrekking op alle
faktor-analyses die in het verdere verloop zullen worden gepresenteerd en wij volstaan met een
66nmalige plaatsing daarvan.

(  2)   Alle door ons berekende faktoroplossingen zijn orthogonaal geroteerd volgens het varimax-cri-

terium. De psychologische werkelijkheid zou echter  naar ons oordeel eleganter kunnen worden

beschreven door een scheve rotatie toe te passen. Het merendeel der psychologische processen
is immers in meerdere of mindere mate onderling gerelateerd. De oblique oplossingen, die wij

in verband hiermee hebben berekend, komen echter vrijwel overeen met de orthogonale. Wij
hebben ons in de uiteindelijke keuze voor de orthogonale oplossing(en) laten leiden door de

overweging dat de faktorstructuren van beide groepen, de controle en de experimentele rede-
lijk wel vergeleken zouden kunnen worden in een procrustes-rotatie-procedure (zie verderop).

Die vergelijkingsprocedure is het meest doorzichtig indien uitgegaan wordt van orthogonale op-

lossingen. Het vergelijken van twee oblique oplossingen is wet mogehjk, doch in mathematische

zin zo complex, dat wij hiervan hebben afgezien.

(  3)    Bij deze en volgende faktoroplossingen worden steeds variabele-nummers vermeld ( 1 tot en met

23). Als uitklapbare bijlage 8.2.1. is een overzicht van de namen der variabelen opgenomen.

Hierdoor is het mogelijk steeds de variabele-lijst naast de betreffende tabellen te houden, zodat

het betoog gemakkehjker kan worden gevolgd.
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(  4) Volgens Guttman (1956) is de gekwadrateerde multipele correlatie de beste eerste schatting van
de communaliteit.

(  5)    Zie noten 1 tot en met 4.

(  6)    Zie noten 1 tot en met 4.

(  7)    Zie noten 1 tot en met 4.

(   8)      Voor al onze faktor-analyses geldt een respondent/variabele-ratio van ca.  12  :  1.

(   9) Procrustes-rotatie genoemd  naar de bijnaam  van de Griekse rover Damastes of Polypemon, die

nabij Eleusis passerende reizjgers gevangen nam om hen in een van zijn twee bedden te passen.

Te korte gevangenen legde hij in het lange bed en rekte hen op tot zij erin pasten. Lange men-
sen daarentegen verminkte hij tot op de maat van juist het kleine bed. Theseus maakte uitein-

delijkeen einde aan dit bloedig vermaak.

(10) Het hiervoor benodigde computerprogramma werd geschIeven door drs. Th. van der Net. Veel

dank zijn wij aan hem verschuldigd. Een volledjge beschrijving van deze rotatie-procedure is als

billage 8.9.1. opgenomen.

(11) Een exacte criteriumwaarde was niet beschikbaar. Het berekenen daarvan zou een dermate om-

slachtige en tijdrovende procedure hebben gevergd - men moet dan simulatietechnieken, bij-
voorbeeld 'Monte Carlo'-procedures toepassen - dat alleen al om deze reden hiervan is afgezien.
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BESLUIT: EINDCONCLUSIES EN IMPLICATIES VOOR HET BELEID

Het lijkt ons zinvol op deze plaats terug te keren naar ons oorspronkelijk probleem, en
stellen daartoe opnieuw de vraag in hoeverre de cognitieve ontwikkeling van de oorspron-
kelijk als moeilijk-lerenden geregistreerde een verklarende faktor vormt bij het teruglopen
van de geregistreerde frequentie van moeilijk4erenden na de lagere schoolleeftijd.

Wij hebben als uitgangspositie gekozen voor een beantwoording van deze vraag vanuit een
tweetal posities. Allereerst vanuit een absoluut en op de tweede plaats vanuit een relatief
standpunt. Wij hebben in de verschillende hoofdstukken aannemelijk gemaakt dat er in
absolute zin sprake is van cognitieve groei bij moeilijk-lerenden in het door ons onder-
zochte leeftijdsgebied, dat zich uitstrekt van 13 tot 25 jaar. Aan die absolute groei is ove-
rigens - onze gegevens wijzen daarop - een zekere limiet verbonden. Globaal genomen
geldt voor veel van de door ons onderzochte vaardigheden dat zij bij moeilijk-lerenden een
toename  te zien geven tot ongeveer  het  19e levensjaar. Waar het tijds- en/of foutenscores
betreft geldt doorgaans juist het omgekeerde. Na die leeftijd stabiliseert zich het scala van

cognitieve verrichtingen bij moeilijk-lerenden op het alsdan bereikte niveau. In absolute
zin is de cognitieve groei bij moeilijk-lerenden in het betreffende leeftijdsgebied aantoon-
baar. Het komt ons voor dat, beoordeeld naar die absolute maatstaf, de cognitieve ont-
wikkeling van de oorspronkelijk als moeilijk-lerende geregistreerde wel degelijk een verkla-
rende faktor vormt voor het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moeilijk-le-
renden  na de lagere schoolleeftijd. Wij hebben immers kunnen vaststellen  dat het niveau
van vaardigheden in het onderzochte leeftijdsgebied stijgt en, wat belangrijker is wellicht,
voldoende toereikend is voor een adequate inpassing in de maatschappij in het latere leven
van de moeilijk-lerende. De gegevens met betrekking tot het beroepsniveau van de onder-
zochten wijzen daarop. Een groot deel van de groep verricht uiteindelijk arbeid op een ni-
veau dat enige scholing vereist. Het feit dat wij bovendien hebben kunnen constateren dat
over het algemeen genomen de werkaanpassing bij moeilijk-lerenden bevredigend verloopt
- het verhoudingsgewijs lage werkloosheidspercentage wijst hierop - maakt aannemelijk
dat het niveau van cognitieve ontwikkeling dat door de moeilijk-lerende uiteindelijk
wordt bereikt kennelijk voldoende moet worden geacht voor een adequaat functioneren.

Het beroep dat door hen wordt gedaan op begeleidingsinstanties, waaronder nazorgdien-
sten, of andere vormen van hulpverlening is verhoudingsgewijs beperkt. Het lijkt erop dat
men het ook wel zonder die inmenging redt. Niet voor alle moeilijk-lerenden geldt dit ove-
rigens. Met name - zo vermoeden wij - niet voor dat deel van de groep moeilijk-terenden
waarbij een organische handicap aan de basis van de deficiente cognitieve ontwikkeling
ligt. Hoewel ons onderzoek daarover geen uitsluitsel kan geven - deze laatste groep is im-
mers niet onderzocht - menen wij vooral steun voor het hier gestelde te vinden bij onze
praktijkervaringen, juist  op het terrein  van de nazorg, of herintegratie van moeilijk-leren-
den opgedaan.
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Kennelijk is het dus zo dat aan het teruglopen van de geregistreerde frequentie van moei-

lijk-lerenden na de lagere schoolleeftijd voor een niet onbelangrijk deel een mechanisme
ten grondslag ligt dat primair wortelt in de toegenomen cognitieve mogelijkheden op late.
re lee ftijd  van de oorspronkelijk als moeilijk-lerende geregistreerde.

Zo beschouwd, kan men dan ook bezwaarlijk de gehele groep moeilijk-lerenden zien als
een invalide groep. Zeker is het zo, dat dat deel ervan dat beantwoordt aan de door ons

gehanteerde criteria voor zichzelf nauwelijks problemen oplevert (1). Ook voor de maat-
schappij heeft deze groep geen problematisch karakter. De problemen die zich voorna-

melijk bij deze groep voordoen, richten zich - zo lijkt het althans - voor een groot deel
op de wensen de schoolse achterstand die zij op jongere leeftijd hebben opgelopen goed te
maken. Een kernprobleem dat de groep hierbij lijkt te ervaren, heeft vooral te maken met
de aard van de onderwijsmogelijkheden die de groep in de betreffende levensfase kunnen
worden geboden. Het is vermoedelijk niet te boud te stellen dat de huidige voorzieningen
in het vervolgonderwijs aan moeilijk-lerenden onvoldoende aansluiten bij hun cognitieve
preferenties en het cognitief ontwikkelingsniveau zoals dat uiteindelijk door de moeilijk-
lerenden wordt bereikt.

De belangrijkste implicatie voor het beleid ten aanzien van deze groep zou naar ons oor-
deel het crearen van nauwkeurig gedifferentieerd aanvullend onderwijs zijn. Die aanvullen-
de onderwijsvoorzieningen zouden in het leven moeten worden geroepen. Bij voorkeur
dient het daarin te realiseren onderwijskundig programma aan te sluiten bij het cognitief

ontwikkelingsniveau van de betreffenden. Zo hebben wij in dit verband bij voorbeeld kun-
nen vaststellen dat een groot deel van de door ons onderzochte groep moeilijk-lerenden
op latere leeftijd in staat is tot enige vorm van formeel-logisch denken (zie hoofdstuk 6).
Het is bekend, zoals ter plaatse uitvoerig is behandeld, dat een zeker niveau van logisch

denken de opname van de aangeboden leerstof aanzienlijk vergemakkelijkt.

Dit aanvullend onderwijs, voor de daarvoor in aanmerking komende moeilijk-lerenden, zo
voegen wij eraan toe, zou naar ons oordeel bij voorkeur in een omgeving moeten worden

gegeven die recht doet aan de volwaardigheid van de moeitijk-lerende. Het zou niet als ver-
lengstuk van de school voor speciaal onderwijs mogen functioneren. Het particulier initia-
tief, zoals dit binnen het kader van een gedecentraliseerd welzijnsbeleid, meer dan voor-
heen wellicht, mogelijk wordt gemaakt, zou op de hier gedane suggestie kunnen inhaken.
Het blijft naar ons oordeel het belangrijkst de voorzieningen te treffen buiten de sfeer
van het speciaal onderwijs. In veel gevallen namelijk weerhoudt een mogelijke hernieuwde
confrontatie met het M.L.K.-verleden de moeilijk-lerende van initiatieven in de richting
van het inhalen van de schools-educatieve achterstand. Het is alleen al om deze reden dat

wij de voorkeur geven aan voorzieningen die niet bij uitsluiting openstaan voor moeilijk-
lerenden. Ook anderen met educatieve achterstanden zouden hiervan gebruik moeten
kunnen maken.

Wij realiseren ons echter tegelijkertijd, dat hiermee het reeds bestaande avond-onderwijs

aan moeilijk4erenden niet noodzakelijkerwijs elders zou moeten worden gegeven. Voor de
onderwijsvolgenden hier gelden de gesignaleerde emotionele drempels in het geheel niet,
of in sterk verminderde mate. Een bundeling van de hier reeds aanwezige didactische erva-
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ring en kennis, met aanpassing van de gehanteerde onderwijskundige strategiean in het
licht van het door ons gepresenteerde nieuwe feiten-materiaal, en het eerdervermelde par-
ticulier initiatief ligt naar ons oordeel het meest voor de hand. Bovendien zou nader ex-
perimenteel onderzoek moeten kunnen uitwijzen hoe aan de meest geschikte didactische
strategiean het beste vorm zou kunnen worden gegeven. Enkele suggesties hebben wij in
dit verband reeds aangereikt. Zij werden in de verschillende hoofdstukken reeds aan de

orde gesteld. Dat een en ander ook belangrijke consequenties heeft voor de voortgezette
opleiding van onderwijsgevenden in het speciaal onderwijs moge duidelijk zijn. Gerichte

bijscholing, in het kader van een 'education permanente' dient mogelijk te worden ge-
maakt. Ook op dit vlak liggen namelijk, zo hebben wij bij herhaling kunnen vaststellen,
vele  wensen, maar evenzovele knelpunten. De overheid zou naar ons oordeel langs de hier-
boven geschetste lijnen een zwaartepuntenbeleid kunnen uitvoeren door de daarvoor be-

nodigde voorzieningen levenskansen te bieden.

Wij hebben duidelijk gemaakt dat er in absolute zin sprake is van cognitieve groei bij
moeilijk4erenden in het door ons onderzochte leeftijdsgebied. Betekent dit nu ook dat zij
hun relatieve achterstand ten opzichte van de controlegroep inhalen ? Onze onderzoeksre-
sultaten wijzen hier niet op. In relatieve zin is die cognitieve groei bij moeilijk-lerenden
niet sterker dan bij de controlegroep, zodat de relatieve afstand die beide groepen scheidt
over het algemeen genomen in het betreffende leeftijdsgebied gelijk blijft. Moeilijk-leren-
den volgen de controlegroep, maar wel op een afstand.

Op enkele aspecten van de cognitieve ontwikkeling hebben wij zelfs kunnen vaststellen
dat die relatieve afstand met de toename in de leeftijd groter wordt. Met name in deze
tendens aantoonbaar bij die facetten in de cognitieve ontwikkeling die gerelateerd zijn aan

psychometrische intelligentie.

Zo zien wij bij de controlegroep een groei die sterker is dan bij de groep moeilijk-lerenden
bij de aktieve verbaliteit, gemeten aan de woordenlijst en het vermogen tot verbaal rede-

neren, gemeten met de matrijzen. Wij hebben de indruk dat het divergeren van de groepen
met betrekking tot de prestaties op de subtests woordenlijst en matrijzen van de Gronin-
ger Intelligentie Test vooral te wijten is aan de kennelijk minder sterk toegenomen lees-

vaardigheid bij moeilijk-lerenden.

Het is naar ons oordeel van essentieel belang op basis van gericht experimenteel onder-
zoek methoden te ontwikkelen die kunnen worden aangewend om op latere leeftijd als-
nog de leesvaardigheid bij moeilijk-lerenden bij te brengen. Uit de aard der zaak dient de
op de scholen voor moeilijk-lerende kinderen gehanteerde leesmethodiek eveneens kri-
tisch te worden geavalueerd en vermoedelijk bijgesteld. Het moet immers duidelijk zijn
dat een beperkt ontwikkelde leesvaardigheid onmiddellijk nadelige gevolgen heeft. De in-
formatie die het individu in het leven zou moeten bereiken via communicatiemiddelen,
zoals de krant en bijvoorbeeld de televisie, kan nauwelijks adequaat worden geihtegreerd
als deze de leesvaardigheid niet machtig is. In die zin belemmert zulks het adequate rea-
geren op de probleemsituaties die zich nu eenmaalin het leven onvermijdelijk voordoen.
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Ook hier  zien wij mogelijkheden. Men hoeft slechts het particulier initiatief te volgen, om

vast te kunnen stellen dat bijvoorbeeld het lees- en schrijfonderricht aan analfabeten en

anderstaligen wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Het is waar, moeilijk-lerenden kunnen
niet zonder meer tot de analfabeten worden gerekend, maar de bij de gemelde groeperin-
gen gehanteerde didactische strategieen zouden met enige aanpassing naar ons oordeel

goed bruikbaar kunnen zijn voor het lees- en schrijfonderwijs aan moeitijk-lerenden. De
schrijfvaardigheid is bij een groot deel van de groep moeilijk4erenden eveneens beperkt
ontwikkeld, zoals wij in hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.4. reeds hebben aangegeven.

De hier geopperde suggestie is ook anderszins attractief, omdat het aanvullend lees- en

schrijfonderwijs meestal wordt gegeven in kleine groepen en, wat belangrijker is, in omge-
vingen die niet onmiddellijke associaties oproepen met het schoolverleden van de moei-
lijk-lerende. Daardoor vallen grotendeels de emotionele bezwaren die met het schoolver-
leden verbonden zijn weg. De plaatselijke overheden zouden naar ons oordeel uitbreiding
moeten geven aan hun steun die zij reeds nu aan dergelijke particuliere initiatieven geven.
Die steun is thans nog te bescheiden over het algemeen genomen. Het zal duidelijk zijn
dat het van groot belang is tegelijkertijd de moeilijk-lerenden opmerkzaam te maken op
deze aanvullende onderwijsmogelijkheden. Gerichte voorlichting hierover is een essentiale

voorwaarde voor het welslagen dier onderneming.

Andere aspecten in de cognitieve ontwikkeling waarop de moeilijk4erenden ten opzichte
van de controlegroep uiteen lijken te groeien   zijn de visuele synthese, gemeten  met  de
subtest figuurontdekken uit de Groninger Intelligentie Test en de mate van perceptuele
differentiatie en articulatie, beoordeeld naar de prestaties op de embedded figures test

(zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.). Bij moeilijk-lerenden vindt een minder sterke

groei plaats in de richting van een veldonafhankelijke stijl in de waarneming. Veldafhan-
kelijkheid is een tamelijk stabiele karakteristiek van moeilijk-lerenden. Wij hebben overi-

gens ter plaatse uitvoerig aandacht besteed aan de adaptieve waarde van een veldafhanke-
lijke attitude in veel levenssituaties. Met name in de interpersoontijke relaties, het gemak

waarmee contacten kunnen worden aangegaan en blijvend kunnen worden gehanteerd, is
de veldafhankelijke doorgaans in het voordeel ten opzichte van de veldonafhankelijke.

Tot slot staan wij nog even stil bij de kwestie van de overeenkomsten en verschillen in de
cognitieve structuur van moeilijk4erenden en die van de controlegroep. Wij hebben in
hoofdstuk 8 vast kunnen stellen dat de overeenkomst in de cognitieve structuur van beide

groepen groot is, vrijwel perfect. Dit geldt voor de gegevens van tijdstip 1, maar bovendien
voor die van tijdstip 2. De cognitieve structuur van beide groepen kan langs dezelfde psy-
chologische dimensies worden beschreven. In het algemeen wijkt de cognitieve structuur
van moeitijk-lerenden niet af van die van de controlegroep. Waar deze structuur wel ver-
schilt, hebben wij doorgaans te maken met genuanceerde cognitieve preferenties bij de
groepen. Wij hebben - onze onderzoeksresultaten wijzen hierop - geen enkele aanwijzing
kunnen vinden die zou wijzen op een gestoorde dan wel afwijkende ontwikkelingsgang bij
moeilijk-lerenden. Wij hebben immers geen extra dimensies kunnen vaststellen in de cog-
nitieve structuur van moeilijk-lerenden. Naar ons oordeel wordt de discussie met betrek-
king tot de cognitieve ontwikkeling van moeilijk-lerenden gereduceerd tot een discussie

over kwantitatieve, in plaats van kwalitatieve verschillen tussen moeilijk-lerenden en nor-
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maal-intelligenten. De vaardigheden van moeilijk-lerenden zijn niet anders ontwikkeld dan
bij de controlegroep, maar wel tot op een lager niveau. Dit niveau is kennelijk, zoals wij
hebben kunnen vaststellen, in veel gevallen voldoende toereikend om zich met enig succes
in het leven te kunnen handhaven.

De overeenkomst in de cognitieve structuur van beide groepen is groot. Wij hebben dat
uitvoerig aangetoond. Elders (zie ook hoofdstuk 4) hebben wij aandacht besteed in dit
verband aan de kwestie van eventuele vormen van integratie in het speciaal onderwijs. Wij
hebben aangegeven dat deze integratie-experimenten vooral gedragen zouden moeten wor-
den door de wetenschappelijke bevindingen. Wij zijn voorstanders van een integratie bin-
nen het speciaal an het regulier lager onderwijs. Die vormen van integratie zouden naar
ons oordeel gebaseerd moeten zijn op de cognitief-structurele overeenkomsten bij de
groepen van onderwijsvolgenden. In dit verband geven wij niet de voorkeur aan een
algehele integratie binnen het speciaal onderwijs van het onderwijs aan moeilijk-lerende
kinderen (M.LK.) en dat van het onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoei-
lijkheden (L.OM.). Een gedeeltelijke integratie van deze onderwijsvormen zou kunnen
worden overwogen. Met name lijkt het aannemelijk dat de cognitieve structuur van
organisch beschadigde moeilijk4erenden m66r overeenkomt met die van het kind met leer-
en opvoedingsmoeilijkheden. Gericht onderzoek rondom deze thematiek dient naar ons
oordeel vooraf te gaan aan de besluitvorming ten aanzien van de integratie-problematiek.
Wij hebben de indruk dat het onderwijs aan moeilijk-lerenden bij wie gddn organische
handicap aan de basis van de leerproblemen ligt wellicht eerder aansluiting zou kunnen
zoeken bij het regulier basisonderwijs. Is het niet in de vorm van een feitelijke integratie
met het regulier onderwijs - dat lijkt ons immers op vele andere problemen te stuiten -
dan nog blijft de mogelijkheid open dat gewerkt gaat worden aan een inhoudelijke af-
stemming van het op scholen voor moeilijk4erende kinderen en in het regulier basis-
onderwijs gehanteerde onderwijsprogramma. Daarbij zou vooral een onderling uitwissel-
bare didactiek moeten worden ontwikkeld.
Eerst dan lijkt het mogelijk veel moeilijk-lerende kinderen voor het regulier basisonder-
wijs te behouden, terwijl de terugplaatsingsmogelijkheden vanuit het speciaal onderwijs
naar het reguliere toe daardoor aanzienlijk verruimd zouden kunnen worden. Het is van
groot belang dat de gedragswetenschappelijke onderzoeksinspanning zich op korte termijn
gaat richten op de hier geschetste problematiek.

NOOT BIJ BESLUIT

(  1)    De criteria vindt men in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.
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SUMMARY

Cognitive development in mildly mentally retarded adolescents and young-adults; a cross-
sectional and semilongitudinal study (1).

Recent studies on the prevalences of mental retardation have revealed the fact that the
registrated frequencies of mental deficiency show sharp declines after the age of thirteen.
This is especially the case when we take the figures for the mildly mentally retarded
group into account. From the age of approximately five to the age of thirteen that fre-
quency steadily increases toward a maximum of nearly two and a half percent, after
which that figure decreases to a minimum of less  than half that figure at the age of
twenty-five.
In chapter 1 some explanations for these findings are offered. For instance society may
make different demands on its members at different age-levels. Scholastic achievement
may take a less important role from the age of thirteen, and interest may be focused on
employment. Moreover, the phenomenon of decreasing frequencies of registrated mental
deficiency may be the expression of administrative artefacts. Most of these possibilities
have already been studied in the social sciences.

The present study, however, which started in the Netherlands in 1974 and ended in 1979,
deals exclusively with the question if, and to what extent the cognitive development of
the originally as mildly mentally retarded classified group could explain this phenomenon.

Scientific knowledge of the cognitive development of the mentally retarded is quite
extensive, though in most cases restricted to mentally retarded subjects at school-age,
roughly from the age of five to approximately sixteen, or to that part of the retarded
group that is, or has been institutionalized. Very few studies have been undertaken on the
cognitive development of mentally retarded subjects in adolescence and young-adulthood.
The methodological weaknesses of most of these studies do not allow unique interpreta-
tions of the results, and, moreover, suffer  from  the fact that no controls of normal intel-
ligence were included in the experimental design.

Our study is primarily concerned with the cognitive development of mentally retarded
subjects who have not been institutionalized at all, and who, as such, take part in an
urban society, of ever increasing complexity (2). The adaptation to such a society makes
high demands on its members, and especially on the cognitive skills of the individuals,
either retarded, or normally intelligent. In our study the cognitive development of mildly
mentally retarded subjects, born in 1962, 1959, 1956 and in 1953 is compared to the
cognitive development of normally intelligent control-groups of the same chronological
age.  A  number of hypothetical developmental curves for the retarded groups is presented.
The first possibility that comes forward is that the retarded group will go through a faster
cognitive development in the life-span under study, in comparison to that of the controls.
In that case, we would conclude to convergent development. Other possibilities might be,
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that the developmental curves  of both groups will show divergence in the life-span under
study. In that case the gap between the mentally retarded and the controls would even-
tually be widened, whereas it might also demonstrate that those curves show parallelity,
indicating that the relative distance that separates both groups is a constant one. In either
model we postulate cognitive growth in absolute and in relative terms. We assume that an
increase in cognitive skills will facilitate adaption to the demands of society.

In chapter 2 we discuss several methods for the study of change, each with its own ad-
vantages and disadvantages. First the longitudinal method is well-known; pre- and  post-
tests in the same or in a parallel form are given to the same groups. The second method is
the  cross-sectional one, in which several samples are taken for instance out of the popula-
tions of people, aged  13,16,19 etc. of fixed and exactly defined groups. In our study,
however, we used a mixed-design. We studied several groups of mildly retarded subjects,
aged 13, 16, 19 and 22 and compared their results with those of control-groups of the
same chronological age, while we replicated the measurements in the same groups three
years later. On the basis of their discriminating properties between the mentally retarded
groups and a normally intelligent population, we selected several tests, which may be
divided into four major categories. Intelligence-tests, measures of cognitive style, experi-
ments based  on the theory of Piaget and tests for auditory and visual short-term memory
were   included   in the battery. In literature   one   can find consistent differences between
mentally retarded subjects and normally intelligent subjects in these psychological mea-
sures, of which we assume that together they form a rather complete and representa-
tive  sample out of which the cognitive structure of the mentally retarded can be construe-
ted in comparison to that of normally intelligent subjects.

In chapter 3 we offer details about the number of people involved in our study and about
the decisions we have taken regarding the research-strategy. Some data about the selec-
tion-procedures that were formerly used for relegation of the mentally retarded child to
special educational services are presented.

In chapter 4 the results are presented regarding the tests of general intellectual abilities.
These tests consisted of measuies for vocabulary, visual analyses, visual syntheses, reason-
ing and verbal fluency. Our hypotheses that on all the tests of intellectual abilities the
mentally retarded groups would show absolute gains in the life-span under study were
confirmed. The relative distance between the mentally retarded and the controls, how-
ever,  appears  to  be a constant one in the case of visual analysis and verbal fluency. As for
vocabulary, visual syntheses and reasoning, the gap between both groups has been widen-
ed, and that result is in conflict with our hypothesis that the relative distance that sepa-
rates both groups would eventually become smaller.

Chapter 5 gives some characteristics of the mentally retarded groups in terms of their
cognitive style. Witkin's dimension fieldindependence/fielddependence was explored by
means of the embedded figures test. The results confirm our hypotheses that mildly re-
tarded subjects are fielddependent, and that they do better as they grow older, up to
about 19 years of age, indicating a development in the direction of field-independence.
The control-groups, however, show more progression into the fieldindependence-direc-
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tion. Here also, the gap between both groups has widened in the life-span we studied.
Reflexivity/impulsivity and the tolerance for induced stress in the mentally retarded were
studied by means of the Matching Familiar Figures Test and the Gibson Spiral Maze. Our
results are indicative for an impulsive style of information-processing in the mentally re-
tarded and for a lower tolerance of induced stress. As they grow older these deficits are
becoming less outstanding. We have the impression that the abilities, necessarily involved
in the processing of information, improve somewhat, as mentally retarded subjects grow
older, and especially in terms of the number of units that can be handled in a fixed time-
interval. Verbal and non-verbal divergent production were also studied. For verbal diver-
gent production we used tests, like an open-end-question and generation of hypotheses,
as an index for problem-sensitivity. For non-verbal divergent production we used a test,
called picture completion, out of the Torrance Test of Creative Thinking. Mentally retar-
ded subjects produce less responses, generate less hypotheses and the number of catego-
ries in which the responses could be included is smaller than that of the controls. Our
hypotheses that mentally retarded subjects would show absolute gains in these abilities in
the life-span under study (13-25 years) were not confirmed in most cases. Only problem-
sensitivity seems to increase with age in the mentally retarded, but the distance between
them   and the controls has eventually widened. In general the results   on the divergent
production tests are in line with the theoretical model of Van Meet, indicating that the
associative network  of the mentally retarded is limited;  they  do not possess sufficient
verbal associations, and, moreover, they are limited in the capacity to elicit those verbal
connections, indicative of a functional deficit in the retarded subjects.

In chapter 6 we describe two experiments, originally used by Piaget and Inhelder. One of
the important questions is, whether mildly retarded individuals are able to function at the
formal-operational level of thinking, also called hypothetical-deductive reasoning. Accor-
ding to Inhelder and Piaget it is a fundamental characteristic of the mentally retarded that
they do not surpass the level of concrete operations. Our hypothesis was that, though
classical measures of intelligence in most cases would not reveal any convergence or diver-
gence between groups of mildly mentally retarded subjects and normally intelligent con-
trols, it might still be possible  that - within a more general theory of psychological (cog-
nitive) development - this pattern could be found. In 1975 we used an experiment called
oscillation  Of the pendulum.  In this experiment the problem  to be solved  is  to  find  the
critical factor - by means of the formal-logical operation ofexclusion - that is responsible
for an increase or decrease in the speed with which a weight passes the midpoint of the
instrument within a constant period of ten seconds. Four factors that at first hand could
be  critical are suggested to the subject. The height, the weight, push or length of the rope;
one of these factors  is the critical  one,  and the subject  had  to find out which factor was
really the critical one. The results of this experiment give strong support  for our hypothe-
sis that mildly mentally retarded subjects reach the formal-operational level of thinking.
At the age of 22 nearly 50% of them reached that level. This finding is in contrast with
the theory of Inhelder. In 1978 we used another experiment out of piagetian literature,
known as equilibrium in the balance. Here the subject must find a solution for the pro-
blem of finding equilibrium in this balance with different weights, according to the rule
that weight x length should be equal at both sides of the apparatus. The formal-logical
operation of proportion that must be mastered for a correct solution of the problem,
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seems to be one that not everyone can deal with so easily. In most cases the mildly retar-
ded subjects were not able to give the appropriate solution. In this case the results do
favor the theory of Inhelder and Piaget, though a very small number of retarded subjects
reached the formal-operational level (some 59. More surprising perhaps is our finding
that a substantial  part  of the controls  does not reach the formal-operational level of cog-
nitive functioning at all. This finding holds especially for the females in the control-
groups. We have the impression that Piaget's view regarding the unidimensional 'structure
d'ensemble' in the development of formal-logical operations is not correct. The opera-
tions of exclusion and proportion are definitely not of equal difficulty. Exclusion can be
handled if subjects are  able to think according to the rules of propositional logic. Propor-

tion, however, appeals to the more difficult formal logical modes of thinking.

Chapter 7 deals with our experiments on the short-term-memory-capacities of the men-
tally retarded subjects. We used a visual recognition-paradigm to investigate the visual

short-term-memory, viz. the Benton Visual Retention Test, in the form of multiple-
choice. The visual recognitiorr-capacities of either mentally retarded, or normally intelli.
gent subjects do not improve in the life-span we studied (viz. from 13 to 25 years of age).
On the tests of auditory short-term memory (the recall-paradigm) the results of our study
are in line with our hypotheses, that mentally retarded subjects show an increase in their
short-term-memory-capacities. The results are discussed in terms of Ellis' multi-process-
memory theory (Ellis, 1970), in which rehearsal-deficits are postulated in mentally re-
tarded subjects. The recall of numbers (Digit Span, WA.I.S.) is a little bit better than the
recall of auditorily presented morse-patterns of the following kind: -.-, ..-. etc. Though
the auditory-short4erm-memory-capacities of mentally retarded subjects do improve, in
absolute terms, the relative distance between them and controls is a constant one in the
life-span we studied.

In chapter 8 we present an overview of the results. We selected 23 variables for principal
factor-analyses. These factor-analyses were done separately for both groups and both
times of measurements. The cognitive structure of mentally retarded subjects can be
presented   in a five-dimensional space,   as   is  the  case  with the cognitive structure   of  the
controls. The factors were interpreted as fullows: a differentiation/articulation-factor  (in
line with the theory of Witkin), a non-verbal divergent production-factor, a verbal diver-
gent production-factor, a short-term-memory-factor, and a factor, difficult to interpret,
but hinting  in the direction ofintolerance of stress and impulsivity. A very important fin-
ding is, that the cognitive structure of mentally retarded subjects can be described in an
identical mathematical space, just  as is the case of the cognitive structure of the controls.
The  factors of the cognitive structure of both groups are nearly of the same content, and
that holds for the results of the first time of measurement (1975) and for those of the
second time of measurement (1978). We argue that the results are in line with Zigler's
developmental position, regarding mental retardation (Zigler,    1969).   It   is our opinion
that it is legitimate to describe the cognitive development of the mildly retarded in terms

of a  delayed, and not in terms of an abnormal development. The same cognitive processes
are involved in both groups, We have found no evidence for extra-dimensions in the cog-
nitive structure of the mildly mentally retarded subjects. Moreover, the cognitive struc-
ture  of both groups has proved to be very stable in  time. The results of the first time of
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measurement are completely congruent with those of the second time of measurement.
That is to say, the factors do not change in content from the first to the second time of

measurement, and that fact holds for both groups. A comparison of the cognitive struc-
ture of mentally retarded subjects to that of the controls reveals small differences in cog-

nition, indicative of specific cognitive pre ferences  of both groups. Especially  in the field
of analytical capacities, the mentally retarded group shows its weakness. Taken together,
however, the results of our study give support for describing the cognitive differences
between both groups in terms of quantitative, instead of qualitative differences. One
should realise, however, that the above-mentioned theoretical position holds for mildly
mentally retarded subjects, whose retardation is not caused, or accompanied by major
physical and or neurological handicaps. Mentally retarded subjects with these handicaps
were not included in our study.

Finaly some implications for educative interventions and the policies for the mildly
mentally retarded are given and suggestions for further research in this domain are presen-
ted. If we put the question again, if and to what extent the cognitive development of the

originally as mentally retarded classified subjects can explain the phenomenon described
at the beginning of this summary, what should our answer be ? We have been able to
assess the fact that in most cognitive domains the performance of the mentally retarded
does increase in the life-span under study (viz. from 13-25 years of age). In absolute terms
their cognitive skills and behavior-repertory increase, giving them increasing possibilities
to adapt to the demands of society. Thus, stated in absolute terms, the answer should

undoubtedly be affirmative. But mentally retarded subjects  do  not  show an additional
spurt in their cognitive development which would eventually narrow the distance between
them and normally-intelligent people.

NOTES

(  1) This project was made possible by a substantial grant of the Netherlands Organization for The
Advancement of Pure Research, The Hague, grant nr. 56-53.

(  2)    The experimental groups of mildly retarded subjects were selected randomly, according to the
following criteria:
a.       I.Q. between 60 and 84 (Standardized Intelligence-test).
b.         Absence of major physical and/or neurological handicaps in their history.
c.      The subjects must have participated in special educational services for the mildly men-

tally handicapped.
d.        The subjects must have been born in 1962, 1959, 1956 or in 1953.
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Bijlage 3.3.1.1.

DIENSTEN EN SCHOLEN VOOR MOEILIJK-LERENDE KINDEREN DIE MEDEWERKING
HEBBEN GEGEVEN AAN HET ONDERZOEK

- Stichting Katholieke Sociaal Paedagogische Zorg, Den Haag.
- Sociaal Paedagogische Dienst, Stichting Christophoor, Utrecht.
- Sociaal Paedagogische Dienst, Hengelo.
-               Scholen voor moeilijk4erende kinderen in:

Almelo (2), Amersfoort (3), Assen (1), Breda (2), Breukelen (1), Deurne (1), Deventer (2),
Eindhoven (4), Emmeloord (1), Emmen (3), Enschede (2), Geldrop   ( 1), Hardenberg   (1),
Hengelo (1), Hoogeveen (2), Kampen (1), Meppel (1), Oldenzaal (1), Raalte (1), Roden (1),
Rijssen (1), Slagharen (1), Soest (1), Someren (1), Steenwijk (1), Utrecht (4), Veenendaal (1),
IJsselstein (1), Zeist (2), Zwolle (2).

- Sociale werkplaatsen in Almelo, Amersfoort, Assen, Breda, Deventer, Eindhoven, Emmen,
Hengelo, Hoogeveen, Kampen, Meppel, Oldenzaal, Ommen, Steenwijk, Utrecht, Veenendaal,
Zwolle.

-          Internaten voor moeilijk-lerende kinderen in Den Haag, Kampen, Slagharen, Voorst.
-        Schooladvies- en Begeleidingsdiensten in de onderzoeksregio's.
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Bijlage 3.3.3.1.

DE DOOR DE AMBTENAAR DER BURGERLIJKE STAND TE VOLGEN PROCEDURE VOOR
DE TREKKING VAN DE STEEKPROEVEN UIT DE GEBOORTEJAARGANGEN 1962, 1959,
1956 EN 1953 VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE CONTROLEGROEPEN

1.        De totale lengte van het bevolkingsregister van de aangezochte gemeente (persoonskaarten in de
kaartenbakken) wordt gedeeld door het aantal benodigde proefpersonen. Dit levert een afstand
op van X millimeter. Elke X millimeter moet een persoonskaart opleveren.

2.       Ter bepaling van de eerste kaart vermenigvuldige men X met een willekeurig getal tussen 0 en 1,
bijvoorbeeld 0,45. De uitkomst daarvan geeft de afstand aan van het begin van het bevolkings-
register tot de eerste persoonskaart.

3.         Van deze kaart af gaat men steeds X millimeter verder voor de volgende kaart

4.      Om er zeker van te zijn dat niet een enigszins gemakkelijk grijpbare kaart wordt weggenomen,
dient men nooit de aangewezen kaart op te nemen, maar steeds twee kaarten terug te gaan.

5.            Daarna  moet men kijken  of het de persoonskaart  is van iemand die geboren  is  in   1953,1956,
1959 of in 1962.

6.       Indien dit inderdaad zo is, dan zouden wij hiervan gaarne de naam, voorletters, adres, geslacht
en geboortedatum ontvangen en zo mogelijk ook de burgerlijke staat.

7.      De volgende kaart moet worden bepaald door steeds vanaf de eigenlijk aangewezen kaart weer
opnieuw X millimeter verder te gaan.

8.    Indien de uiteindelijk gekozen kaart gegevens bevat van iemand die niet uit de betreffende
geboortejaargangen afkomstig is, dan wordt de kaart weer teruggestoken en verdergegaan vanaf
de oorspronkelijk aangewezen kaart door X millimeter verder te gaan en opnieuw twee kaarten
terug te gaan.

9.       In totaal zouden wij dus gaarne de gegevens ontvangen van personen uit de opgegeven geboorte-
jaargangen tot een totaal dat per jaargang is opgegeven.
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Bijlage 3.7.1.

KWALIFICATIE TESTS GEBRUIKT BIJ HET SELECTIE-ONDERZOEK VOOR TOELATING OP
EEN SCHOOL VOOR MOEILIJK-LERENDE KINDEREN (COTANNORMEN, 1969, pag. 9 e.v.)

Niveau:

A  =        Conditio  sine  qua non: objectief scorings- of beoordelingssysteem. Idem: normen op gedefini-
eerde groepen.
Idem: positieve betrouwbaarheidsdata, geen duidelijke negatieve betrou wbaarheidsdata.   Vol-
doende begrips- en predictieve validiteitsgegevens, weinig invalidatie-resultaten.

B  =        Conditio  sine  qua non: objectief scorings-  o f beoordelingssysteem. Idem: normen op gedefini-
eerde groepen.
Idem: positieve betrouwbaarheidsdata, geen duidelijke negatieve betrouwbaarheidsdata.   Vol-
doende 6f predictieve    6f begripsvaliditeitsgegeven s. Indien beide:    dan niet consistent,    op
beperkte groepen e.d.

C =        Conditio  sine  qua non: objectief  scorings- of beoordelingssysteem. Idem: normen op gedefini-
eerde groepen.
Betrouwbaarheden zijn onvolledig (6f te weinig 6f niet consistent) maar voldoende om verdere
research zinvol te achten. Validiteiten: Begripsval. Of predictieve val.  Moet iets van bekend zijn,
met name als betrouwbaarheidsgegevens ontoereikend zijn. indien g66n validiteitsgegevens
beschikbaar zijn, dan moeten betrouwbaarheidsgegevens voldoen aan de eisen van B.

D =      Conditio sine qua non: objectief scorings- of beoordelingssysteem. Verder Bf a, Of b.
a  =         6f duidelijke normgegevens op gedefinieerde groepen;

6f hoopgevende betrouwbaarheidsgegevens;
6f enige positieve validiteitsgegevens.

b =    indien niet all66n normgegevens of betrouwbaarheden of validiteiten bekend zijn, dan
vertonen deze gegevens een wisselend beeld (bijvoorbeeld naast redelijke ook lage validi-
teiten, naast redelijke ook lage betrouwbaarheden).

E = Geen research bekend. Eigenlijk alleen een vertaling of een experimentele vorm.

F =    Er zijn wel gegevens, maar die wijzen op zeer gebrekkige testconstructie of onderliggende
theorie.
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Bijlage 4.6.0.
Percentage verklaarde variantie (eta2) voor rekening komend van de variabelen geslacht en leef-

tijdscategorie tezamen.

Variabele Experimentele groep Controlegroep

Tl       T2            Tl       T2

1. woordenlijst     4   8    25  14
2.         legkaart                                                                   5                            1 1                                             12                              9

3. figuurontdekken    11   10    12   7
4. matrijzen      4   2     5   4
5.     digit span, totaalscore                    5                  2                            9                  6
6. embedded figures test,

aantal goed                                                11                        10                                        6                          6

7.     spiral maze, reactietijd                   3                  3                            7                  5
8.     spiral maze, aantal fout                  6                  8                            1                  3
9. visuele retentie test,

aantal goed                                   7                  4                             1                  5
10. STM, totale elementscore            10                3                          4                3
11. STM, aantal goede patronen                1 2                              3                                               6                              3

12. non-verbale divergente

produktie, fluency                   8              3                      2              2
13. idem  als 1 2, flexibility                                4                               3                                                2                              2

14. idem  als 1 2, originaliteit                         1 1                               2                                               3                              3

15. idem  als 1 2, titel-originaliteit                9                              4                                               3                              3

16. verbale divergente produktie,

aantal responsen, taak A               2                2                          3                 1
17. idem als 16, aantal catego-

rie€n, taak A                              1                4                          3                2
18. idem als 16, probleemgevoe-

ligheid, aantal responsen,
taak B                         14          10                 6           6

19. embedded figures test, ge-

middelde oplostijd                                       1 0                              8                                               6                              6

20. MFF, aantal goed                          1                  2                            3                  8

21. MFF, gemiddelde reactietijd         3                3                          2                8
22. woordopnoemen 1+2              2              9                      5              3

23. G.I.T.-I.Q. (6 subtests)                7               12                          2                5

N.B. Tl = 1975/1976,  T2 = 1978/1979.
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Bijlage 4.6.1.
Leeftijdsscores G.LT.-subtests experimentele groep, jongens.

geboortejaar 1962 1959 1956 1953

-         -

X s.d. X       s.d.        X s.d. X       s.d.

woordenlijst Tl 19,5 4,2 18,8 3,7 19,1 3,6 20,0 2,8

T2 19,4 4,4 19,6 4,0 19,4 3,8 21,0 3,7

legkaart   Tl 22,8 3,4 21,9 4,7 21,7 3,9 21,7 5,6
T2 22,8 3,8 22,8 4,3 22,6 3,4 22,6 4,9

figuurontdekken Tl 21,1 4,0 22,1 4,2 22,8 3,7 22,2 4,8

T2 23,4 4,6 24,5 4,7 24,8 4,2 24,2   4,4

matdjzen  Tl 22,1 4,2 22,4 3,3 22,5 3,1 21,8    3,1

T2 21,5 3,3 22,2 3,1 21,8 3,5 21,5 3,8

woordopnoemen Tl 22,3 4,7 22,7 4,7 22,5 4,0 21,6 3,9
I T2 23,4 3,7 22,8 4,9 23,5 4,5 23,3    4,1

woordopnoemen Tl 23,1 4,3 23,2 5,1 22,3 4,8 21,4 4,4
II T2 22,1 4,5 23,2 4,9 23,4 4,7 22,3 5,0

N =                                        48                     46                      44                     38

N.B. Tl = (1975/1976), T2 = (1978/1979)
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Bijlage 4.6.2.
Leeftijdsscores G.I.T.-subtests experimentele groep, meisjes.

geboortejaar 1962 1959 1956 1953

- - -        -

X s.d X        s.d         X        s.d         X        s.d

woordenlijst Tl 19,2 4,8 19,7 4,1 19,5 2,8 18,6 4,3
T2 17,2 3,7 18,9 3,4 20,8 4,0 20,0    3,8

legkaart  Tl 21,6 3,6 19,8 3,7 19,9 3,1 20,3 4,8
T2 20,7 3,8 18,2 3,9 20,6 4,9 19,8 5,5

figuurontdekken Tl 20,0 3,9 19,8 4,5 21,0 3,9 20,4 4,7
T2 21,1 4,4 20,5 5,6 21,3 4,3 22,9    4,8

matrijzen  Tl 21,4 2,8 21,6 2,8 21,3 3,0 20,7 3,3
T2 20,6 3,2 22,1 3,4 21,6 2,6 20,9 4,4

woordopnoemen Tl 20,3 4,1 21,6 5,4 21,2 3,8 21,0 4,0

I T2 22,1 3,6 22,1 4,8 20,8 4,3 21,9    5,0

woordopnoemen Tl 21,0 4,1 20,7 4,5 19,1 5,0 19,9 5,3
II T2 19,8 4,5 18,4 3,8 20,0 5,3 20,0 5,6

N  =                                                                          3 1                                         29                                        25                                        25

N.B. Tl = (1975/1976), T2 (1978/1979)
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Bijlage 4.6.3.
Leeftijdsscores G.I.T.-subtests controlegroep, jongens.

geboortejaar 1962 1959 1956 1953

-        -        -

X s.d X s.d X       s.d        X       s.d

woordenlijst Tl 26,9 4,2 30,5 5,0 29,3 3,8 29,0 3,9
T2 27,6 3,9 30,7 4,2 29,5 4,0 30,0 3,4

legkaart  Tl 29,1 4,3 30,5 4,7 30,4 5,0 30,5 4,4
T2 29,0 4,4 31,2 4,8 31,6 5,3 31,2 4,2

figuurontdekken Tl 25,5 4,7 27,0 4,8 27,2 4,5 26,5    3,9

T2 27,7 4,6 29,9 4,6 29,9 4,5 28,9 3,0

matrijzen Tl 29,1 3,9 28,7 4,3 29,3 5,3 28,8 4,3
T2 29,0 4,1 30,4 4,3 30,3 3,9 30,2 3,5

woordopnoemen Tl 27,0 5,0 28,1 5,6 26,9 3,7 26,8    5,1

I T2 28,6 4,2 28,2 5,1 28,0 4,0 28,6 4,4

I woordopnoemen Tl 27,8 3,8 27,4 5,1 27,9 4,4 27,1    4,1

Il T2 27,7 4,1 29,2 5,2 28,2 4,3 27,5 3,9

N =                                     48                    45                    35                    37

N.B. Tl = (1975/1976), T2 = (1978/1979)
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Bijlage 4.6.4.
Leeftijdsscores G.I.T.-subtests controlegroep, meisjes.

A

geboortejaar 1962 1959 1956 1953

-        - -        -

X s.d X s.d X       s.d        X       s.d

woordenlijst Tl 27,9 4,5 30,0 3,0 27,8 3,9 28,9 4,5
T2 28,1 4,8 29,6 2,7 28,8 4,3 29,0 4,1

legkaart   Tl 27,2 4,5 29,9 3,4 27,3 5,6 28,6    3,9
T2 28,7 3,7 30,1 3,0 28,1 5,8 28,5 4,4

figuurontdekken   Tl     25,5 5,4 24,8 4,1 27,4 4,7 26,7    5,5

T2 27,7 5,4 27,6 3,4 29,0 4,0 29,5 4,2

matrijzen  Tl 27,9 3,4 29,2 3,7 28,8 4,2 29,0 4,5
T2 27,9 3,5 28,8 3,5 29,5 4,6 29,6    3,8

woordopnoemen Tl 29,3 4,3 30,3 3,8 27,8 5,0 27,3 4,3
I T2 29,2 4,2 28,6 4,3 28,7 3,9 29,3 4,4

woordopnoemen Tl 27,7 5,8 28,3 4,6 27,8 5,0 26,7    4,3            1
II T2 27,7 4,3 27,3 4,4 27,6 4,9 27,3 4,5

N=                       33            34            28            24

N.B. Tl = (1975/1976), T2 = (1978/1979)
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Bijlage 5.4.4.1.

CATEGORIEeN DIVERGENT DENKEN TAAK (A), CONSEQUENTIES VOOR:

1.    het klimaat
2.    de recreatie
3.     de flora en de fauna

4.    de kleding
5.    de tijd(s)-indeling

6.      de veiligheid
7.     het energieverbruik en de grondstoffen
8.     de voeding
9.    de woning-(inrichting)

10. de emigratie en bevolkingsdichtheid
11. het milieu (in algemene zin)
12. het vervoer
13. de economie (in algemene zin)

14. de levensstijl

15. de gemoedsgesteldheid

16. de werkgelegenheid

17. de gezondheid

18. de infra-structuur

19. de openbare dienstverlening
20. de landbouw, veeteelt, tuinbouw en visserij
21. het gezag

22. het uiterlijk van de mens en de adaptatie van het lichaam
23. 'alles verandert' (een residu-categorie).
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Bijlage 6.4.3.1.

BALANSPROEF (instructie)

Introductie-item

'Wij gaan nu een proefje doen met dit apparaat en deze gewichten. Deze gewichten kun je aan deze
oogjes vastrnaken. Kijk maar'.
Proefleider hangt een gewicht van vier eenheden op vijf afstandseenheden, het subject krijgt een
gewicht van vier eenheden.

'Nu mag jij dit gewichtje aan de andere kant hangen. Je moet er wel voor zorgen dat de arm recht
komt'. De proefleider demonstreert evenwicht met zijn handen.

'Probeer het maar eens een keer. Goed zo, nu hangt hij weer recht'. Indien mislukt, uitleggen en
voordoen. Daarna gewichten bij de overige terugzetten.

Item 1

'We gaan nu met deze gewichtjes werken'. Proefleider toont gewichten van twee en vier eenheden en
geeft  deze  aan het subject. Desnoods gevolgd  door de suggestie:  'Voel maar eens.  Zit er verschil in  de
gewichten ?'. Doorvragen tot de conclusie komt, dat het ene zwaarder is dan het andere, daarna de
gewichten terugvragen.
'Nu hang ik dit gewichtje aan deze kant'. Gewicht van vier eenheden wordt door proefleider op twee
afstandseenheden gehangen; de balans wordt vastgezet met de blokkeerknop.
'Jij krijgt dadelijk dit gewicht (van twee eenheden) en jij mag dit gewicht aan de andere kant hangen.
Je moet het wel zo hangen, dat de arm weer recht komt. Heb je al enig idee, waar je gaat hangen ?
Waarom ga je het daar hangen ?'. Doorvragen. AIm vast laten zitten. 'Nou, probeer het maar eens'.
Gewicht je aan subject geven.
'.Ie mag het zo vaak proberen als je zelf wilt'. Tijdens het uitproberen, indien geen evenwicht werd
bereikt:   'Wat  ga  je   nu  doen ? Waarom  ga je  het daar hangen ?'. Bij bereikt evenwicht'  'Goed  zo,  nu
hangt de arm recht, zie je wel.  Zou je ook weten, waarom de arm recht hangt ?'. Doorvragen.

'Zullen we het volgende eens proberen ?'.

Item 2

Proefleider hangt een gewicht van vier eenheden op drie afstandseenheden en zet de arm weer vast,
met  de knop, zeggend:   'Nu  hang  ik dit gewichle hier  en jij krijgt dadelijk dit gewichtje' (van  twee
eenheden). 'Jij moet het gewichtje weer zo neerhangen, dat de arm recht komt. Heb je al enig idee
waar je het gaat hangen, waarom daar ?: Gewichtje aan subject geven, arm vastlaten. 'Je mag weer zo
vaak  proberen  als je  zelf wilt'. Tijdens het proberen:  'Wat  ga je  nu doen, waarom  ?'. Bij bereikt even-
wicht: 'Goed zo, waarom hangt de arm nu recht ?'. Doorvragen.

'Zullen we het volgende eens proberen ?'.
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Item 3

Proefleider hangt een gewicht van vier eenheden op 66n afstandseenheid en zet de arm opnieuw vast
met behulp van de biokkeerknop.
'Nu hang ik dit gewichtje hier en jij krijgt dadelijk dit gewichtje' (van twee eenheden). '.Ie moet het
gewichtje weer zo neerhangen, dat de arm recht komt. Heb je al enig idee waar je het gaat hangen,
waarom  daar ?'. Gewichtje aan subject geven,  arm vast laten.  'Je mag het zo vaak proberen als je zelf
wilt'. Tijdens het proberen' 'Wat ga je nu doen, waarom ?'. Bij bereikt evenwicht:  'Goed zo, waarom
hangt de arm nu recht ?'. Doon,Tagen.

'Zullen we eens naar de volgende kijken ?'.

Item 4

'Hierbij gebruiken we deze vier gewichtjes (van een, twee, drie en vier eenheden), wat valt je op aan
deze gewichtjes ?: Doorvragen tot opeenvolging in gewicht blijkt. 'Nu hang ik deze gewichtjes hier
(gewicht van vier eenheden  op 66n afstandseenheid en gewicht van twee eenheden op vier afstandseen-

heden)  en jij krijgt deze gewichtjes (6dn van een eenheid en 66n van drie eenheden), jij  moet de gewich-
ten weer zo neerhangen, dat de arm recht komt te hangen. Je moet wel allebei de gewichtjes gebrui-
ken, probeer het maar eens'. Tijdens uitproberen weer vragen. Bij bereikt evenwicht:  'Goed zo, heb je
ook enig idee waarom de arm recht hangt ?'. Doorvragen.

'Zullen we het volgende eens proberen ?'.

Item 5

De proefleider hangt een gewicht van drie eenheden op twee afstandseenheden, daarbij zeggend: 'Ik
hang dit gewicht  hier  en jij krijgt dadelijk dit gewicht  (van vier eenheden), wil je het gewicht zo neer-
hangen, dat de arm recht komt te hangen en waar denk je dat het moet hangen, waarom ?'. Het subject
krijgt - nadat de blokkeerknop in de balans-as is gestoken - een gewicht van vier eenheden. 'Probeer
het maar eens'.
Indien blijkt dat het onmogelijk is, of het subject geeft dit aan: 'Waarom kan het dan niet, kun je dat

eens uitleggen ?'
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Billage 7.6.1.1.

STANDAARDINSTRUCTIE S.TM.-MORSE-TAAK

'Nu gaan we iets doen, dat leuk is. Je moet heel goed opletten  !

Luister goed, naar wat er nu gaat komen. We gaan luisteren naar allerlei piepjes.
Er zijn piepjes die lang duren, dn er zijn piepjes die heel kort duren.

Als je een lang piepje hoort, moet je een plat streepje op het papier zetten. Als je een kort piepje
hoort, moet je een punt op het papier zetten.

Je mag niet meteen gaan opschrijven. Je mag pas gann opschrijven als je het laatste piepje gehoord
hebt.

Dan zal ik het karton van het papier afhalen. Als ik het karton van het papier heb afgehaald, dan pas
mag je gaan opschrijven wat je hebt gehoord.

Nu zullen we eerst gaan oefenen. Luister goed hoor ! Nu hoor je de eerste piepjes.

Testtrial: .-
Nu haal ik het karton weg. Schrijf nu eens op wat je gehoord hebt.

We gaan het nu nog een keer proberen. Nu hoor je drie piepjes. Goed opletten hoor  !

Testtrial:   - -.
Nu haal ik het karton weer weg. Schrij f nu eens op wat je gehoord hebt.
We hebben nu eerst geoefend. Heb je het begrepen ?
We gaan nu echt beginnen. Nu zeg ik niets meer.
Telkens als ik het karton weghaal, moet je gaan opschrijven wat je gehoord hebt'.
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Bijlage 7.6.1.2.

TESTSTREEKS S.T.M.-MORSE-TAAK

Aantal
elementen:

3 .-. symmetrisch
--                      asymmetrisch

4       - -         symmetrisch
asymmetrisch

5 .-.-. symmetrisch

asymmetrisch

6 -.--.- symmetrisch
asymmetrisch

7 --.-- symmetrisch

-   - -    -                                  asymmetrisch

8 .-.--.-. symmetrisch
-- - -              asymmetrisch
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Bijlage 7.6.13.

TECHNISCHE SPECIFICATIES S.T.M.-MORSE-TAAK

a) Apparatuur: 1:          cassette-recorder, merk Philips, type N2204.
2:          aansluitsnoer voor lichtnet.
3:        verloopkabeltje voor aansluiting voor koptelefoon.
4:        koptelefoon, merk A.K.G.
5:         cassette-band.

b) Overig materiaal: 1 :         antwoordformulier.
2: potlood (HB-kwaliteit).
3:         stopwatch.
4:         afdekkarton.

c) Instructie: gestandaardiseerd; op audiotape opgenomen
(zie bijlage 7.6.1.1.).

d) Items: twaalf morse-patronen variErend in complexiteit (symmetrisch, dan wel asymme-
trisch) en in lengte (drie tot acht elementen), volgens het punt-streep-systeem (zie

bijlage 7.6.1.2.).
e)            Duur van de elementen:  punt: 1/4 seconde, streep:  1  seconde.

Interelement-interval: 1 seconde.
Interpatroon-interval: 15 seconden.

Toonhoogte: 800 hz.
Retentietijd: 5 seconden (vanaf aanbieding van het laatste element van een patroon).
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Bijlage  8.1.

Produkt-moment-correlatie-matrix, experimentele groep. Meettijdstip 1 (1975/1976), N = 286.
Alle correlatie-coefficienten zijn vermenigvuldigd met 100. Zij wijken significant van 0 af indien de absolute waarde ervan (x 100) 2  18. p <  .001.

Variabele KL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IQ

KL 100

1          16 100

2         10  19 100

3         22  13  24 100
4          5  28  25  20 100

5          12  27  24  11  27 100

6          19  25  49  31  34  31 100

7         -5-3-6-7 -17 -25 -17 100
8               - 18 - 12 - 25 - 21  - 14  - 13  - 23  -41  100
9           2  19  39  21  24  37  36 -25 -15 100

10          23  29  37 32 22   39   45 - 19 - 28   38 100

11          25  25  36  30  23  38  46 -16 -29  39  92 100

12        -25 -7 -11 -1-4-5 3-7 1 7-2-3 1 100

13         -16 -1-2   5-3-6 3-6 8   3   2   5  83 100

14               -2 8-1 2-2 4-1 7-  7  -1 1 -1 3 6   22 - 16 - 13 - 10   73   57  100
15               - 21 3- 6- 1  1 0- 2 7-8  1 7-2-1-1  67 51 69 100

16           1  10  12   0  14  17  13 - 2 1  11  16  17  16   9 11 19 100

17           3  21  18  12  21  31  21 -11 -7  18  25  22   6   1   2 12 73 100

18          20  15  23  27  15  26  29 -12 -14  24  35  34  11  13   1  11  47  44 100

19         18   9  17  18  21  16  19 -11 -10  19  18  17 - 4  10 -12 3  11  15  16 100

20        -17 -27 -52 -29 -36 -31 -94  16  22 -37 -44 -46 -7-5 7 - 11 - 17 - 24  - 28 - 17  100
21                  5    14   29   25    18   15   24 -  8-1 5   32   23   24     2     4  -  9 -  1    15    19   18     3-25100
22          14  15  28  14  14  19  15   2 -26  28  29  28 -10 - 9 -15 - 3 9  14  12  13 -17  40 100to

C            23               11   24   26   25   34   39   37 - 16 - 10 35 30 30 10 8 3  16  36  40 45 24  - 39   16     7  100

IQ                  5   50   58   50   58   39   51  - 15  - 22   45   41   39 6 8 - 8 15 30   43   40   27 - 54   31    21    76  100



                                     Bijlage  8.2.

Produkt-moment-correlatie-matrix, controlegroep. Meettijdstip 1 (1975/1976), N = 284.
Alle correlatie-coefficidnten zijn vermenigvuldigd met  100. Zij wijken significant van  0 af indien de absolute waarde ervan (x  100)  2  18. p  <  .001.

Variabele KL  1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IQ

KL 100

1         49 100

2          23  51 100

3          29  39  46 100

4          17  48  53  40 100

5          26  51  34  20  32 100

6          18  47  63  38  48  41 100

7              - 24  - 31  - 19 - 16  - 16  - 19 - 20  100
8           5-4-7   5-5-8-9 -46 100
9           3  22  29  18  22  17  29 -18 5 100

10           9  26  35  14  22  38  44 -25 - 5  18 100

11          12  35  45  17  29 45 48 - 23 -  4   27   87  100

12         - 6 0   2-2 4 1-2-5-1-2 4 5 100

13         - 7- 1   8 3 8-2   2 0-5-1-1 2  77 100

14           8  18  19  13  11  16  1 0-2-3 4 8  12  53  42 100

15         9 21  24  13  16  16  14 - 3 1 12 7  12  37  27  67 100
16    8 14 7 3 8 9 1  - 10 096 5  13 6 2 - 1 100
17          14  16   8   9 6 6-2-8 3  11 4 4 17 12 8 5  80 100

18          20  34  28  26  18  19  20 -16 - 4  11  17  24  11   8 12 5  45  41 100
19          26  34  33  15  32  14  33 -15 0  11  18  17 2-1 4  14  15  10  19 100

20        -16 -47 -67 -38 -48 -40 -91  17   9 -29 -42 -48  0-4 -12 -15 -1 2 - 20 -33  100
21              14   29   39   25   24   23   2 3-  5-  8   24   21   2 7-  1    3    8 1 1.1 3 9 24 11 - 27 100
22           6  12  26   3  14 6 4 5 1 13 9  1 4- 2- 3 787 5 12 11 - 6  52 100
23         15  43  25  20  31  41  28 -15 - 7  12  27  32 7 5   17   19   10   11   24   27 - 29   14     2 100

IQ     5 67 68 60 69 45 58 -21 - 7  29  34  42 6 8   21    26   12   13   32   34  - 59   33   14   70  100



Bijlage 8.3.
Produkt-moment-correlatie-matrix, experimentele groep. Meettijdstip 2 (1978/1979), N = 286.
Alle correlatie-coefficianten zijn vermenigvuldigd met 100. Zij wijken significant van 0 af indien de absolute waarde ervan (x 100) 218. p <  .001.

Variabele KL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IQ

KL 100

1          23 100

2          6  22 100

3         11  18  32 100

4           4  21  36  30 100

5         - 7  32  31  18  31 100

6          9  22 64 50 36 30 100

7                  1-1 3  -  9 -1 3 -2 3-2 0-1 9  100
8                  0-  4-2 7-1 2-  9  -1 4  -1 7  -46  100
9         - 8  26  45  26  30  36  44 -16 -24 100

10           0  21  37  20  33  42  40 -24 -20  48 100

11           5  25  40  21  30  44  41 -24 -17 46 89 100

12        -4-6   0   2   3   3 8-7 9 - 11 2   6 100

13               -  8-  2     3     4     8     7 1 2-1 0 9-3 5 8  92 100

14         - 6 -11 - 2- 1- 1 3 5-4 9 -13 - 2 3 86 78 100

15        - 6 1  17  15  10  13 2 0-6-3 6  10  15  75  69  69 100

16    1 1 12 23 7 7  2 0- 2- 3 9  10  10  14  19  13  16 100

17           2   8  25  31  17  18  29 - 1 - 15  17  22  25   8 16 6 16 79 100

18          10  19  33  35  21  16  43 - 9 -19  31  28  25  11  16  13  20  54  54 100

19          1  17  54  38  31  29  50 -17 -27  40  33  33   3   6   0 13 19  30  42 100

20               -  6  -2 4  -61  -46 -3 4  -29 -9 3 14  20 -43 -38 -40 - 7 -10 - 5 -21 -21 -31 -43 -49 100
21               4   15   40   23   32 26 3 6-1 3-1 4   36   32   3 4-  6-  5- 6 8 2 9 28 34  - 37  100

22               -  5   21   28     9   18   20   13     6  -1 9   31    18 14 -2 6-2 0-2 1-1 1  -  3     5     8   23  -1 4   41  100

8}              23                  11    31    33    36    22    21    37  - 18  -  9   31    33    34    16    17    11    24    38   47    53    33  - 38    23      2  100IQ                8   53   64   65   54   39   61 - 23 - 18   49   44   46     7 12 1  23  31  45  54  54 -60  38  21  80 100



Bijlage 8.4.
W Produkt-moment-correlatie-matrix, controlegroep. Meettijdstip 2 (1978/1979), N = 284.

Alle correlatie-coe'fficianten zijn vermenigvuldigd met  100. Zij wijken significant van 0 af indien de absolute waarde ervan (x  100) 2  18. p<   .001.

Variabck KL  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IQ

KL 100

1         30 100

2          14  48 100

3          19  39  39 100

4          13  51  50  38 100

5          14  49  40  16  38 100

6          7  48  58  37 47  37 100

7                -  9  -2 8  -2 0  -1 2  -1 6  -2 0  -3 5  100
8          -1-5-3-6 -12 -6 2 -45  100

9             -  3   32   31   24   28   35   37 - 21 -  7  100
10           0  39  40  26  33  45  42 -22 - 6  39 100

11          0  38  43  24  32  50  41 -19 - 7 39 91 100

12        - 7- 2- 9- 9- 6 - 1-10 - 4 4-6-9-5 100
13             -1 0-  7 -1 4 -  8-1 1  -  6 -1 3 -  2     2-  5-1 1  -  9   86  100
14          - 4    1- 7- 9- 3 2-7-1 1  -  7-1 4 -1 1   72   57  100

15         -4  18  11  11  17  11 3-8-1 5 3 7  48  35  47 100

16             -  1   1 1-3     3     6     1     9-1 3-  3-  2 5 7  16  12  10  13 100
17          7 15 193 6   1 1-1 6-  1     3 8 9 12 8 10 7  83 100

18           9  35  22  19  26  24  31 -21 - 2  14  20  22  13   9  13  27  50  47 100

19         12  35  41  19  36  41  38 -22 -4  23  37  37 0-2 4 15 9 13 30 100

20                    -   7  -4 8  -6 5  -4 5  -5 2  -3 9  -8 9     26       4  -3 7  -4 3 -4 4 8 10 2 -10 - 6 -10 -29 -42 100
21          12  42  45  26  34 42 3 7-  4 -1 2   39   31   35 -  6 -1 3 -  1   15 - 3 3 16 35 -40 100

22         21  21  27   7  15  19  14   8 -15  17  12  11 - 7 -13 - 4 5 -10 - 4 13 25 -18  47 100

23          14  44  23  26  36  39  32 -14 - 7  25  33  29  10 6 4   20   22   23   44   24 - 31   20   10  100

10         11  73  69 63 73   50   60 -2 4 -  8   40   48   46 -  1-  6 -  3   24   13   16   44   42 -65   43   18   72  100



Bijlage 8.2.1.

LIJST VAN NAMEN VAN DE IN DE ANALYSES GEBRUIKTE VARIABELEN

Variabele. Omschrijving
nummer

1. ruwe score woordenlijst
2. ruwe score legkaart
3. ruwe score figuurontdekken
4. ruwe score matrijzen
5.                                  digit span, totaalscore

6. embedded figures test, aantal goed

7.                      spiral maze, reactietijd
8.                      spiral maze, aantal fout
9. visuele retentie test, aantal goed

10. STM, totale elementscore

11. STM, aantal goede patronen

12. non-verbale divergente produktie, fluency

13. non-verbale divergente produktie, flexibility

14. non-verbale divergente produktie, originaliteit

15. non-verbale divergente produktie, titel-originaliteit

16. verbale divergente produktie, aantal responsen taak A

17. verbale divergente produktie, aantal categorieen taak A
18. verbale divergente produktie, probleemgevoeligheid, aantal responsen

taak B
19. stadium in het denken

20. embedded figures test, gemiddelde oplostijd

21. M.F.F., aantal goed

22. M.F.F; gemiddelde reactietijd

23. ruwe score woordopnoemen 1+2
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Bijlage 83.1.

BESCHRUVING PROCRUSTES-ROTATIE-PROCEDURE

In een controlegroep en een experimentele groep werd faktoranalyse verricht op dezelfde variabelen

(aantal = m). De faktorstructuur (na varimax-rotatie) in de controlegroep wordt weergegeven door de
matrix van faktorladingen H (q faktoren), de faktorstructuur in de experimentele groep door F (p
faktoren).

Directe vergelijking van de faktorladingen in F en H wordt onder meer bemoeilijkt door het feit dat de
faktoren in de beide groepen onafhankelijk van elkaar geroteerd werden. Om optimale vergelijkbaar-

heid van de beide structuren te verkrijgen, wordt gezocht naar een transformatie (rotatie) die de
faktoren van de experimentele groep zo 'goed mogelijk' gelijk maakt (in de zin van de 'least squares')

aan de faktoren van de controlegroep, die als 'norm' gebruikt worden. De procedure staat bekend als

'transformational analysis' of 'target rotation'.

De transformatiematrix wordt bepaald met:

T = (F'F)-lF'H

De elementen van deze matrix kunnen geihterpreteerd worden als regressie-coefficiEnten, die de 'beste'

voorspelling opleveren (in de zin van de 'least squares') van elk van de faktoren van de controlegroep,
met behulp van de faktoren van de experimentele groep. De 'least squares fit' kan het gevolg hebben,
dat de oorspronkehjk orthogonale faktoren van de experimentele groep, na transformatie gecorreleerd

zijn. De getransformeerde faktorstructuur van de experimentele groep wordt bepaald met:

C = FT = F (F'F)-1 F'H

De elementen van de matrix C kunnen nu rechtstreeks met de elementen van matrix H vergeleken
worden, eventueel kan een verschilmatrix berekend worden.

Indien de rijen van de transformatiematrix T genormaliseerd worden, ontstaat een matrix Tn met p
rijen en q kolommen, die de correlaties tussen de (getransformeerde) faktoren van de experimentele
groep en de faktoren van de controlegroep bevat. Deze matrix is ook te interpreteren als de matrix van
ladingen van de faktoren in de experimentele groep op de faktoren in de controlegroep.

Indien het aantal faktoren in de experimentele groep en in de controlegroep even groot is, i.e. p = q,
dan kan een matrix D berekend worden, die aangeeft welke ladingen en faktoren verantwoordelijk zijn
voor het verschil tussen de (getransformeerde) structuur in de experimentele groep en de structuur in
de controlegroep.

D = (C-H) T-1

D = 0 (F'F)-1 F'H - H) ((F'F)-1 F'H)-1
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De kolomsommen en de kolomkwadratensommen geven aan in welke richting er verschuivingen van
grootte en betekenis aanwezig zijn tussen de beide structuren.

De matrix van correlaties tussen de getransformeerde faktoren van de experimentele groep wordt
bepaald door:

Q = Tnrn (voorwaarde p = q)

229
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