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Proloog

Is onderwijs beheersbaar?

On8erwijs is een complexe aangelegenheid. Met deze bewering zal ieder-

een het ongetwijfeld eens  zijn.  Wel  kan men verschillend aankijken

tegen de mogelijkheid om onderwijs beheersbaar te maken. Ruwweg zijn

hier een drietal  opvattingen te onderscheiden (vrij  naar: Popham en

Baker,   1970).   In de eerste opvatting wordt het geven van onderwijs
vooral gezien als een onderneming op goed geluk. Er gebeurt in de klas
zo ontzettend veel waarvan de docent maar een deel in de hand heeft, en

het leerproces onttrekt zich voor zo'n groot deel aan de directe waar-

neming, dat we maar moeten afwachten of de leerling leert wat we hem

willen leren.  In de tweede opvatting wordt het geven van onderwijs

vooral gezien als een artistieke onderneming. In deze opvatting liggen

onderwijsbekwaamheden sterk in de sfeer van de 'geboren leraar' en de

'ervaring'. Naarmate de leraar hiervan meer heeft, is de kans dat onder-

wijs een succesvolle onderneming is groter.  In de derde opvatting is

het  geven van onderwijs vooral een technologische onderneming.  Vol gens

deze opvatting is het mogelijk om, net als op vele andere terreinen van

menselijke bemoeienis,  op basis van wetenschappelijk gefundeerde in-

zichten het onderwijs beheersbaar te maken.

Ongetwijfeld bevat elk van de genoemde opvattingen een kern van waar-

heid.  Bij  de uitoefening van het beroep van leraar ben ik me ervan

bewust geworden hoe weinig je als leraar toegerust bent met onderwijs-

technologische know how, die je in staat stelt om het lesgeven op meer

te baseren dan op feeling, gezond verstand en ervaring. Tijdens mijn

latere studie in de psychologie ben ik onder de indruk gekomen van de

operationele vorm van het denken over de menselijke psyche, die een op

het  eerste  gezicht  speculatief  gebied  voor  onderzoek  toegankelijk

maakt. Deze operationele vorm kan kort en bondig worden beschreven als

het input-output-model. Dit model berust op het principe, dat het inner-

lijke van de mens alleen voor onderzoek toegankelijk is voorzover het
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zich in uiterlijk gedrag manifesteert. Dit gedrag kun je registreren.

Alles  wat we aanwenden  om  di t gedrag te beinvloeden vormt de input.  De
gedragsverandering die het gevolg is van deze beinvloeding is de output.

Bij een zorgvul dige onderzoeksopzet  is het mogelijk bepaalde conclusies
te verbinden over het effect (de output) van een bepaalde beTnvloeding

(de input). Uit de onderwijskundige literatuur blijkt, dat de gedrags-
wetenschap psychol ogie niet heeft nagelaten een sterke stempel  te  druk-
ken op de onderwijswetenschap. Ook het onderwijs kan worden beschreven

in termen van een input-output-model. Het onderricht is dan de input en

de output wordt gevonnd door gedragsveranderingen  bij de leerli ng.  On-
derwijs geven is dus niet uitsluitend een artistieke bezigheid, maar
kan steunen op onderwijstechnologie: een geheel  van voorschriften en

middelen rondom de vraag, welke input leidt tot een maximale output.
Mijn belangstelling ging dan ook uit naar het antwoord op de vraag: in
welke termen moet 'beheersbaar onderwijs' worden beschreven?

Een model voor 'beheersbaar onderwijs'

De term onderwijs kan op verschillende manieren worden omschreven. In

deze studie neem ik als uitgangspunt de onderwijspsychologische defini-

tie van De Klerk (1974). Hij omschrijft onderwijs als 'het opzettelijk
arrangeren van leersituaties waardoor begingedrag gemodificeerd wordt

in de richting van het gestelde doel'. In tenmen van het input-output-

model, is de input hier het opzettelijk arrangeren van leersituaties en

de   output   de modi ficatie   van   het begi ngedrag. Tussen de input  en  de
output ligt het onderwijsleerproces, d.w.z. het leerproces dat zich in
de leerling voltrekt als gevolg van onderwijs.
De Klerk gebruikt voor de input de tenn onderwidsarrangement: de leer-
omgeving die opzettelijk wordt gecreierd om een leerproces in de rich-

ting van het gestelde doel te induceren. Met dit onderwijsarrangement

kan men zich op verschillende manieren bezig houden:

1.    Theorievomi ng over onderwijsarrangementen.

2.  Ontwerpen van onderwijsarrangementen.

3.  Invoering (implementatie) van onderwijsarrangementen.
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4. Toetsing van onderwijsarrangementen.
Theorievorming over onderwijsarrangementen is de taak van de onderwijs-

psychologie. Ze bestudeert immers onderwijsleerprocessen en de variabe-

len die erop van invloed zijn, teneinde te zoeken naar mogelijkheden om

het verloop en het resultaat te verbeteren (De Corte, 1979). Uit de
theorie kunnen prescripties worden afgeleid, waarvan bij het ontwerpen

van onderwijsarrangementen gebruik gemaakt wordt.  Deze ontwerparbeid

behoort  tot  het  gebi ed  van de onderwijstechnologie.   In de recente  on-

derwijspsychologie   is een stromi ng te onderkennen,   die het ontwerpen

van onderwijs wil rekenen tot het terrein van de onderwijspsychologie
zelf. Onderwijspsychologie wordt dan beschouwd als een wetenschap over

het   ontwerpen van onderwijsarrangementen   (
' science of instructional

design').  Dit  standpunt  wordt  bijvoorbeeld  ingenomen  door  Glaser

(1976b). Het ontwerp  van een onderwijsarrangement  is te beschouwen  al s

een onderwijsidee. De implementatie van dit idee in de onderwijsprak-
tijk brengt nieuwe vragen met zich mee. Deze implementatieproblematiek

behoort tot het terrein van de onderwijsbegeleidingskunde. Wanneer het

onderwijsarrangement is aangepast aan de wensen en behoeften van de

onderwijspraktijk kan het door leerkrachten worden uitgevoerd. Deze

uitvoering kan worden beschouwd als de toetsing van de theorie achter

het onderwijsarrangement.

In deze studie staat het ontwerpen van onderwijsarrangementen centraal .

Waar moet men op letten bij het ontwerpen van onderwijsarrangementen?

Kenmerkend voor onderwijs is de sturing van het leerproces. Deze stu-

ring vindt plaats door een systeem. Hoe de basisstructuur van dit sys-
teem is, wordt goed weergegeven  door het instructiesysteem  (

' instruc-

tional system' ) van Glaser  (1962). Dit bestaat  uit vier componenten,
namelijk doelstellingen, beginsituatie, onderwijsprocedures en evalua-

tie, die in deze volgorde zijn geschakeld (figuur 1). Vanuit de com-

ponent evaluatie gaan 'feedback loops' terug naar de andere componen-
ten. Het instructiesysteem van Glaser vormt een model voor 'beheersbaar

onderwijs'. Het beschrijft onderwijs namelijk als een systeem dat te

controleren en te manipuleren is.
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Figuur 1. Het onderwijsmodel van Glaser (1962).

doelstel- begin- onderwijs-- --- --I- evaluatie
lingen situatie procedures

f                      f

terugkoppeling

Het instructiesysteem van Glaser kan gebruikt worden als checklist van

aandachtspunten bij het ontwerpen van onderwijs. Allereerst brengt het

in beeld waarover de leerkracht zich tevoren vragen moet stellen  al s

hij les gaat geven:

1. De onderwijsdoelstellingen ('instructional objectives'). Deze spe-
cificeren de gewenste eindtoestand.

2.   De leerling. Glaser spreekt van begintoestand ( 'entering behavi-
or'), waarmee dan de leerlingkenmerken worden bedoeld die relevant

zijn voor het onderwijs in kwestie. In die leerlingkenmerken kan

onderscheid gemaakt worden tussen de begincompetentie (dat wat de

leerling er al van kent of kan) en de overige leerlingkenmerken die

van invloed zijn op het leerproces (bijv. intelligentie en motiva-

tie).

3.    De  onderwijsprocedures ( 'i nstructional procedures' ) Zij geven   de

weg aan waarlangs men de doelstellingen wil bereiken.

4.  De evaluatie ('performance assessment'). Hier gaat het om de vraag

op welke manier het bereiken van de doelstellingen zal worden vast-

gesteld, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen procescon-

trole (tussentijdse evaluatie met de bedoeling bij te sturen) en
produktcontrole (eindevaluatie).

Op  de   tweede  pl aats brengt het instructiesysteem van Glaser in beeld

dat de verschillende aspecten  (doelstellingen, beginsituatie, onder-

wijsprocedures en evaluatie) op elkaar moeten worden afgestemd. Op de

derde plaats vestigt het er de aandacht op, dat door terugkoppeling het

syteem kan worden verbeterd.
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De gangbare onderwijspraktijk

Het model van Glaser schetst de voorwaarden, waaraan onderwijs moet

voldoen om beheersbaar te zijn. In de gangbare praktijk wordt aan deze

voorwaarden veelal  niet voldaan. Vaak blijven de componenten van het

instructiesysteem impliciet. Zo zijn er naast expliciete ook impliciete

doelstellingen (De Corte, 1973b). Een bezwaar van impliciete doelstel-

lingen is, dat ze niet expliciet worden ingebouwd in de onderwijsproce-

dure en de evaluatie. Zulke doelstellingen verdwijnen gemakkelijk uit

het onderwijs. Krathwohl  (1964) memoreert dit voor de affectieve doel-

stellingen, en spreekt in dit verband van de 'erosie van affectieve

doelstellingen'.  Een ander bezwaar is  dat impliciete doelstellingen

niet bespreekbaar zijn, zodat de wenselijkheid ervan niet ter discussie

kan worden gesteld.

Behalve doelstellingen blijven ook andere componenten van het instruc-

tiesysteem te impliciet. Zo is bij de evaluatie de evaluatiestandaard

(d.w.z.  het criterium dat gehanteerd wordt bij  de waardering van de

prestatie van de leerling op bijv. een studietoets) vaak niet geaxpli-

citeerd. Dit geldt dan met name de in het onderwijs overwegend gebruikte

teacher-made studietoetsen. Het gevolg daarvan is een verschuivende
1)

norm, een verschijnsel dat de wet van Posthumus (Posthumus, 1940) ver-

klaart. Volgens deze wet zal een leraar elk jaar aan zijn leerlingen

een ongeveer even hoog percentage onvoldoendes uitdelen, of de groep

leerlingen nu het ene jaar beter is dan het andere jaar of niet. Bij

het ontbreken van een vooraf vastgestelde standaard van evaluatie heeft
de leerkracht namelijk de neiging om de studieprestaties van een groep

te verdelen volgens een normaalkromme, waarbij een groot  deel   mi ddel -

matig is en een klein deel goed of onvoldoende. Overigens hangt het

ontbreken van een expliciete standaard van evaluatie ook samen met het

bestaan van impliciete doelstellingen (Nuy, 1972a).

Niet alleen moet iedere component van het instructiesysteem zijn geix-

pliciteerd, maar ze behoren ook op elkaar te worden afgestemd. Onder-

wijsprocedures en evaluatie dienen een afspiegeling te zijn van de

onderwijsdoelstellingen. In de huidige onderwijspraktijk is er van een

dergelijke harmonie vaak niet veel te bespeuren. Natuurlijk, er bestaan
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leerplannen, leerboeken (en andere leermiddelen) en examens. Maar elk

van deze drie leidt min of meer een zelfstandig leven. De algemene

doelstellingen in het leerplan voor een vak zijn doorgaans in dermate

vage bewoordingen gesteld, dat ze nauwelijks of geen consequentie heb-
ben voor de onderwijspraktijk. Leerboeken en examens worden dan ook in
feite onafhankelijk van deze algemene doelstellingen ontwikkeld.

De inhoud zelf wordt in de leerplannen slechts globaal beschreven, in

de vorm van een opsomming van onderwerpen. Omdat van de vage algemene

doelstellingen geen sturende functie kan uitgaan, heeft men als het

ware een vrijbrief bij de gedetaillerde invulling van deze onderwerpen.
Dit is merkbaar als men verschillende leerboeken voor een vak eens

naast elkaar legt. Van leerboek tot leerboek blijkt de gekozen inhoud

aanzienlijk te verschillen.

Waar al evenzeer onduidelijkheid bestaat, is ten aanzien van het gedrag

dat door de leerling aan de inhoud moet worden gedemonstreerd. Al sinds

Tyler (1949) wordt er in de onderwijswetenschappelijke literatuur voor
gepleit om bij het formuleren van doelstellingen naast de inhoud ('con-

tent') het gedrag ('behavior') niet te vergeten. In de onderwijsprak-

tijk is dit inzicht echter nog nauwelijks doorgedrongen. Het gevolg is,

dat het gedragsaspect van de doelstellingen maar zelden wordt geixpli-

citeerd. De vage algemene doelstellingen kunnen bovendien ook in dit

opzicht geen sturende functie vervullen. Wederom is er sprake van een
vrijbrief, nu ten aanzien van de invulling van het gewenste gedrag. Dit

is merkbaar, als men het opgavenmateriaal in verschillende leerboeken

met elkaar vergelijkt. Het (impliciete) gedragsniveau, waarop het opga-
venmateriaal een beroep  doet,  bl ijkt van leerboek tot leerboek aanzien-
lijk te verschillen.

Waar de onderwijsdoelstellingen (de algemene doelstellingen, de inhoud,

het gedrag) zo onduidelijk zijn, vinden de samenstellers van officiole

examens slechts weinig houvast. Geen wonder dan ook, dat het niveau van

bijvoorbeeld het eindexamen van jaar tot jaar aanzienlijk kan fluctu-

eren. Een vergelijkbaar verschijnsel vormen de grote verschillen in het

niveau van 'teacher-made' studietoetsen tussen leraren onderling.

Men mist dus in de  (nederlandse)  onderwijspraktijk  een nauwkeurige

afstemming van onderwijsprocedures en evaluatie op doelstellingen. De
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oorzaak hiervan moet gezocht worden in het ontbreken van een gezamen-

lijke aanpak van doelstellingenbepaling, leergangontwikkeling en
examen- en toetsconstructie. Ze vinden  mi n  of meer onafhankelijk   van

elkaar plaats.  Een gezamenlijke aanpak ervan, zoals in het instruc-

tiesysteem van Glaser, is kenmerkend voor het ontwerpen van 'beheers-

baar onderwijs'.

Het onderwerp van deze studie

In deze studie wil ik laten zien, hoe aan de hand van een instructie-

systeem als dat van Glaser 'beheersbaar onderwijs' kan worden ontwor-

pen.  De vraag,  die daarbij  centraal  staat,  is: wat is een optimaal

onderwijsarrangement?

De term onderwijsarrangement heeft betrekking  op het onderwijs,   zoal s
zich dat in een leermeester-leerling relatie voltrekt. Bij het ontwer-

pen van onderwijsarrangementen gaat het dus om onderwijsmaatregelen op

micro-niveau.  In deze studie blijven daarom onderwijsmaatregelen op

meso- en macro-niveau buiten beschouwing.

Men  kan een onderscheid maken tussen klassikale en geTndividual iseerde

onderwijsarrangementen. Bij het ontwerpen van een kiass€kaai onderwijs-

arrangement besl ist de leerkracht  over de componenten  uit het instruc-

tiesysteem van Glaser voor de groep (klas) als geheel, zodat hij de

groep als groep onderwijs kan geven. Voor alle leerlingen is dus de

leerstof gelijk  (zelfde onderwijdsoelstellingen); wordt er uitgegaan
van dezelfde beginsituatie (gelijk startpunt 21); zijn het tempo en de

wijze van aanbieding van de leerstof gelijk (zelfde onderwijsprocedu-

res); en zijn de eisen gelijk (zelfde evaluatie). Bij een geindividua-
Ziseerd onderwijsarrangement worden beslissingen over onderwijsdoel-

stellingen, startpunt, onderwijsprocedures en evaluatie niet voor de

hele groep maar per individuele leerling genomen. In deze studie is de

aandacht gericht op het geTndividuali seerde onderwijsarrangement.

Aan een onderwijsarrangement kunnen worden onderscheiden enerzijds de
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infrastructuur en anderz i j ds de onderwijsactivite€ten    die    binnen    deze

infrastructuur plaatsvinden. De tenn infrastructuur heeft daarbij be-

trekking op het geheel van voorzieningen in de onderwijsleerstiuatie,
nodig om de onderwijsactiviteiten goed te laten functioneren.

Bij een geindividuali seerd onderwijsarrangement wordt de infrastructuur
gevormd door interne  differentiatie . Interne di fferentiatie   (of   dif-
ferentiatie binnen klasseverband) is een bepaalde organisatie van het

onderwijs  aan een groep (klas), waardoor de leerkracht in staat wordt

gesteld dit onderwijs op de individuele leerling af te stemmen. Er zijn
verschillende organisatievormen voor individualisering mogelijk, m.a.w.

er bestaan verschillende systemen van interne differentiatie of kortweg
differentiatiesystemen. Het ontwerpen van een geindividualiseerd onder-

wijsarrangement houdt dus allereerst in de keuze van een passend diffe-

rentiatiesysteem. Vervolgens moeten daarin de concrete onderwijsactivi-

teiten worden ingevuld.

Glaser (1976b) stelt voor om bij het ontwerpen van onderwijsarrangemen-
ten gebruik te maken van optimaliseringsmethoden, zoals deze gestalte

krijgen  in  de  besl i skunde  en de technische ontwerpkunde.   Het  gaat  dan
om een aanpakstrategie, waarbij doel van het ontwerp, theoretische in-

zichten en beperkende condities met elkaar in verband worden gebracht
teneinde een zo optimaal mogelijk onderwijsontwerp te genereren. Als ik

dit toepas op het ontwerpen van geTndividualiseerde onderwijsarrange-

menten, kan het daar gaan om het in samenhang met elk_aar bekijken van
de volgende aspecten:

1.  Het doel van de interne differentiatie: waarom willen we interne

differentiatie toepassen?

2.  Theorie over  interne differentiatie:  wat weten we over interne

differentiatie?

3.  Kennis van de implementatieproblematiek bij interne differentiatie:

welke problemen doen zich voor bij de implementatie (invoering) van

interne differentiatie in de onderwijspraktijk van hier en nu?

In deze studie wordt het gebruik van een dergelijke optimaliserings-

methode beschreven. Het referentiekader wordt daarbij gevormd door het

voortgezet onderwijs.
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De studie is opgebouwd uit drie delen, voorafgegaan door een inleiding.

In de inleiding wordt de filosofie achter het geTndividualiseerde onder-

wijsarrangement  beschreven.  Deel I  behandelt  het ontwerpen  van een

geTndividuali seerd onderwijsarrangement.   Deel  I I   gaat  in  op de imple-

mentatie van dit ontwerp in het onderwijs. Deel III tenslotte is gewijd

aan de toetsing van het ontwerp.
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inleiding

De filosofie achter het geIndividualiseerde

onderwijsarrangement

Het voortgezet onderwijs, zoals we dat tot op de dag van vandaag ken-

nen,    hanteert    al s groeperi ngsvorm het leerstofjaarklassensysteem
(Doornbos,  1969).  Bij dit systeem worden de leerlingen gegroepeerd  in
klassen, waarvan de leerlingen naar leeftijd en schoolvorderingen niet

teveel  uiteenlopen.  Aan deze klassen wordt dan klassikaal  onderwijs

gegeven: de leerlingen van een klas krijgen tegelijkertijd, in hetzelf-

de tempo en op dezelfde wijze dezelfde leerstof aangeboden met dezelfde

daaraan gestelde eisen. Het klassikaal onderwijs, zoals dit gestalte

krijgt in de onderwijspraktijk van hier en nu, blijkt vergezeld te gaan

van een groter of kleiner aantal uitvallers. Een kenmerkend verschijn-
sel bij het leerstofjaarklassensysteem is dan ook selectie, in de vorm
van  toelating/afuijzing en bevorderi ng/zittenblijven. Men spreekt  daar-
om wel van selectief  onderwids

Selectief onderwijs gaat, al  of niet expliciet, uit van bepaalde as-

sumpties. Een eerste assumptie is,  dat schoolprestaties grotendeels

bepaald worden door de aanleg (intelligentie). Falen in het onderwijs

is dus het gevolg van onvoldoende aanleg van de leerling voor de oplei-

ding in kwestie. Van belang is daarom een goede schoolkeuze. Selectie

en determinatie vormen dan ook een belangrijk onderdeel in het taken-

pakket van de leerkracht. Een tweede assumptie is, dat de intelligentie
een in hoge mate stabiel persoonlijkheidskenmerk is, dat al op 11-12-

jarige leeftijd volgroeid is. De consequentie van deze assumptie is een

vroegtijdige schoolkeuze.
Verschillende ontwikkelingen hebben de geldigheid van deze assumpties
aangetast. Ontwikkelingen in de didaxologie en de onderwijspsychologie
hebben geleid tot nieuwe inzichten over hoe de onderwijsmethode kan

worden geoptimaliseerd. Toepassing van deze inzichten in de praktijk
van het onderwijs maakt het mogelijk te komen tot een effectiever klas-
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sikaal onderwijsarrangement, waardoor meer leerlingen zouden kunnen

leren wat we ze willen leren. Daarnaast heeft psychologisch onderzoek

geleid tot een andere kijk op de intelligentie. Allereerst is gebleken,
dat verschillen in inteiligentie slechts zeer ten dele verschillen in

schoolprestaties verklaren. In een onderzoek van Svensson (1971) bij-
voorbeeld was de conclusie, dat nog niet de helft van de variantie in

schoolprestaties kan worden verklaard door verschillen in intelligen-

tie. In Nederlandse longitudinale onderzoeken naar de voorspelbaarheid

van schoolsucces (o.a. Groen, 1969; Bos, 1974) komen intelligentietests
als betrekkelijk slechte voorspellers voor de dag. Zelfs wanneer een

intelligentietest met andere voorspellers  (bijv. een school vorderingen-
test) wordt gecombineerd, iets waarvoor bijvoorbeeld Groen (1969) pleit,

blijkt de post 'onvoorzien' te groot om op deze voorspellers ingrijpen-

de selectiebeslissingen te baseren. Op de tweede plaats is uit onder-

zoek   gebleken,   dat intelli genti e  een  mi nder stabi el kenmerk   i s  dan  aan-

vankelijk  werd gedacht.  Weliswaar wordt de  intelligentie  stabieler

naarmate de leerling ouder wordt (Bloom, 1964), maar op een leeftijd
van 11-12 jaar is ze nog onvoldoende uitgekristalliseerd om er ingrij-

pende selectieve  beslissingen  (zoals de vroegtijdige keuze van het

schooltype) op te baseren (Rapport Nieuwe Onderwijsvormen voor 5- tot
13-   14-jarigen, 1968).

Wanneer intelligentie zo veel minder bepalend is voor de schoolpresta-

ties als we eerst dachten, dan is het zaak om meer aandacht te schenken

aan de optimalisering van het onderwijs dan aan een verbetering van de

selectie. Nu heeft zich in de theorievorming over het onderwijs een
verschuiving voltrokken, van het zoeken naar de beste onderwijsmethode

naar het zoeken van een onderwijsmethode die het beste past bij doze

leerling. Deze verschuiving is gebaseerd op het vermoeden, dat er wel

eens sprake zou kunnen zijn van een interactie tussen intelligentie en

instructiemethode. Dit vermoeden ligt ten grondslag aan uiteenlopende

werkterreinen van onderwijskundigen. Zo'n werkterrein is bijvoorbeeld
A.T.I. ( 'Aptitude-Treatment-Interaction' )-onderzoek.   In  dit type onder-

zoek wordt nagegaan of er interacties plaatsvinden tussen leerlingken-

merken (zoals aanleg) en instructiemethode die van invloed zijn op de

schoolprestaties (Cronbach en Snow,  1969). Een ander werkterrein van
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onderwijskundigen, waaraan het ATI-paradigma ten grondslag ligt, is dat
van de strategieon van beheersingsleren ( 'Mastery Learning' ).  Kort  en
bondig komen deze onderwijsstrategieon hierop neer, dat door aanpassing

van bepaalde onderwijsvariabelen aan de individuele leerling de invloed

van  de  aanleg  op  de  schoolprestaties  geminimaliseerd wordt  (Bloom,

197la).
Nu is het ATI-paradigma op zich natuurlijk  niet volkomen nieuw.  Het

vormen van klassen en schoolbevolkingen, die homogeen zijn qua aanleg

en waaraan aangepast onderwijs kan worden gegeven,  is hierop immers

impliciet gebaseerd.  Het inzicht,  dat de leerling die de middelbare

school binnenstapt een grote post 'onvoorzien' met zich meebrengt, is

echter niet goed te verenigen met het verschijnsel selectie, waarvan

homogenisering vergezeld gaat. Beter passend bij dit inzicht is een
meer open opvang van de leerling in heterogene klassen. Adaptief onder-

vids dus inplaats van selectief onderwijs. Kenmerkend voor adaptief
onderwijs   is,   dat  men  bi nnen de groep de onderwijsmethode aanpast  aan
de individuele leerling en niet de samenstelling van de groep afstemt

op de onderwijsmethode.

In het betoog tot nu toe is wellicht de indruk gewekt, alsof het bij

het onderscheid tussen selectief en adaptief onderwijs om een dichoto-

mie gaat. Een minder polemiserend uitgangspunt is echter om selectief

en adaptief onderwijs te beschouwen als de uitersten van een continuum.

Aan het ene uiteinde denkt men uitsluitend aan verbetering van de selec-

tie en determinatie, aan het andere uiteinde alleen nog maar aan het

verbeteren van het onderricht. Daartussen bestaan allerlei overgangs-

vormen. Zo'n overgangsvorm is optimalisering van het klassikale onder-

wijsarrangement. Gedacht kan bijvoorDeeld worden aan de toepassing van

uit de didaxologie afkomstige praktijkmodellen voor de opbouw van een
les (vgl. Van Dormolen, 1973; Lawson, 1975; Joerger, 1977; Nuy, 1 978).
Door verbetering van het klassikale onderwijsarrangement zullen meer

leerlingen goede studieprestaties leveren, zodat er minder geselecteerd

behoeft te worden. Nog meer naar rechts op het continuum selectief ver-

sus adaptief onderwijs verdwijnt het klassikale onderwijsarrangement en
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verschijnt het geTndividualiseerde onderwijsarrangement. Hier tracht

men het onderwijs te verbeteren door individualisering. Het geTndivi-

dualiseerde onderwijsarrangement kan daarbij, net zoals het klassikale

onderwijsarrangement, meer of minder optimaal zijn. Gaande verder naar

rechts op het continuOm, wordt het geTndividualiseerde onderwijsarrange-

ment steeds verder geoptimaliseerd, totdat tenslotte alle leerlingen

goede studieprestaties leveren en selectie overbodig wordt.

In deze studie is de aandacht gericht op de optimalisering van het on-

derricht en niet op de optimalisering van de selectie en determinatie.

Dit is een principiole keuze, die voortkomt uit de door mij aangehangen

acceptatiefilosofie. Dat ik daarbij alleen in ga op het geindividuali-

seerde onderwijsarrangement, is geen principiile keuze maar een prak-

tische beperking. Het is nu eenmaal onmogelijk om in &6n studie het
hele scala van mogelijkheden om onderwijs te optimaliseren de revue te
laten passeren.

Het  streven naar optimali sering  van het onderricht dient  om de onder-

wijsdoelstellingen beter te bereiken. Of de onderwijsdoelstellingen nu

gaan over kennisoverdracht, het leren van vaardigheden of de ontwikke-

ling van attituden en waarden, in alle gevallen heeft men gedragsveran-

deringen bij de leerling op het oog. Afhankelijk van de mate, waarin

deze gedragsveranderingen zijn gerealiseerd, is er sprake van goede of

slechte schoolprestaties. De term schoolprestaties wordt hier dus ge-

hanteerd in de ruimste zin van het woord, en kan evengoed een verworven

positieve attitude jegens het leren betreffen als kennis van elemen-
taire feiten.

Wat  voor elke optimalisering  van het onderwijs geldt,   gel dt  ook   voor
het geindividuali seerde onderwijsarrangement:   doel is betere school-

prestaties. De toetssteen voor het geTndividualiseerde onderwijsarran-

gement is dus,  net als voor het klassikale onderwijsarrangement, de

vraag: Hoe zijn de schoolprestaties bij dit arrangement? Daannee valt

individualisering onder, wat ik eerder heb genoemd, 'beheersbaar onder-

Wij S' .
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Deel I

Het ontwerpen van

geindividualiseerde onderwijsarrangementen
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Inleiding

Een  onderwijsontwerpwetenschap  ('science  of  instructional  design')

wordt gekenmerkt door het gebruik van een of andere optimaZ€ser€nga-
methode bij het ontwerpen van onderwijsarrangementen. In de onderhavige

studie wordt een dergelijke methode geschetst voor het ontwerpen van

geindividuali seerde onderwijsarrangementen. Deze optimaliseringsmethode

wordt schematisch weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Schets van een optimaliseringsmethode bij het ontwerpen

van geindividual iseerde onderwijsarrangementen.

INFORMATIE VERZAMELEN ONTWERPSTAPPEN

1.  Expliciteren van het       -       1.   Kiezen van het
\

doel van het geindi- j W differentiatie-

vidualiseerde onder- ..il systeem.

wijsarrangement.

1-6.-2. Theorie raadplegen. _ - /             s
3-  --  --12 0 Invullen van de1

3.  Kennis nemen van   /
+ / onderwijsactiviteiten/\

randvoorwaarden /, binnen het gekozen/
(feitelijke beper-

/ differentiatiesysteem.

kingen).

Kenmerkend voor de geschetste optimaliseringsmethode is het zich tevo-

ren goed informeren over doel, theorie en beperkende randvoorwaarden en

het met elkaar in verband brengen van deze informatie, teneinde een zo

optimaal  mogelijk onderwijsontwerp te genereren. Omdat het ontwerpen

van een geindividual iseerd onderwijsarrangement  uit twee stappen  be-
staat (keuze van het differentiatiesysteem; invullen van de onderwijs-
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activiteiten), vindt dit proces tweemaal plaats.
In de volgende hoofdstukken wordt nader op beide processen ingegaan.

Hoofdstuk 1 t/m 3 handelen over het kiezen van een differentiatiesys-

teem. Hoofdstuk 4 handelt over het ontwerpen van de onderwijsactivitei-

ten binnen een differentiatiesysteem.
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Hoofdstuk 1. Differentiatiesystemen

1. De begrippen individualisering en differentiatie

Het begrip individualisering wordt in de literatuur soms opgevat als

doel,  soms als middel.  In het eerste geval wordt individualisering

omschreven als  een  pedagogische  opgave,  namelijk  recht doen aan de

individualiteit van de leerling (zie bijv. Van den Berg, 1977). In het

laatste geval  slaat het begrip individualisering op het geheel  van

onderwijsmaatregelen  om  dit  doel te bereiken  (zie bijv. Cronbach,  196 7;

Glaser, 1972, 1976a; Verreck, 1973). Ik wil hier de term ind€viduaZ€se-

ring  hanteren  in de betekenis van pedagogi sch doel . Voor het geheel
3)

van onderwijsmaatregelen om dit doel te bereiken gebruik ik dan de term

differentiatie. Ik sluit daarmee aan bij definities van differentiatie

door Lagerweij en Peters (1973) en De Koning (1973): 'het nemen van

onderwijskundige maatregelen die beogen het onderwijs congruent te doen

Zijn met de voor de onderwijsdoelen relevante inter- en intra-individu-

ele verschillen bij de leerlingen' (Lagerweij en Peters) of 'het doen

ontstaan  van  verschillen  tussen  delen  (bijv.  scholen,  afdelingen,

klassen, subgroepen, individuele leerlingen) van een onderwijssysteem

(bijv.  nationaal  schoolwezen, scholengemeenschap, afdeling, klas) ten

aanzien van 6On of meerdere aspecten (bijv. doelstellingen, leertijd,

instructiemethoden)' (De Koning).

De onderwijskundige maatregelen, waarvan  in de hierboven vermel de  defi-

nities sprake is, kunnen zich voltrekken op micro-, meso- of macro-

niveau.  In aansluiting hierop onderscheiden Lagerweij en Peters drie

corresponderende vormen van differentiatie, namelijk interne, externe

en institutionele differentiatie. In deze studie is de aandacht primair

gericht op het microniveau, dus op interne differentiatie. Deze beper-

king komt voort uit het feit, dat in de onderhavige studie vanuit een

onderwijspsychologisch gezichtspunt naar onderwijs wordt gekeken. In de

onderwijspsychologie is de aandacht gericht op onderwijsleerprocessen.

Onderwijsleerprocessen spelen zich af in de klas, in de microsituatie.

-17-
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Interne differentiatie vormt dan de infrastructuur van deze micrositua-

tie. De beperking tot interne differentiatie is de reden, dat indivi-

dualiseringssystemen waarin sprake is van een totaalaanpak op micro-,
meso- en macroniveau (bijv. de indrukwekkende aanpak van IGE - Indivi-

dually Guided Education -, zie Klausmeier e.a., 1977), buiten het be-

stek van deze studie vallen.

2. De geboorte van het individualiseringsideaal

Het streven naar individualisering moet worden gezien als een reactie

op het jaarklassensysteem. In dit systeem krijgen de leerlingen onder-

wijs in een groep (klas) en niet individueel. De groepen worden jaar-

lijks samengesteld uit leerlingen die ongeveer gelijk zijn in school-

vorderingen. Door zo te groeperen is het mogelijk klassikaal onderwijs

te geven. Bij klassikaal onderwijs wordt de individuele leerling onder-

geschikt gemaakt aan de groep. Dit is niet de uitwerking van een of
andere pedagogische visie, die de groep stelt boven het individu, maar

het praktische gevolg van het streven om het onderwijs toegankelijk te
maken voor kinderen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Dit

streven heeft in de negentiende eeuw geleid tot een verandering van ons

schoolbestel, van hoofdel ijk onderwijs naar jaarklassensysteem (Mandi-

gers,  1969).
Met de instelling van het jaarklassensysteem en het klassikale onder-

wijs gaat de geboorte gepaard van het individualiseringsideaal. Sinds

de negentiende eeuw heeft dit ideaal oplevingen gekend naast sluime-

ringen. Met name rond de eeuwwisseling doen een aantal pedagogen van

zich spreken,  die het ideaal  van individualisering kracht bijzetten

door te komen met uitgewerkte individual iseringssystemen  (Van  der  Meer
en Bergman, 1975). Kenmerkend voor deze systemen is, dat gebroken wordt
met het jaarklassensysteem. Ze vinden echter slechts ingang op een
beperkt aantal scholen: Montessorischolen, Jenaplanscholen, enz. Op de
meeste scholen blijven het jaarklassensysteem en het klassikale onder-

wijs gehandhaafd. Het afgelopen decennium is het individualiseringsi-

deaal weer nadrukkelijk onder de aandacht gekomen. Over dit nieuwe in-
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individualiseringsideaal gaat het hier.

3. Recente pogingen tot individualisering en differentiatie

In de recente pogingen tot individualisering kan onderscheid gemaakt

worden tussen twee soorten initiatieven, namelijk vanuit de wetenschap

en vanuit de praktijk. In het laatste geval is individualisering het

antwoord op bezwaren, die men in het onderwijs zelf ziet kleven aan het

klassikale onderwijs. Het initiatief om aan het individualiseringside-
aal te gaan werken wordt dan bijvoorbeeld genomen door leerkrachten

zelf, die deze bezwaren dagelijks in hun werk ervaren. In het eerste

geval vloeit de idee van individualisering rechtstreeks voort uit onder-

wijskundige theorie. Het intiatief tot individualisering komt dan van

de  kant van wetenschappel ijke medewerkers van onderwijsresearchinstel-
lingen.

De verschillende invalshoeken van beide groeperingen zijn er de oorzaak

van,  dat oplossingen  in een verschillende richting worden gezocht.

Leerkrachten en daaromheen de groep van onderwijsbegeleiders en -onder-

zoekers die zich op de problemen van deze leer*rachten ri.chten, zoeken

binnen het bestaande jaarklassensysteem naar mogelijkheden om meer
recht te doen aan de individualiteit van de leerling. Voorbeelden zijn
het Project Schagen (Rapport Project Schagen, 1976) en het Project Hel-
mond (Schoonenberg, 1977). De onderwijskundigen, wier uitgangspunt in

eerste instantie wordt gevormd door onderwijskundige theorie,  laten

zich niet vastleggen door de beperkingen van het bestaande systeem,
maar  komen  in  fei te met individualiseringssystemen  die het jaarklassen-
systeem doorbreken. Deze systemen staan bekend  al s continue progressie-
systemen. Bekende buitenlandse voorbeelden zijn IPI (zie o.a. Weisger-

ber, 1971) en PLAN (zie o.a. Th.Oudkerk Pool, 1972a en b). Soms ten-
slotte komt het initiatief tot individualisering van theorie en prak-

tijk beide. Een mooi buitenlands voorbeeld vormt het IGE (Klausmeier

e.a., 1977).

In deze studie is de aandacht gericht op individualisering als prak-

tijkinitiatief. In deze benadering wordt het bestaande jaarklassen-
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systeem om praktische redenen intact gelaten. Het jaarklassensysteem is
immers een gevestigd systeem. Een geheel van voorzieningen is erop ge-

baseerd (wetgeving, scholenbouw, leermiddelen, enz.). Individualisering

als praktijkinitiatief neemt dit jaarklassensysteem, als een gevestigd
systeem, tot uitgangssituatie. Op welke wijze wordt hierbij nu getracht

de leerlingen meer individueel te benaderen? Met andere woorden: hoe

ziet  de di fferentiatie,  al s het geheel van onderwijsmaatregelen  om  het
individualiseringsideaal te bereiken, eruit als het jaarklassensysteem
blijft gehandhaafd?

4.  Interne differentiatie

Het vigerende jaarklassensysteem maakt gebruik van een klassikaal on-
derwijsarrangement. Kenmerkend voor dit arrangement is, dat onderwijs-
doelstellingen,  onderwijsprocedures,  startpunt en evaluatie voor de

hele klas hetzel fde zijn. Natuurlijk  zal de leerkracht,   waar  dit  nodi g
blijkt, het uniforme karakter van het klassikale onderwijs trachten te

droobreken door zich tot de individuele leerling te richten. Omdat bin-

nen het klassikale onderwijsarrangement de mogelijkheden hiervoor niet

al  te groot zijn, staat dit arrangement voortdurend onder potentiole

spanning. Afhankelijk van het feit of en hoe deze spanning bij hem ma-

nifest wordt, bestaat er bij de leerkracht een grotere of kleinere be-
hoefte  orn  over te stappen  op een geTndividual iseerd onderwijsarrange-
ment.

De infrastructuur van een geindividualiseerd onderwijsarrangement wordt

gevormd door interne differentiatie. Interne differentiatie is een or-

ganisatievorm die op het lesgebeuren wordt gelegd. Door deze organisa-

tievorm  is   het  voor de leerkracht mogel ijk  om de onderwijscomponenten
(onderwijsdoelstellingen, startpunt, onderwijsprocedures en evaluatie)

te varioren in aansluittng op individuele verschillen binnen de jaar-

klas. Met deze opvatting over interne differentiatie als een organisa-

tievorm sluit ik aan bij Nijhoff (1978) 4)
Het begrip interne differentiatie kan nader worden afgebakend. Aller-

eerst moet worden benadrukt, dat niet pas sprake is van interne diffe-
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rentiatie als in de klas alle onderwijscomponenten worden gevarieerd.

De differentiatie kan betrekking hebben op 6en of meerdere onderwijs-

componenten (De Koning, 1973). Op de tweede plaats kan men zich de
vraag stellen, wat nu precies onder 'individuele verschillen' moet

worden  verstaan.  Psychologen zullen  hierbij  denken aan betrekkelijk

stabiele,  voor het onderwijs  relevante,  kenmerken van de leerling:

verschillen in algemene voorkennis, intelligentie, motivatiestructuur

en cognitieve stijl. (zie bijv. Span en Knibbeler, 1970). Op dergelijke
kenmerken kunnen leerlingen worden gesorteerd en gegroepeerd.  In de

onderwijsleersituatie doen zich daarnaast echter individuele verschil-

len voor die van leertaak tot leertaak wisselen (leertaakgebonden ver-

schillen) of die bij de leerling van moment tot moment wisselen (tijd-

gebonden verschillen).  Interne differentiatie is een organisatievorm

binnen de leergroep, die het mogelijk maakt om op individuele verschil-

len in te spelen die zich in de onderwijsleerstiuatie voordoen. Dit

Zijn zowel de meer constante als minder constante individuele verschil-

len. Ten overvloede: daarbij moet niet alleen gedacht worden aan aan-

passing van het onderwijs aan verschillen in leercapaciteiten: langza-

mer of vlugger tempo, meer of hogere doelstellingen, makkelijker of

moeilijker uitleg.  Individuele verschillen moeten veel  ruimer worden

gezien en omvatten ook leerstijl, motivatie, sociale behoeften, enz.

Werkt de leerling graag alleen of in een groepje? Heeft hij een meer of

minder sterke onderzoeksbehoefte? Heeft hij behoefte aan meer of minder

structuur? Enz. Het gaat dus om verschillen in behoeften met betrekking

tot  de  aard  van het schoolwerk  in de ruimste  zi n des woords. Kort samen-

gevat:  individuele verschillen omvatten een breed scala van leerling-

kenmerken. Interne differentiatie   is   dan een organi satievorm  bi nnen   de

klas, waardoor het mogelijk is om doelstellingen, startpunt, onderwijs-

procedures en evaluatie te doen aansluiten bij dit brede gebied van

individuele verschillen.

Welke organisatorische maatregelen maken het mogelijk om niet alleen op

constante maar ook op sterk wisselende individuele verschillen in te
spelen? Gedacht moet worden aan twee categoriein maatregelen:

a.  Maatregelen, die ervoor zorgen dat beslissingen over de toewijzing
van de leerling aan een bepaalde onderwijsaanpak ('treatment')
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slechts voor zeer korte tijd worden genomen, bijvoorbeeld voor niet

langer dan een lesuur. Merrill (1974) spreekt in dit verband van
'learner control ' .   Bij een onderwijsleersituatie die gekenmerkt
wordt door 'learner control' laat men de leerlingen zelf van moment

tot moment de treatments kiezen.

b.  Maatregelen, die erop gericht zijn de docent voor een groter of

kleiner deel vrij te maken voor individuele begeleiding. Hij heeft

dan ruimte om op allerlei onvoorziene (minder constante) individu-
ele verschillen in te spelen, waarvoor hij tevoren niet allerlei
maatregelen heeft kunnen treffen zoals het beschikbaar maken van

gevarieerd lesmateriaal en het groeperen van leerlingen.

Tenslotte rest de vraag, hoe ver kan worden gegaan met het inspelen op

individuele verschillen. Met deze vraag wordt niet gedoeld op de even-
tuele wenselijkheid hiervan. Afhankelijk van de aangehangen pedagogi-

sche visie zal over de wenselijkheid verschillend geoordeeld worden. De

'onderwijsontwerpkunde', waarin het instructiesysteem van Glaser
thuishoort, houdt zich buiten deze discussie. Ze stelt alleen de vraag:

is het mogelijk om doelstellingen,  startpunt, onderwijsprocedures en

evaluatie volledig op de individuele leerling af te stemmen? Van zo'n
volledige afstemming is sprake als de leerling (met de hulp van de
leerkracht) zelf bepaalt:
-   wat hij leert;

- hoe zijn werkrooster eruit ziet (de tijd dat hij leert en de
indeling van de tijd) en waar hij leert;

-  hoe hij leert (zelfstandig of onder leiding, alleen of in een
groepje, aan de hand van boeken  of met uitleg door de leraar, enz.

enz.);

-   hoe zijn leren wordt beoordeeld.

Een dergelijke situatie is onmogelijk, zolang:
-   er een gemeenschappelijk leerplan is;

-   er gemeenschappelijke activiteiten zijn die moeten worden gepland;

-  de tijd die de leerkracht binnen een grope per leerling beschikbaar
kan stellen gering is;

-   de diversiteit van leermiddelen beperkt is;

-   er een gemeenschappelijk examen is.

-22-



Het onderwijs binnen het jaarklassensysteem kent deze beperkingen.
Wanneer interne differentiatie plaatsvindt binnen het kader van het

jaarklassensysteem, kunnen doelstellingen, startpunt, onderwijsproce-
dures en evaluatie derhalve slechts tot op zekere hoogte worden aange-

past aan individuele verschillen.

5. Een checklist voor het beschrijven van differentiatie-

systemen

Kenmerkend voor interne di fferentiatie is, zoals we gezien hebben,  een

bepaalde organisatievorm binnen de groep (klas). Deze organisatievorm

kan verschillen. Men onderscheidt dan ook verschillende differentiatie-

systemen. Voorbeelden van zulke di fferentiatiesystemen  zijn het basis-

stof-extrastof-model, het tot nu toe meest gepraktiseerde differentia-

tiesysteem  in ons voortgezet onderwijs (Roede  e.a., 1976; Werken  met

gedifferentieerd onderwijs,  1976), de vrije-tempo-werkwijze (Roncalli-
Publikaties,  1970)  en het 'basisstof-projectwerk-model ' (De Koning  en

Schut, 1973).
Behoefte bestaat er aan een of ander classificatiesysteem, dat het mo-

gelijk maakt ordening aan te brengen in de verscheidenheid van diffe-

rentiatiesystemen. Pogingen tot het ontwerpen van zo'n classificatie-

systeem zijn o.a. ondernomen door Gibbons (1970), Nuy (1972b) en Lager-
wey e.a. (1973). Met name het classificatiesysteen van Gibbons blijkt

bruikbaar  te  zijn  om  geindividualiseerde  onderwijsprogramma's  van

elkaar te kunnen onderscheiden (Veenman, 1977). Mijn probleem met het

systeem van Gibbons is, dat het niet consistent is opgebouwd op basis

van een onderwijsmodel. Ik heb daarom getracht zelf een classificatie-

systeem samen te stellen, door aan de hand van het instuctiesysteem van

Glaser opnieuw de aspecten te inventariseren waarin differentiatie-

systemen kunnen verschillen. Strikt genomen geeft het instructiesysteem
van Glaser slechts een aspect aan:  welke componenten kunnen worden

gevarieerd om in te spelen op individuele verschillen? Deze vraag,
' gewekt'   door het systeem van Glaser, genereert echter vanzelf nieuwe

vragen, namelijk:
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Hoe worden die componenten gevarieerd?

Wanneer worden ze gevarieerd?

Voor hoe lang worden ze gevarieerd?

Wie beslist wat, hoe, wanneer en voor hoe lang wordt gevarieerd?

Zo kom ik dan tot vijf aspecten, waarin differentiatiesystemen kunnen
verschillen:

1. welke onderwijscomponenten er worden gevari eerd;
2.  de wijze waarop deze componenten worden gevarieerd;

3.  wanneer wat wordt gevari eerd, dus de organisatie in de tijd;
4. Wie de beslissingen neemt bij elk van de gevarieerde onderwijscom-

ponenten, de leer*racht of de leerling;
5.  voor hoe lang de beslissingen worden genomen, ofwel de tijd waar-

binnen zich 66n volledige uitvoering van de organisatievorm vol-

trekt.

Elk van deze aspecten kan weer nader worden gedifferentieerd. Het ge-

heel kan worden beschouwd als een checklist bij het beschrijven van
differentiatiesystemen. Deze checklist is weergegeven in figuur 3. Elk
van de checkl istitems wordt hieronder nader toegelicht. Daarbij  ga  ik
in  op de herkomst  en  geef  ik een nadere beschrijvi ng.

5.1 Welke componenten van het instructiesysteem worden er
gevarieerd?

Volgens het instructiesysteem van Glaser kan men vier onderwijscompo-
nenten onderscheiden. Elk van deze componenten kan worden aangepast aan

de individuele leerling, als volgt:

-   onderwijsdoelstellingen: verschillende doelstellingen laten berei-

ken;

-   entree: verschillend laten instappen;

-   onderwijsprocedures: verschillend onderrichten;

-   evaluatie: verschillend beoordelen en waarderen.

Van  deze vier componenten noemt Cronbach  (196 7) er slechts  twee,  name-
lijk onderwijsdoelstellingen en onderwijsprocedures. Dienovereenkomstig
maakt Walberg  (1971) een onderscheid tussen een multimodaal   en  een  mul -
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Figuur 3. Checklist voor het beschrijven van differentiatiesystemen

1.       Welke onderwijscomponenten worden gevarieerd?
1.1 Worden de doelstellingen gevarieerd?
1.1.1 Geen differentiatie naar doelstellingen?
1.1.2 Gemeenschappelijke doelstellingen, variatie in beheersingsgraad?
1.1.3    Gemeenschappelijke minimale doelstellingen, met de mogelijkheid van

differentiole doelstellingen?
1.2 Wordt de entree gevarieerd?
1.2.1 Mogelijkheid van plaatsing?
1.2.2   Mogelijkheid om al of niet een compensatieprogramma door te werken

voorafgaand aan het eigenlijke programma?
1.2.3   Mogelijkheid van vrijstelling?
1.3. Worden de onderwijsprocedures gevarieerd?
1.3.1 Toegestane leertijd voor alle leerlingen gelijk of tempoverschillen

toegestaan?
1.3.2 Voor alle leerlingen dezelfde inhoud, of verschillende inhoud over-

eenkomstig verschil in belangstelling?
1.3.3    Voor alle leerlingen dezelfde sequentie van inhouden, of variabele

sequentie?
1.3.4 Voor alle leerlingen dezelfde mate van structurering van de inhoud,

of variabele structuur?
1.3.5 Voor alle leerlingen dezel fde didactische werkvorm, of variabele

werkvorm?
1.3.6    Voor alle leerlingen dezelfde leeractiviteit, of variabele leer-

activiteit?
1.3.7 Voor  alle  leerlingen  dezelfde  onderwijs-  en  leermiddelen,  of

variabele middelen?
1.4 Wordt de evaluatie gevarieerd?
1.4.1 Naar inhoud?
1.4.2 Naar tijdstip?
1.4.3 Naar methode?
1.4.4 Naar afname?
1.4.5 Naar scoring?

1.4.6    Naar voortgangsbeslissing?

2.       De wijze waarop gevarieerd wordt.
2.1 Is er sprake van het systematisch registreren van individuele

verschillen of niet?
2.1.1 Geer,-systematische diagnose.
2.1.2 Alleen voortgangsdiagnose, geen aanvangsdiagnose.
2.1.3 Zowel aanvangsdiagnose als voortgangsdiagnose.
2.2 Kiezen  uit  alternatieven  of  vast  aanbod? Enkele  alternatieven?

Volkomen vrije vraag?

3.      De organisatie in de tijd.
Is het een individueel progressiesysteem?
Een correctief differentiatiesysteem? Of een keuzedifferentiatie-
systeem?

4.       Wle de beslissingen neemt.
Is het een geleld differentiatiesysteem of een vrij differentiatie-
systeem?

5.       Voor hoe lang de beslissingen worden genomen?
Voor &6n les? Voor 8 n lessenreeks? Voor 66n cursus?

6.       Aspecten van de mesostructuur. Verplichte aanwezigheid of bewegings-
vrijheid? Vaste of variabele leeromgeving? Vaste of flexibele tijds-
indeling?
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tivalent model  van differentiatie. Bij het multimodale model zijn de

doelstellingen gemeenschappelijk en kan alleen worden ingespeeld op in-

dividuele verschillen door variatie in de onderwijsprocedures. Bij het
multivalente model bestaat voor de leerlingen tevens de mogelijkheid om

verschillende doelstellingen te bereiken. Glaser (1976a) voegt aan de
twee door Cronbach onderscheiden componenten nog een derde component

toe, namelijk de begincompetentie ('initial state of competence'). Ei-

genlijk is dit een leerlingvariabele en geen onderwijsvariabele. Het

kan echter ook worden opgevat als een onderwijscomponent, namelijk het

startpunt van het onderwijsprogramma. Ik noem deze component verder de

'entree' . De entree kan worden gevari eerd door het aan te passen aan

individuele verschillen in begincompetentie. Het instructiesysteem van

Glaser (1962) geeft nog een vierde component aan, namelijk evaluatie.

Door mij is ze aan de checklist toegevoegd als de vi erde mogelijkheid

om het onderwijs aan te passen aan individuele verschillen. Met name in
'open onderwijs' wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

5.1.1   Differentiatie naar onderwijsdoelstellingen

OnderwijadoeZsteZZingen kan men omschrijven als gedragsveranderingen

bij de leerling, die door het onderwijs worden nagestreefd (De Corte,

1973a) . Kenmerkend voor differentiatie naar onderwijsdoelstellingen
5)

is, dat -de doelstellingen verschillen voor verschillende leerlingen.
Dienovereenkomstig verschillen dan de onderwijsprocedures en de eva-

luatie. Een aanknopingspunt om differentiatie naar doelstellingen te

beschrijven vond ik bij Klausmeier e.a. (1977). Zij onderscheiden drie

variabelen bij het vaststellen van het onderwijsprogramma:

a.  Zijn  de  doelstellingen  voor  alle  leerlingen hetzelfde of  niet

('common objectives' of 'variable objectives')?

b.  Moeten dezelfde doelstellingen door alle leerlingen in dezelfde

mate bereikt worden of niet ('full mastery' of 'variable attain-

ment')?

c.  Moeten de doelstellingen door alle leerlingen in dezelfde volgorde

(sequentie) bereikt worden of niet C 'invariant sequence' of 'varia-
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ble sequence')?

De eerste variabele kan varioren van voor alle leerlingen dezelfde

doelstellingen tot voor elke leerling andere doelstellingen. De tweede
variabele kan varioren van lage tot hoge beheersing. Wat deze variatie

nu precies kan inhouden, wordt door Klausmeier e.a. niet nader gespeci-

ficeerd. Hier kan echter de indeling van De Corte (1973b) naar vier
componenten van een concrete doelstelling (gedraging of handeling, in-

houd, voorwaarden en minimumprestatie) hulp bieden. Volgens deze inde-

ling kan hetzelfde gedrag gerelateerd worden aan verschillende (eenvou-

dige of minder eenvoudige) inhoud, gedemonstreerd worden onder verschil-

lende (meer of minder zware) voorwaarden en beoordeeld worden volgens

een verschillend (meer of minder hoog gesteld)  criterium. De derde
variabele kan varieren van een vaste volgorde tot alle mogelijke volg-

orden (Lodewijks, 1978). Alle drie variabelen zijn te beschouwen als

afspraken, die tevoren  met de leerli ng kunnen worden gemaakt. Bijvoor-
beeld bij de variabele 'beheersingsgraad': dit moeten jullie allemaal

volledig beheersen voordat je verder mag gaan; bij dat onderdeel mag je

zelf weten hoe goed je je erin oefent, en je mag straks doorgaan ook al

beheers je het maar ten dele.

Nu is van de door Klausmeier e.a. genoemde drie programmavariabelen de

'sequentie' in feite geen doelstellingsvariabele. Ze heeft immers geen

betrekking op een of meer aspecten van een onderwijsdoelstelling (ge-

drag, inhoud, voorwaarden, criterium). Bij het beschrijven van de dif-
ferentiatie naar doelstellingen maak ik daarom van deze variabele geen
gebruik, maar hanteer ik haar straks als variabele onderwijsprocedure.

Van de twee overige variabelen, 'keuze van de doelstellingen' en 'be-

heersingsgraad', zijn niet alle waarden voor de praktijk relevant. Voor

de variabele 'keuze van de doelstellingen' is in de praktijk de extreme

waarde 'voor elke leerling andere doelstellingen' onverenigbaar met de

restricties, gesteld door het jaarklassensysteem. De variatiemogelijk-
heden beperken zich tot twee, namelijk 'voor alle leerlingen dezelfde

doelstellingen' en 'voor alle leerlingen gelijke minimale doelstellin-
gen, daarboven differentidle doelstellingen . De 'beheersingsgraad'

, 6)

kan varioren van een voor alle leerlingen gelijke beheersingsgraad tot

een voor elke leerling aangepaste beheersingsgraad. Ook hier is de ex-

-27-



treme positie,  'een aan elke leerling aangepaste beheersingsgraad',

onverenigbaar met de restricties, gesteld door het jaarklassensysteem.
De variatiemogelijkheden zijn hier beperkt tot twee,  namelijk  'voor

alle leerlingen dezelfde beheersingsgraad' en 'voor alle leerlingen
gelijke minimale beheersingsgraad met de mogelijkheid om tot hogere of

andere beheersing te komen'.  Tenslotte kan worden opgemerkt, dat de

variabele 'beheersingsgraad' voor de praktijk alleen relevant is in
combinatie met dezelfde doelstellingen.

Op deze wijze kom ik tot drie mogelijkheden voor differentiatie naar

doelstellingen:

1.  Geen differentiatie naar doelstellingen (gemeenschappelijke doel-

stellingen en gemeenschappelijke beheersingsgraad).

2. Gemeenschappelijke doelstellingen, met de mogelijkheid om te varie-
ren tussen een minimale beheersingsgraad en hogere (of andere) be-

heersing.

3.  Gemeenschappelijke minimale doelstellingen, met de mogelijkheid om

differentiole doelstellingen te doen.

Deze drie mogelijkheden vormen elk een item in de checklist.

5.1.2  Differentiatie naar entree

Differentiatie naar entree houdt in: het onderwijs verschillend begin-

nen in aansluiting op individuele verschillen in begincompetentie. Van

een dergelijke differentiatie is steeds sprake in relatie tot hetzelfde

programma van doelstellingen. Differentiatie naar entree heeft met name
aandacht gekregen in Amerikaanse onderwijsprogramma' s,  die  zijn  gein-
spireerd op het individualiseringssysteem van Glaser (1967). Een bekend

voorbeeld is IPI. Het bepalen van de begincompetentie en het aanslui-

tend daarop verschillend instappen van leerlingen zijn essentiole com-

ponenten  van  di t systeem. Het bepalen  van de begincompetentie geschiedt
in relatie tot de voorwaarden die deelname aan het programma aan de

leerlingen stelt ('programm prerequisites'). Welke kennisinhouden wor-

den bekend verondersteld? Op welke vaardigheden bouwt het programma

voort? Behalve cognitieve leerlingkenmerken kan men ook affectieve leer-
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lingkenmerken laten meespelen bij de beslissing, hoe de leerling het
programma instapt. Met name moet daarbij gedacht worden aan de belang-

stelling van de leerling voor en zijn zelfvertrouwen ten aanzien van

het betreffende onderwijsprogramma. Onder begincompetentie zou ik daar-

om willen verstaan de cognitieve en affectieve kenmerken van de leer-

ling, voorzover relevant voor de beslissing over hoe de leerling het
7)

onderwijsprogramma instapt

Welke mogelijkheden zijn er nu om de leerlingen het onderwijsprogramma

verschillend te laten instappen? Voor het antwoord op deze vraag vond

ik een eerste aanknopingspunt bij Willingham (1974). Deze onderscheidt

vier categorieon 'treatments', namelijk 'assignment, selection, place-

ment and exemption'. De eerste twee hebben betrekking op groeperings-

vormen.  Bij  'assignment'  worden  leerlingen  gegroepeerd  in  homogene

groepen naar aanleg, leerstijl e.d., die dezelfde doelstellingen op een

andere wijze krijgen geTnstrueerd; bij 'selection' in homogene groepen

naar aanleg, belangstelling e.d., die andere doelstellingen krijgen on-

derwezen. Bij 'placement' mogen de leerlingen beginnen op een verschil-

lend punt in het programma, afhankelijk van hoeveel ze er al van beheer-

sen. 'Placement' heeft altijd betrekki ng op sequentiole programma's.
Bij 'exemption' kunnen leerli ngen worden vrijgesteld  van een programma-

eenheid, bijvoorbeeld omdat ze dit al eens gehad hebben. Alleen 'place-

ment' (plaatsing) en 'exemption' (vrijstelling) zijn relevant voor dif-

ferentiatie naar entree binnen klasseverband. Aan deze twee voeg ik nog

een derde mogelijkheid toe om leerlingen verschillend het onderwijspro-
gramma te laten instappen. Namelijk de mogelijkheid om de leerlingen al

of niet een compensatieprogramma te laten doorwerken als voorbereiding

op het eigenlijke programma. Dit compensatieprogramma heeft dan betrek-

king op de kennis en de vaardigheden, die vereist zijn om het eigenlij-

ke programma te kunnen volgen. De drie onderscheiden instapmogelijkhe-

den zijn in de checklist door evenzoveel items vertegenwoordigd.

5.1.3   Differentiatie naar onderwijsprocedures

Differentiatie naar onderwijsprocedures is een terrein, waarvan Popham
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en Baker (1970) bijna tien jaar geleden zeiden, dat daarover weinig

bekend is. Yoor zover ik weet, is daarin nog niet veel veranderd. Een

aanknopingspunt voor het inventariseren van de mogelijkheden om naar
onderwijsprocedures te differentioren biedt het onderwijsmodel van
Van Gelder  (1971).  In dit model,  waar in plaats van onderwijsprocedures
de term 'onderwijsleersituatie' gebruikt wordt, worden een viertal
aspecten onderscheiden die de leerkracht moet overwegen:
1.  Welke inhoud zal ik kiezen en hoe moet ik deze ordenen?

2.  Welke didactische werkvormen zal ik hanteren?

3.  Welke leeractiviteiten zal ik de leerling laten verrichten?
4. Welke onderwijs- en leermiddelen zal ik gebruiken?
Binnen de onderwijsleersituatie kunnen deze aspecten worden gevarieerd,
teneinde hem aan te doen sluiten bij individuele verschillen.
Er is een onderwijsvariabele, die in het model van Van Gelder niet naar
voren komt, namelijk de variabele toegestane leertijd (Carroll, 1963).
Het toestaan van tempoverschillen is de eenvoudigste maatregel om naar
onderwijsprocedures  te di fferentioren.   Ze  gaat  dus nog vooraf  aan  het
varieren van leerstof, didactische wertvormen, leeractiviteiten en
onderwijs- en leermiddelen.

Het bovenstaande houdt in, dat er de volgende mogelijkheden zijn om de

onderwijsleersituatie aan te passen aan de individuele leerling:
1.  De leerlingen kunnen worden toegestaan in hun eigen tempo te wer-

ken. Dit kan een volkomen vrij  tempo zijn, of een beperkt vrij

tempo in die zin, dat er is voorgeschreven hoever de leerling op
gezette tijden moet zijn.

2.  a.   Voor zover bepaalde inhoud niet als noodzakelijke kennis wordt

beschouwd, kan de leerkracht de keuze van de inhoud, waarmee
de algemene doelstelling gerealiseerd zal worden, laten afhan-

gen van de belangstelling van de leerling.

b.   De  leerlingen  kunnen  worden  toegestaan  de  verschillende

inhouden in verschillende volgorden te leren, overeenkomstig
hun voorkeur (variabele sequentie).

c.  De inhoud kan meer of minder sterk gestructureerd zijn, dat
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wil zeggen ingedeeld in kleinere of grotere leereenheden en

met meer of minder frequente feedback.

3.  De didactische werkvormen kunnen gevarieerd worden: meer leerkracht-

gestuurde  ('teacher-directed')  of meer leerlinggestuurde  ('self-

directed') werkvormen ; alleen of in een groep. Combinatie van8)

beide dimensies levert vier mogelijkheden op (figuur 4).

Figuur 4. Mogelijkheden  om  de  didactische  werkvorm  aan  te

passen aan individuele verschillen.

alleen in een groep

individuele uitleg in
leerkrachtgestuurd

uitleg een groep

individuele groeps-
leerlinggestuurd

zelfwerkzaamheid werk

4.  De leeractiviteiten kunnen gevarieerd worden. Ik denk bijvoorbeeld,

overeenkomstig Bruner (1966) ,   aan de keuze   ui t   een   van   de   vol -9)

gende activiteiten: lezen of luisteren (verbaal), kijken (visueel),

doen (motorisch).

5.  De onderwijs- en leermiddelen kunnen gevarieerd worden. Hier zijn

tal van variaties denkbaar. Een voorbeeld is, dat de leerling de

leerstof kan verwerven uit een boek, door middel van plaat-, radio-

of tape-programma, door middel van film- of televisieprogramma of

door middel van spel.

5.1.4   Differentiatie naar evaluatie

Differentiatie naar evaluatie houdt in, dat men het werk van de leer-
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lingen verschillend waardeert. Dit is het minst betreden gebied in de

differentiatietheorie  en -praktijk.  Welke mogelijkheden zijn er om

verschillend te evalueren? In dit geval heb ik een checklist geheel

zelf samengesteld, door bij het bestuderen van literatuur over evalua-

tie de dimensies te inventariseren, waarop evaluatie kan verschillen.

Deze dimensies zijn:

-   De inhoud: het kan zijn dat de leerkracht bij de zwakkere of minder
gemotiveerde leerlingen vooral let op hoe de leerling werkt aan het

bereiken van de doelstellingen, bijvoorbeeld door te letten op in-

zet,  studiemethode, enz.  (procesevaluatie) en nog niet zo kijkt
10).

naar hoe de leerling de stof beheerst (produktevaluatie    ).

-  Het tijdstip: het kan zijn, dat de leerkracht zich bij de betere

leerlingen beperkt tot evaluatie aan het einde van het leerproces
(summatieve evaluatie) en alleen bij de zwakkere of faalangstige
leerlingen frequenter evalueert, ook tijdens het leerproces (forma-
tieve evaluatie 11)),

-   De methode: het kan bijvoorbeeld zijn dat de leerkracht de leerling
laat kiezen uit een toets met open vragen of een toets met gepreco-

deerde vragen.

-  De afname: het kan zijn dat de leerkracht uur en plaats (in de
klas, buiten het lokaal, thuis) vrijlaat.

-   De scoring: het kan zijn dat de standaard van evaluatie niet voor

alle leerlingen dezelfde is , evenmin als de code (woord, letter
12)

of cijfer).
-   De beslissing over de voortgang:  het kan zijn dat bij dezelfde

evaluatie-uitkomsten toch per individuele leerling anders beslist
wordt.

5.2 De wijze waarop gevarieerd wordt

Voor I,et antwoord op de vraag, hoe de wijze van varidren kan verschil-

len, heb ik geen aanknopingspunten gevonden bij een bepaalde auteur. Ik

heb  daarom een aantal bekende di fferentiatiesystemen hierop bekeken  en

geconstateerd, dat de wijze van varieren in twee opzichten kan verschil-
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len:

1. Of het varidren gebaseerd is op het systematisch registreren van

individuele verschillen of niet.

2.  Of de leerling (c.q. de leraar voor de leerling) kan kiezen uit

alternatieven die de leraar aanbiedt of dat er sprake is van een

vast aanbod.

5.2.1  Al dan niet systematische registratie van individuele

verschillen

Het registreren van individuele verschillen kan worden aangeduid met de

term diagnostiseren. Diagnostiseren kan spontaan plaatsvinden, maar ook

systemati sch .   Hi er   gaat  het  al 1 een om systematisch  diagnostiseren,   het
diagnostiseren in dienst van een differentiatiesysteem. Diagnostiseren

kan dan plaatsvinden zowel  bij de aanvang  al s later, tijdens de voort-

gang door het programma. Aanvangsdiagnose heeft betrekking op het sig-

naleren van individuele verschillen in beginsituatie ('entering beha-

vior' ), bijvoorbeeld motivatiestructuur en voorkennis. Waar interne
differentiatie de vorm krijgt van een uniforme start van de klas, ge-

volgd door het na enige tijd uitwaaieren van de leerlingen, zal aan-

vangsdiagnose geen rol van betekenis spelen (wel een taxatie van de

beginsituatie bij de groep als geheel). Het gaat dan alleen om het

registreren van individuele verschillen in voortgang, on, voortegngs-

diagnose.  De aandacht is bij  deze voortgangsdiagnose gericht op de

leerprestaties, waarbij veelal gebruik gemaakt wordt van toetsen, zoge-
naamde formatieve toetsen. Daarvoor is in Nederland de term diagnos-

tische toetsen ingeburgerd.

Hiermee is meteen aangegeven waarin differentiatiesystemen kunnen ver-

schillen ten aanzien van het registreren van individuele verschillen

voor de uitvoering van het systeem:
1.  Er kan in het geheel geen sprake zijn van systematische diagnose.

2.  Er kan alleen sprake zijn van voortgangsdiagnose, geen aanvangs-

diagnose.

3.  Er kan sprake zijn van zowel aanvangsdiagnose als voortgangsdiagnose.
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5.2.2   Alternatieven of een vast aanbod

Bij het hanteren van een onderwijsvariabele als differentiatiemaatregel

kan sprake zijn van een vast aanbod of van de mogelijkheid om uit een
aantal alternatieven te kiezen. In vele gevallen zal men zich beperken

tot  een  vast  aanbod.  Bijvoorbeeld een herhalingsprogramma  voor de

zwakke leerling en een verrijkingsprogramma voor de goede leerling.

Soms  zullen  meerdere mogelijkheden  worden  aangeboden,  bijvoorbeeld

enkele verrijkingsprogramma's waaruit de leerling kan kiezen. In dit
geval kan men alleen per subgroep binnen de klas varioren, niet per

individuele leerling. Dit laatste is pas het geval bij een volkomen

vrije vraag. Van een vrije vraag kan pas sprake zijn als er een grote

verscheidenheid aan leermateriaal is (bijv. een bibliotheek achter in
de klas), waaruit door de leraar of de leerling iets passends gezocht

kan worden. Een tweede vereiste is, dat de leraar beschikbaar is (de
handeen vrij heeft) om op de leerbehoeften van de individuele leerling

in te gaan.

5.3  De organisatie in de tijd

Het aandeel van het gedifferentieerde onderwijs in de totale, voor het
onderwijs voor het betreffende vak beschikbare, tijd kan varioren. Er
zijn daarbij twee mogelijkheden te onderscheiden:

a.  Er wordt voortdurend gedifferentieerd onderwijs gegeven.

b.  Er wordt periodiek gedifferentieerd onderwijs gegeven.

Van voortdurende differentiatie is sprake bij  'self-paced'  differen-

tiatiesystemen; van periodieke differentiatie bij 'teacher-paced' dif-
ferentiatiesystemen . Bij een teacher-paced systeem wordt uitgegaan

13)

van een groepsgewijs tempo van voortgang door het programma; bij een

self-paced systeem bepaalt de leerling volledig zijn eigen studietempo.
Bij een self-paced differentiatiesysteem lopen de leerlingen qua tempo

al vrij snel zo sterk uiteen, dat gezamenlijke of klassikale instructie
onmogelijk wordt. Deze maakt dan geen essentieel bestanddeel meer uit
van het onderwijs binnen dergelijke systemen. De keuze van een teacher-
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paced systeem geschiedt  jui st vanuit de overweging, dat daarin gezamen-
lijke instructie een regelmatig terugkerende component van het onder-

wijsgebeuren moet vormen. Klassikaal en gedifferenti eerd onderwijs wis-

selen elkaar dan af.

Bij teacher-paced differentiatiesystemen zijn er twee mogelijkheden:

het gedifferentieerd onderwijs is gekoppeld aan het klassikale onder-

wijs, of daarvan ontkoppeld. In het eerste geval heeft het gedifferen-

tieerde onderwijs de functie van het achteraf aanpassen van het onder-

wijs door correctieprocedures. Leerlingen die de stof (minimale doel-

stellingen) nog niet blijken te beheersen worden bijgewerkt, terwijl de
leerlingen die de stof wel beheersen iets anders (differentiole doel-

stellingen) kunnen gaan doen. In het tweede geval heeft het gedifferen-

tieerd onderwijs de functie om alle leerlingen (niet alleen de snelle-

re) naast het verplichte programma de gelegenheid te geven eigen wensen

te  vol gen.
Het voorafgaande resumerend, zijn er wat de organisatie in de tijd be-

treft een drietal categoriein differentiatiesystemen te onderscheiden:

1.  Systemen, waarin sprake is van individuele voortgang door het pro-

gramma (ind€viduaZe progressiesystemen).

2.  Systemen, waarin sprake is van een groepsgewijze voortgang door het

programma, waarbij het periodiek plaatsvindende gedifferentieerde

onderwijs een remediale functie heeft ( correetieve differentiatie-

systemen).

3. Systemen, waarin sprake  is  van een groepsgewijze voortgang  door  het
programma, waarbij het periodiek plaatsvindende gedifferentieerde

onderwijs de functie heeft om in te gaan op eigen programmawensen

van   de   1 eerl i ngen ( keuzed€fferentiatiesystemen) .

5.4  Wie de beslissingen neemt en voor hoe lang

Aanknopingspunten  om  het  aspect  'wie  de  differentiatiebeslissingen

neemt' te beschrijven, vond ik bij Gibbons (1970) en Bernaert (1978).
Gibbons onderscheidt op deze dimensie drie categorieon, namelijk 'ac-

tief' (leerkracht-bepaald), 'beantwoordend' (leerkracht-leerling samen-
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werking) en 'toegeeflijk' (democratisch) (naar: Veenman, 1977). Ber-
naert maakt onderscheid tussen een leerling-gestuurde conditie en een

programma-gestuurde conditie. Deze onderscheidingen heben betrekking op

de vraag, in hoeverre de leerling betrokken wordt bij beslissingen over

doelstellingen, entree, onderwijsprocedures en evaluatie. Hieronder wil

ik de gemaakte onderscheiden weergeven in de vorm van een tweedeling,

namel ijk  in ge Ze€de differentiatiesystemen en vr€je differentiatie-

systemen. Bij de geleide differentiatiesystemen is de medezeggenschap

van de leerling nihil. De leerkracht neemt alle beslissingen. Bij vrije
differentiatiesystemen is de medezeggenschap van de leerling groot.

Voor hoe lang de differentiatiebeslissingen worden genomen, kan even-

eens van differentiatiesysteem tot differentiatiesysteem verschillen.

Het gaat daarbij in feite orn de tijd, waarbinnen zich 66n volledige
uitvoering van de organisatievorm voltrekt. Ruwweg zijn er drie moge-

lijkheden, namelijk:

-   binnen &en les;

-   binnen een lessenreeks;

-   binnen een cursus.

Een voorbeeld van het eerste is, als de les bestaat uit uitleg gevolgd

door enkele diagnostische vragen over de kern van de les en dan gedif-

ferentieerd werken. Een voorbeeld van het tweede is het basisstof-
extrastof-model. Een voorbeeld van het laatste is een vorm van vrije-

tempo-werkwijze, waarbij de leerling eerst het minimumprogramma door-
werkt en de rest van het cursusjaar differentiole leerstof bestudeert.

5.5  Aspecten van de mesostructuur

Het instructiesysteem van Glaser is, evenals het didactisch model van

Van Gelder, een systeem dat zich afspeelt op microniveau. De micro-
structuur ligt ingebed in de mesostructuur: de interne organisatie van

de  school (De Corte e.a., 1974). Aspecten van de mesostructuur zijn:  de
groeperingsvorm, het lesrooster, enz. Een aantal van deze aspecten is

relevant bij de beschrijving van differentiatiesystemen. Gibbons (1970)
noemt met name aanwezigheid, de leeromgeving en de tijdsindeling.
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Aanwezigheid:  deze kan varioren  van de verpl ichting aanwezig  te  zijn  op

een bepaalde plaats (lokaal, bank) tot de vrijheid zich waar dan ook in

het schoolgebouw op te houden.

Leeromgeving: is er slechts een bepaalde plaats of is er grote vari&-

teit aan 'leerplekken': leerhoeken, verschillende lokalen, bibliotheek,

enz.

Tijdsindeling: deze kan vari6ren van een strakke tijdsindeling tot een

volkomen vrije indeling van de leertijd.

6.  Individualiseringszwakke en -sterke differentiatie-

systemen

Differentiatiesystemen  verschillen  naar de mate,  waarin kan worden

ingespeeld op individuele verschillen. Gesproken kan worden van indivi-

dualiseringeswakke en -sterke di fferenti ati esystemen. Hoe sterk   of   zwak

een differentiatiesysteem is, kan worden bepaald door het te beschrij-

ven aan de hand van het in de vorige paragraaf geschetste classifica-

tieschema. Hoe meer onderwijsvariabelen uit het schema worden gehan-

teerd  als di fferentiatiemaatregelen,  des te sterker  is het differentia-

tiesysteem. Het classificatieschema vonnt dus een instrument om diffe-
, 14)

rentiatiesystemen 'door te meten

De indeling in individualiseringszwakke en -sterke differentiatiesys-

temen is een objectieve categorisering aan de hand van een classifica-

tieschema, dus niet bedoeld om een waarde-oordeel uit te spreken. Wat

het laatste betreft, krijgen individualiseringszwakke differentiatie-

systemen vaak een positievere waardering dan sterke, vanwege hun gro-

tere haalbaarheid. Interessant is in dit verband een beschouwing van

De Koning, een van de pioniers op het gebied van de bestudering van de

differentiatieproblematiek in ons land. In een van zijn eerste studies

over interne differentiatie concludeert De Koning (1972) ten aanzien

van de component onderwijsprocedures,  dat een gedifferenti eerde in-

structie in de praktijk alleen uitvoerbaar is als er sprake is van:

1.  het achteraf aanpassen van de instructie door correctieprocedu-
15).res
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2.  niet voor elke leerling apart maar voor twee of drie subgroepen

binnen de klas;

3.  op basis van een beperkt aantal duidelijke indicaties om verschil-

len te kunnen identificeren. Als het meest voor de hand liggend en

ook te meten in de school noemt De Koning de leerprestaties.

Met deze conclusie wijst De Koning als praktisch onhaalbaar af:

1. continue progressiesystemen, waarin op basis van een verfijnde
initiele diagnose voor iedere leerling een andere leerweg wordt

ontworpen en niet eerst gestart wordt met een klassikale aanbieding

van de leerstof. Zulke systemen (bijv. het IPI-systeem) vragen om
veel te kostbare investeringen;

2. vormen van interne differentiatie, waarin na de gemeenschappelijke
instructie  op  basis  van  een  verfijnde  voortgangsevaluatie  voor

iedere leerling een andere correctieprocedure wordt ontworpen.

Kortom, De koning houdt een pleidooi voor individualiseringszwakke dif-

ferentiatiesystemen, vanwege hun grotere haalbaarheid.

Het ontwikkelde classificatieschema kan niet alleen dienen als een in-
strument om differentiatiesystemen 'door te meten'. Het kan ook dienen

als een checklist bij het kiezen van een differentiatiesysteem. Hier-
over meer in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2. Een differentiatiesysteem kiezen

1.  Individualisering als criterium

Interne differentiatie kan in theorie gestalte krijgen in een grote

verscheidenheid van differentiatiesystemen, zo is het gebleken in het

vorige hoofdstuk. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen indivi-

dualiseringszwakke en -sterke differentiatiesystemen. De eerste hebben

een lage, de tweede een hoge individualiseringscapaciteit. Met ind€vi-

duaZ€aeringscapaciteit wordt dan bedoel d: mate waari n bi nnen   di t   sys-

teem met het onderwijs kan worden aangesloten bij individuele verschil-

len. Het in hoofdstuk I geschetste classificatieschema kan dienen als

checklist bij het kiezen van een differentiatiesysteem. Ze geeft immers

een overzicht van alle onderwijsvariabelen, die kunnen worden gehan-

teerd om te differentioren. Daaruit kan een keuze worden gemaakt. Com-

binatie van de gekozen onderwijsvariabelen levert een bepaald differen-

tiatiesysteem op. Een voorbeeld ter illustratie.

Stel, dat men aan de hand van de checklist de volgende keuzen maakt:

-       De  doel stel li ngen worden gevari eerd, dat wil zeggen er zijn gemeen-

schappelijke minimale doelstellingen, met de mogelijkheid van dif-

ferentiole doelstellingen (checkpunt 1.1).

-   De entree wordt niet gevarieerd (checkpunt 1.2).

-   De onderwijsprocedures worden gevarieerd (checkpunt 1.3): we willen

de minimumstof meer of minder gestructureerd aanbieden (checkpunt

1.3.4) en er langer of korter over doen (checkpunt 1.3.1), afhanke-

lijk van de leerling.

-   De evaluatie wordt niet gevari eerd ( checkpunt 1.4).

Het varioren van de doelstellingen is gebaseerd op voortgangsdiag-

nose (checkpunt 2.1).

-   Voor de differentiole doelstellingen is er een vast aanbod: 6&n

verrijkingsprogramma (checkpunt 2.2).

-   Er is sprake van een correctief differentiatiesysteem (checkpunt

3).
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-     Er is sprake van een vrij differentiatiesysteem (checkpunt 4).
-   Differentiatiebeslissingen gelden voor de duur van een lessenreeks

(checkpunt 5).

Combinatie van deze keuzen levert het differentiatiesysteem op uit fi-
guur 5.

Figuur 5. Het basisstof-extrastof-model.

1..  -"-I   ,  --
1- 71--_< :1'01                 -- -1-Mn<t>.--13:-1.

L__1 V L-1

Bij het gekozen differentiatiesysteem   past  de vol gende beschrijving.
Het  minimumprogramma is opgedeel d in korte leereenheden van bijvoor-
beeld twee weken elk (Ml' M2'  ..... Mn). De hele klas start tegelijk

met een leereenheid, waarbij  de stof aan de hele groep op dezelfde

wijze wordt aangeboden. Na deze uniforme aanbieding wordt een voorlo-

pige stand opgemaakt van de vorderingen: door middel van een formatieve

toets ('diagnostische toets') wordt nagegaan wat de individuele leer-            
ling wel en niet beheerst (F). Vervolgens wordt aan de leerlingen, die

dat willen, opnieuw en meer gestructureerd uitleg over de stof gegeven

(MC). De leerlingen, die dit niet nodig vinden, gaan ondertussen verder

met differentiele doelstellingen (D). Aan het einde van het onderwijs

i n een bepaald onderwerp, bestaande  uit een groter of kleiner aantal
leereenheden, volgt afname van een summatieve toets (S). Op grond daar-

van krijgt de leerling een beoordeling, bijvoorbeeld een cijfer.
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In het vorige hoofdstuk werd gesteld, dat differentiatie een middel is

om het pedagogische doel individualisering te realiseren. Nu is de al-

gemene formulering van dit doel ('recht doen aan de individualiteit van
de leerling') voor velerlei uitleg vatbaar. Er bestaan dus verschillen-

de concrete invullingen van individualisering. Enkele voorbeelden zijn:

-   We willen ons onderwijs aanpassen aan individuele verschillen in

leercapaciteiten.

-  We willen voor het onderwijsleerproces gebruik maken van indivi-

duele verschillen in belangstelling.

-   We willen door het scheppen van een flexibele leeromgeving ·de leer-
ling in de gelegenheid stellen zelf zijn leerweg in te richten

overeenkomstig zijn capaciteiten en geaardheid.
Bij het kiezen van een differentiatiesysteem dient individualisering
als criterium. Bij het eerste voorbeeld past bijvoorbeeld het basis-

stof-extrastof-model,  bij het tweede voorbeeld het projectmodel en bij

het derde voorbeeld een of andere vorm van open onderwijs. Het cri-

terium individualisering kan expliciet of impliciet gehanteerd worden.

In het eerste geval  (individualisering als expliciet criterium) start
men met het concreet formuleren van het pedagogische doel individuali-

sering, om vervolgens pas de checklist na te lopen. In het tweede geval

(individualisering als impliciet criterium) raadpleegt men zonder meer
de checklist, waarbij men zich bij zijn keuzen impliciet laat leiden

door de eigen opvatting over individualisering.

2. Haalbaarheid als criterium

Bij de keuze van het differentiatiesysteem (individualiseringszwak of

-sterk) zou men zich geheel kunnen laten leiden door de invulling, die
men geeft aan het pedagogisch doel individualisering. Men zal dan een
differentiatiesysteem kiezen, dat aan die invulling het meeste recht

doet. Er zijn echter nog overwegingen van geheel andere aard, die een

rol moeten spelen bij de keuze van het differentiatiesysteem. Namelijk

overwegingen ten aanzien van de haalbaarheid in de praktijk. Denkbaar

is, dat een differentiatiesysteem dat recht doet aan het individuali-
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seringsideaal van de betrokken docenten, niet haalbaar is in de onder-

wijssituatie van deze docenten. Terwijl de invulling van het pedago-

gische doel individualisering berust op waarden, waar de onderwijswe-
tenschap zich buiten houdt, is haa Zbaarheid een begrip, waaraan een

objectief-beschrijvende functie kan worden toegekend: aard en omvang
van de probl emen, welke leerkrachten    in een vergelijkbare situatie
ervoeren bij toepassing van het betreffende differentiatiesysteem.

Haalbaarheid is een belangrijk aspect van de implementatie van interne

differentiatie. De term fmpZementatie slaat op de problematiek van het
invoeren van onderwijsvernieuwingen en de vele aspecten die ermee sa-
menhangen (Nijhoff en Oosthoek, 1978). Intern differentiatie is zo'n
onderwijsvernieuwing.

De haalbaarheid van interne differentiatie zal afhangen van de speci-
fieke context waarbinnen ze plaatsvindt. Zo komt Nijhoff (1978), die
onderzocht welke problemen zich voordoen bij het invoeren van interne

differentiatie in het basisonderwijs, bij een vergelijking van de door
hem gevonden problemen met een soortgelijk onderzoek van De Koning en

Van Hunen (1972) in het voortgezet onderwijs, tot de conclusie dat er
weinig overlap is. In deze studie is de blik gericht op het voortgezet

onderwijs. Rondom de invoering van interne differentiatie in het neder-

1 andse voortgezet onderwijs  zijn het afgel open decennium  vele  publ ika-
ties verschenen. Een deel hiervan is beschouwend van aard (bijv.    Nuy,

1972c; De Koning, 1972, 1976; Bade, 1978), een ander deel heeft betrek-
king op onderzoek (bijv. De Koning en Van Hunen, 1972; De Brabander
e.a., 1975; Roede e.a., 1976). De meer beschouwelijke publikaties be-
lichten de implementatieproblematiek van interne differentiatie vanuit

de eigen ervaringen van de auteurs. Onderzoeksgfegevens vormen hierop

een welkome aanvulling. Helaas kleven aan het onderzoek in methodolo-

gisch  opzi cht verschillende beperkingen.   Dit  is een consequentie  van  de
emb ryonale staat, waarin de theorievorming over differentiatie verkeert.
E&n zo'n beperking is, dat implementatieproblemen geinventari seerd zijn

volgens een meer 'journalistieke' werkwijze en niet aan de hand van een

theoretisch raamwerk. Het verkregen materiaal biedt daardoor weinig
mogelijkheden  tot onderlinge  vergelijking.  Een andere beperking  is
dat meestal gebruik gemaakt is van 'zachte' onderzoeksinstrumenten, met
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name  het open interview, en dientengevol ge een offer moest worden  ge-                -·
bracht aan de objectiviteit van de verkregen gegevens. Een verdere be-
perking, die met de vorige samenhangt, is de geringe steekproefgrootte,

waardoor generaliserende uitspraken naar de hele populatie toe vaak

nauwelijks verantwoord zijn . Gezien deze beperkingen, moeten con-16)

clusies uit dit onderzoek met de grootste omzichtigheid worden getrok-

ken.  De al gemene teneur van publikaties  over de implementatieproblema-
tiek van interne differentiatie is, dat het bij interne differentiatie

gaat om een ingrijpende verandering van het onderwijs waar heel wat bij
komt kijken. Gedacht kan daarbij worden aan onder meer het volgende:

1.  Bij interne differentiatie is sprake van een rolverandering van de

docent, van iemand die primair doceert naar iemand die vooral leer-

activiteiten  organiseert  en  begeleidt.  Interne  differentiatie

vraagt dus van de docent een grondige herorientering op zijn be-

roep.

2..  Interne differentiatie vraagt van de leraar een niet geringe men-

tale verandering. Met name moet hij anders gaan aankijken tegen de

inhoud van het vak dat hij doceert. Uitgangspunten daarbij zijn
niet meer de eisen van het programma, maar de mogelijkheden van de

leerlingen.

3.  De beschikbare onderwijsmiddelen en -faciliteiten zijn ontoereikend

voor interne differentiatie. Voorbeelden zijn: gebrek aan geschikte
leer-   en hul pmiddelen; grote klassen; ontoereikende ruimtelijke
voorzieningen; ontbreken  van  tijd  om  al s docent veel aandacht  aan

onderwijsverandering te besteden.
4.  Realisering van interne differentiatie is een proces, waar alle as-

pecten van het schoolgebeuren bij zijn betrokken.  Invoering van

interne differentiatie is dus geen zaak van de individuele leraar

of van de afzonderlijke vaksectie, maar vereist intensief overleg

op schoolniveau. Om een voorbeeld te noemen, interne differentiatie

vraagt om een herziening van het beoordelings- en rapportagesysteem

op een school.

5.  Er bestaat nog veel onzekerheid over de oplossing van een aantal

problemen  die zich voordoen bij de  invoering  van  interne

differentiatie. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn: hoe kan
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de docent met de instructiestrategie aansluiten bij  individuele

verschillen?; hoe kan men in de moderne vreemde talen bij een audio-

linguale methode differentioren?.

3.  Een strategie van kleine stappen bij de implementatie

van interne differentiatie

Een uitgangsstelling in deze studie is, dat een differentiatiesysteem
dient te worden gekozen welke het pedagogische doel individualisering

van de betrokkenen zoveel mogel ijk benadert en tegelijkertijd  in  de  ge-
geven situatie haalbaar is. Deze stelling vertolkt het optimaliserings-

standpunt, waarover in de PROLOOG gesproken werd. Het is dus van belang
bij het kiezen  van  een di fferentiatiesysteem niet alleen  maar  te  over-
wegen wat men graag zou willen (het individualiseringsideaal), maar te-

vens   rekening te houden  met de compl exi teit  van de geentameerde onder-

wijsverandering. Onder de huidige omstandigheden betekent het voorbe-

reiden en  uitvoeren  van  gedifferentieerd onderwijs  een  aanzienlijk

zwaardere belasting van de docent dan het geval is bij klassikaal on-

derwijs . Daarnaast wordt van hem een niet geringe mentale verande-17)

ring vereist.  Het verdient daarom aanbeveling bij  de invoering van
interne differentiatie uit te gaan van een strategie van kleine stap-

pen, waarbij in de beginfase gestart wordt met een eenvoudig differen-

tiatiesysteem. Dit differentiatiesysteem zou aan de volgende voorwaar-
den moeten voldoen:

a.  het moet geen al te grote breuk betekenen met de gangbare onderwijs-

p rak ti j k;
b.  het moet niet veel nieuw lesmateriaal en andere extra voorzieningen

nodig maken;

c.    werten  aan  di t ' eenvoudig' differentiatiesysteem moet tevens beteke-

nen, dat er gewerkt wordt aan de basisingrediinten van interne dif-

ferentiatie, zodat daarmee de voorwaarden worden geschapen voor ver-
derreikende en complexere vormgevingen van interne differentiatie;

d.  er moeten hanteerbare aanwijzingen beschikbaar zijn om het diffe-
rentiatiesysteem met concrete onderwijsactiviteiten in te vullen
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(een model alleen is niet voldoende).                                   ··

Deze  voorwaarden waren overwegingen,  die het Katholiek  Pedagogisch

Centrum deed kiezen voor de strategie van beheersingsleren als ingang

bij de realisering van interne differentiatie op scholen voor voortge-

zet onderwijs. De strategie werd toegepast als eerste stap in het KPC-

project Individualisering (Gieles, 1977a). Deze studie sluit hierbij
aan. In het volgende hoofdstuk wordt de strategie van beheersingsleren

nader beschreven.
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Hoofdstuk 3. De strategie van beheersingsleren

1. Ontstaan

Beheersingsleren ('mastery learning') is een onderwijsopzet, die ont-
wikkeld is om te bereiken dat alle leerlingen uiteindelijk de aangebo-

den leerstof beheersen. De denkbeelden over beheersingsleren zijn niet

nieuw en hebben vorm gekregen in verschillende strategieon. Al in de
twintiger jaren werden in de Verenigde Staten een aantal experimenten

uitgevoerd, die op deze denkbeelden waren gebaseerd. De experimenten

liepen vast bij gebrek aan middelen, zoals geprogrammeerd instructie-

materiaal, adequate toetsingsinstrumenten, enz. (Block,   1971).   Mede
door toedoen van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Bloom is beheer-

singsleren nieuw leven ingeblazen. Zijn inzet om bekendheid te geven

aan beheersingsleren moet in eerste instantie verklaard worden door

zijn ervaringen als psycholoog-begeleider, die hem hebben doen beseffen
welke ingrijpende invloed de schoolloopbaan kan hebben op iemands zelf-

beeld. Zijn conclusies zijn niet mis. Hij legde ze neer in een aangrij-

pend  artikel,  getiteld  'Affective consequences  of  school  learning'

(Bloom, 197lb).  De  door hem voorgestel de strategie van beheersingsleren
(Bloom, 1968) heeft veel belangstelling gekregen. Dit is wellicht voor-
al te verklaren door het feit, dat zij toegepast kan worden binnen het
gewone klassikale onderwijs en met gebruikmaking van de bestaande leer-

boeken.

2.  Theoretische fundering

De verwachting, dat het mogelijk moet zijn om (bijna) elke leerling
leersucces te garanderen, is niet gebaseerd op speculaties maar wordt

ondersteund door de theorie van Carroll over het leren op school (Car-

roll, 1963). Dit is geen leerpsychologische maar een onderwijskundige
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theorie, en ze geeft weer welke factoren van invloed zijn op het leren

van leerlingen in een schoolklas . Het basisaxioma in de theorie van
18)

Carroll luidt, dat tijd de centrale variabele is bij het leren op

school. Alle belangrijke factoren, die van invloed zijn op de studiere-

sultaten, worden in zijn theorie tot deze variabele omgerekend. Zo'n

factor is bijvoorbeeld aanleg. Verschillen in aanleg worden in de theo-

rie van Carroll teruggebracht tot verschillen in leertempo. Leerlingen

met verschillende aanleg verschillen in de hoeveelheid tijd, die zij

nodi g hebben om een bepaal de leertaak met succes te vol brengen. Al s

iedere leerling aan een leertaak de tijd zou kunnen besteden die hij

daarvoor nodig heeft, zou i edere 1 eerl i ng   di e   taak   met goed gevol g   af-

werken.

Volgens door Bloom aangehaalde experimenten, waarin leerlingen (onder
overigens  traditionele  onderwijsomstandigheden)  in  hun  eigen  tempo

mochten leren, blijken de langzaamste leerlingen ongeveer vijf maal zo-

zoveel tijd nodig te hebben als de snelste leerlingen om tot voldoende

studieprestaties te komen (Bloom, 1974) 19). Als de verschillen zo
groot zijn, lijkt de betekenis van de theorie van Carroll voor de onder-

wijspraktijk nihil:  de klas zou voor de leerkracht onhanteerbaar worden

als langzame en snelle leerlingen in hun eigen tempo mochten werken. Nu

is de tijd die leerlingen er voor nemen om een leertaak met succes te

volbrengen vaak langer dan de tijd die zij echt aan die leertaak

werken. Daarom maakt Carroll in zijn theorie een onderscheid tussen de

'verstreken tijd' en de 'feitelijk bestede tijd'. Leerlingen, die bezig

zijn aan een leertaak, verschillen in de mate waarin ze hun tijd goed

besteden. Sommige leerlingen gaan direct aan de slag en blijven de hele

tijd doorwerken. Anderen zijn een poos met allerlei andere dingen bezig
voordat  ze echt beginnen, terwijl   ze sl echts korte tijd achtereen  ge-
concentreerd kunnen werken. Uit door Bloom aangehaalde studies blijkt,

dat het juist de zwakkere leerlingen zijn, die veel tijd verkwisten
(Bloom, 1974) 20).  Hier ligt een aangrijpingspunt voor het onderwijs:

de verschillen in benodigde tijd zouden kleiner zijn, als we alle leer-

lingen ertoe konden brengen om hun tijd ook voor de volle honderd pro-

cent echt aan de leertaak te besteden. Carroll gebruikt in dit verband

het begrip leermotivatie ('perseverance') en operationaliseert deze va-
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riabele als de tijd die de leerling actief aan het leren van de taak
wil besteden.

De theorie van Carroll biedt nog meer aangrijpingspunten om individuele

verschillen in benodigde tijd kleiner te maken. In deze theorie wordt

de (echt bestede) tijd, die de leerling nodig heeft om een leertaak

met succes te volbrengen, bepaald door drie variabelen, namelijk:

1.  zijn specifieke leertempo ('aptitude');

2. zijn begripsvermogen ('ability to understand the instruction');

3.  de kwaliteit van het onderwijs.

Met specifiek leertempo wordt bedoeld het tempo waarmee iemand een be-

paalde leertaak kan leren, voor zover bepaald door zijn voorkennis en
Zijn begaafdeheden voor deze bepaalde leertaak. Specifiek leertempo is

een typisch leertaakgebonden leerlingkenmerk. Bij het begripsvermogen

gaat het niet om zo'n leertaakspecifiek vermogen, maar om het algemene

vermogen tot abstractie.

Specifiek leertempo en begripsvermogen zijn beide leerlingvariabelen.

De kwaliteit van het onderwijs is een onderwijsvariabele. Carroll defi-

nieert haar als de mate waarin het onderricht aansluit bij de behoeften

van de individuele leerling. De kwaliteit van het onderwijs is opti-
maal, wanneer het onderricht is aangepast aan het specifieke leertempo

en het begripsvermogen van de individuele leerling. Indien het onder-

wijs voor de leerling in deze zin niet optimaal is, zal hij meer tijd
nodig hebben om een taak te leren. Of omgekeerd, hoe beter de kwaliteit

van het onderwijs, hoe sneller een leerling leert.

In het verleden is het onderzoek steeds gericht geweest op het vinden

van de onderwijsmethode en het type leermateriaal, dat gemiddeld in de
klas de beste resul taten geeft (Bloom, 1971c). Het toetsingscriterium
werd dan gevonnd  door de resul taten   van  de  hel e groep,   en  men  gi ng  na
of de groepsresultaten bij de ene onderwijsmethode significant beter

waren dan bij de andere onderwijsmethode. In zijn theorie gaat Carroll

er echter van uit, dat het mogelijk is verschillende onderwijsmethoden

en leermaterialen te ontwikkelen, die elk aangepast zijn aan de indivi-

duele aanlegstructuur van de leerling. Op deze veronderstelling is het

ATI-onderzoek gebaseerd (zie hoofdstuk IV).

Het ligt voor de hand, dat bij klassikaal onderwijs de kwaliteit van
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het onderwijs niet optimaal  is, in de zin als door Carroll bedoeld.

Verschillen in benodigde tijd zouden dus kunnen worden teruggebracht

door de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voor zover de leerlin-
gen ook dan nog blijven verschillen in benodigde tijd, zullen die ver-
schillen kunnen worden opgevangen door iedere leerling in zijn eigen

tempo te laten werken. Door, in termen van variabelen uit de theorie
van Carroll, de roostertijd ('time allowed') te variiren, wordt iedere

leerling in de gelegenheid gesteld een leertaak met succes te volbren-

gen. Naast de kwaliteit van het onderwijs is de roostertijd de tweede

onderwijsvariabele, die voor de onderwijspraktijk aangrijpingspunten
biedt om meer leerlingen dan tot nu toe leersucces te garanderen.

Vanuit de theorie van Carroll gedacht, is een strategie van beheersings-

leren erop gericht  om  de fei telijk bestede tijd gelijk te maken  aan  de

benodigde tijd. Dit wordt bereikt door de twee manipuleerbare variabe-
len uit het model van Carroll (de onderwijsvariabelen), namelijk de
kwaliteit van het onderwijs en de toegestane tijd, te optimaliseren.

Deze optimalisering houdt dan in een aanpassing aan het individuele be-

gripsvermogen en het individuele leertempo.

3. Basisprincipes

Het model van Carroll vonnt het theoretische uitgangspunt bij het op-

stellen van strategieon van beheersingsleren. Deze strategieon geven

aan, op welke wijze men in de concrete onderwijssituatie leersucces

voor  alle  leerlingen  kan  realiseren.  Hoe  die  strategieon ook  zijn

uitgewerkt, ze geven alle vorm aan een aantal  belangrijke onderwijs-

principes. Deze principes zijn de volgende.

- De leerkracht geeft effectiever onderwijs als de doelstellingen
hel der zijn gefonnul eerd.

-   De leerling is beter gemotiveerd en leert effectiever als hij, door

een opdeling van het schoolwerk in kleinere taken, zijn werk kan
overzien.

-   De leerling heeft minder moeite met het zich eigen maken van nieuwe

kennis, als hij in de gelegenheid wordt gesteld zich de vereiste
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voorkennis eigen te maken.
- Regelmatige feedback bevordert, dat de leerkracht efficiunt onder-

wijs geeft en de leerling efficiont leert.

-   Hulp bij moeilijkheden in de studie is het meest effectief als ze

a) individueel gericht is en b) plaatsvindt op het moment dat de

leerling door heeft dat hij iets niet begrijpt.

-   Tevoren moet vaststaan wat als voldoende prestatie zal worden be-

schouwd (absolute norm).  De norm wordt dus niet afgeleid van de

gemiddelde prestatie van de groep (relatieve nonm), want dah zal

altijd een deel van de leerlingen beneden de norm blijven.

-   'Success breeds success': het zelfvertrouwen van de leerling neemt

toe als hij succes ervaart, waarmee de kans op succes bij volgende,

moeilijker leertaken, groter wordt.

Strategie8n van beheersingsleren doen recht aan deze onderwijsprincipes

door de volgende maatregelen:

1.  Opdeling van de leerstof van een programma in kleine, overzichte-

lijke leertaken of leereenheden en ordening van deze leereenheden

van eenvoudig naar complex.

2.  Formulering van de doelstellingen van elke leereenheid en een daar-

van afgeleide vaste (absolute) nonn bij de beoordeling.

3. Systematische controle of de leereenheid beheerst wordt en

bijsturing op basis van deze controle, voordat de leerling aan een

volgende leereenheid begint.
4.  Toestaan van tempoverschillen bij het leren.

In strategieon van beheersingsleren kan een tweedeling worden aange-

bracht,  namelijk  in 'teacher-paced' en 'self-paced'  strategieon. Bij

een  'teacher-paced'  strategie wordt  uitgegaan  van  een  groepsgewijs

tempo van voortgang door het programma, bij een 'self-paced' strategie

bepaalt de leerling volledig zijn eigen studietempo. De strategie van

beheersingsleren van Bloom is een voorbeeld van de eerste en de Indivi-

duele Studie Systemen (ISS), toegepast aan verschillende universiteiten

en hogescholen in Nederland , zijn voorbeelden van het tweede. Hier-21)

onder wordt alleen de strategie van Bloom besproken.
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4.   De  strategie van beheersingsleren van Benjamin S.Bloom                -

4.1  Theoretische assumpties

De denkbeelden van Bloom over beheersingsleren zijn in sterke mate

geinspi reerd op de theorie van Carroll. Sinds de publikatie van Carroll

heeft Bloom verschillende artikelen aan beheersingsleren gewijd. Later

heeft hij zijn ideeon geintegreerd in een eigen theorie over het leren

op school (Bloom, 1976). In deze theorie worden drie groepen variabelen

onderscheiden, namelijk leelingkenmerken, de kwaliteit van de instruc-
tie en leerresultaten. De leerlingkenmerken worden ingedeeld in cogni-

tieve en affectieve begingedragingen ( 'entry behaviors' ). Cognitieve
begingedragingen hebben betrekking op de mate, waarin de leerling de

vereiste voorkennis ( 'basic prerequisites' )  voor de betreffende  leer-
taak bezit. Affectieve begingedragingen op de motivatie van de leerling
voor de leertaak. Het begrip 'kwaliteit van de instructie' heeft bij

Bloom dezelfde betekenis als bij Carroll, namelijk de mate waarin de

instructie is afgestemd op de individuele leerling. Bloom noemt vier

factoren, die de kwaliteit van de instructie bepalen. Namelijk aanwij-

zingen over wat en hoe de leerling moet leren ('cues'), gelegenheid

voor oefening ('practice'), positieve en negatieve bevestiging ('rein-

formcement')  en  feedback  gevolgd  door correctieve  maatregelen.  De

leerresultaten specificeert Bloom nader in studieprestaties ( 'achieve-

ment' ),   leertempo en affectieve gevol gen, namelijk motivatie  en   zel f-
vertrouwen. De theorie van Bloom komt nu hierop neer, dat verschillen

in begingedrag tussen de leerlingen en de kwaliteit van de instructie

de variatie in leerresultaten bepalen.

In zijn boek onderbouwt Bloom zijn theorie met gegevens uit talrijke

onderzoekingen, die de relevantie van de door hem onderscheiden leer-

ling- en instructievariabelen voor de leerresultaten aantonen.  Zijn

theorie is echter niet alleen een verklarende theorie. Bloom stelt na-

melijk, dat het mogelijk is om door beinvloeding van het begingedrag en

door verbetering van de kwaliteit van de instructie de variatie in

leerresultaten terug te brengen. Ook deze stelling wordt door Bloom
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onderbouwd met gegevens uit talrijke onderzoekingen. Met zijn recente

boek heeft Bloom de strategie van beheersingsleren zowel theoretisch

als empirisch gefundeerd. Hoe deze strategie er uit ziet, wordt in de

volgende paragraaf beschreven.

4.2 Beschrijving

Door Bloom (1968) is een strategie van beheersingsleren uitgestippeld,

die kan worden toegepast op onderwijs aan vaste groepen en waarbij het

normale cursusmateriaal, de gebruikelijke onderwijsmethoden en de be-

staande tijdsplanning van de cursus zoveel mogelijk kunnen worden ge-

handhaafd. Kenmerkend voor deze strategie is het inbouwen van feedback

en correctie in het klassikale onderwijs.

Het schooljaar is opgedeeld in korte perioden van bijvoorbeeld twee
weken elk. Met iedere periode correspondeert bepaalde leerstof. Iedere

periode wordt begonnen met de leerstof aan de gehele groep op dezelfde

wijze aan te bieden. Na deze unifonme aanbieding wordt een voorlopige
stand opgemaakt   van de vorderi ngen: door middel    van een formatieve

toets wordt nagegaan wat de individuele leerling wel en niet beheerst.

Leerlingen die bepaalde onderdelen van de leerstof nog niet beheersen,

worden in de gelegenheid gesteld om de door de formatieve toets gesig-
naleerde tekorten alsnog bij te werken. Als mogelijke werkwijzen moemt

Bloom:

-  de leerkracht geeft individuele hulp;
-   de leerlingen helpen elkaar;

-   de leerling bestudeert de betreffende stof uit het leerboek op-

nieuw;

-   de leerling bestudeert de stof opnieuw, maar nu aan de hand van

meer aangepast studiemateriaal.

Er wordt pas verder gegaan met de volgende leereenheid, wanneer alle

1 eerlingen de voorafgaande leereenheid beheersen. Op grond van experi-
menten schat Bloom,   dat het bijwerken van leerlingen   na de formati eve

toets ongeveer 20% extra tijd kost.  Bij  die experimenten vermeldt

Bloom, dat het bijwerken daar meestel buiten de les plaatsvond, zodat
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de snellere leerlingen niet hoefden te wachten (Bloom, 1974). Aan het
einde van het onderwijs in een bepaald onderwerp, bestaande uit een

groter  of kl einer aantal leereenheden, volgt afname  van een summatieve

toets, op grond waarvan de leerling een beoordeling krijgt.

4.3 Theoretische verwachtingen

De strategie van beheersingsleren zal vooral haar vruchten afwerpen bij

de schoolvakken, waarvan de inhoud sequentieel geordend is. Bij deze

vakken bestaat het programma uit op elkaar voortbouwende leertaken,

waarbij een bepaalde leertaak pas met succes kan worden geleerd als de

vorige leertaak voldoende beheerst wordt. Bij beheersingsleren wordt er

zorg voor gedragen, dat de leerling bij de aanvang van een nieuwe leer-

taak in een sequentiole reeks de vorige leertaken beheerst, met andere

woorden over de vereiste voorkennis (cognitieve begingedragingen) be-
schikt. Hoe ontwikkelen zich nu de leerprestaties bij een dergelijke

aanpak?

Bloom (197la, 1976) schetst de gang van zaken onder conventionele om-

standigheden (conditie A) en onder beheersingsleren (conditie B). Onder

conditie A zullen de leerlingen, die een achterstand hebben opgelopen

bij eerdere leertaken, onvoldoende toegerust zijn om aan volgende leer-

taken te beginnen. Hun prestatieniveau zal  daarom voortdurend dalen.

Even belangrijk is de ongetwijfeld dalende motivatie (affectief begin-

gedrag) bij deze leerlingen, waarvan de studieprestaties steeds maar

onvoldoende zijn en die steeds meer moeite hebben met nieuwe leerstof.

Onder deze omstandigheden zal de spreiding van de studieprestaties bin-

nen een groep leerlingen steeds groter worden (figuur 6).
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Figuur 6. Ontwikkel ing   van de studieprestaties bij conventioneel

onderwijs (conditie A) en beheersingsleren (conditie B).

< =
a,                       at

- -
t. 4

1 1

Onder conditie B worden leerlingen die een achterstand hebben opgelo-
pen, voortdurend weer bijgewerkt. Alle leerlingen behalen dus voldoende

studieresultaten. Wel zijn er verschillen in de benodigde tijd en hulp
om tot een voldoende prestatie te komen. Bloom verwacht echter, dat ook

deze verschillen in de loop van de cursus steeds geringer zullen wor-

den. Bloom noemt twee oorzaken voor dit verschijnsel. Allereerst is de

extra  hul p  bij de eerdere leertaken  ten dele gericht  op de verbetering
van meer algemene studievaardigheden bij de zwakkere leerlingen ('lear-

ning to learn'). Op de tweede plaats zal bij de zwakkere leerlingen,
gezien de behaalde successen en hun betere inzicht in het betreffende

vak, de motivatie toenemen. Deze leerlingen zullen daardoor effectiever

leren, dus in minder tijd een leertaak afwerken. Bloom (1974) haalt ex-
perimenten aan, waarin bleek dat onder beheersingsleren het percentage

goed bestede tijd bij de leerlingen toenam en onder conventionele on-
derwijsomstandigheden afnam.  In termen van variabelen uit de theorie

van Carroll, zou de strategie van beheersingsleren dus ook een gunstige

invloed hebben op het begripsvennogen en de leennotivatie.
Hoe sterk Bloom ook geporteerd is van een mastery learning strategie,
hij  waarschuwt voor verkeerde verwachtingen. Het effect van beheersi ngs-
leren is vooral groot tijdens het aanvangsonderwijs in een sequentieel

vak. Als de leerling het onderwijs in een vak langer volgt en wellicht

al  veel  ondergrond mist, zal  ook een aanpak volgens beheersingsleren

weinig effect sorteren (Bloom, 1974).
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4.4  De strategie van beheersingsleren als differentiatie-

systeem

Bij de strategie van beheersingsleren van Bloom heeft de differentiatie

betrekking op de voortgang na de formatieve toets. Dan worden voor ver-

schillende leerlingen verschillende beslissingen genomen. Deze voort-

gangsbeslissingen gaan over de volgende vragen:

1.    Beheerst de leerli ng   de   stof vol doende,   of   moet   hij haar opnieuw

doen?

2.  Moet de leerling de hele stof herhalen? Zo nee, welke onderdelen

moet hij opnieuw doen?

3.  Hoe moet de leerling de stof herhalen?

Kenmerkend is, dat voortgangsbeslissingen bij beheersingsleren door de

leerkracht worden genomen. Een enkel voorbeeld moge dit illustreren. In

een van de standaardwerken over beheersingsleren, het 'Handbook on for-

mative and summative evaluation of student learning'  van Bloom e.a.

(1971),   vinden  we een bepaal de suggestie om correctieve procedures  te

koppelen aan de bij de formatieve toetsing gebleken lacunes. Deze pro-

cedure bestaat uit het door de leerling zelf laten corrigeren van ge-

Sloten vragen aan de hand van een antwoordblad met scoringssleutel. Op

dit antwoordblad staat bij elke vraag de herhalingsstof vermeld, die de

leerling moet bestuderen als hij deze vraag fout heeft beantwoord. Het

voorbeeld laat zien, dat de leerling geen aandeel heeft in de beslis-

sing over de voortgang na de formatieve toets. Deze sterke sturing door

de leerkracht is kenmerkend voor beheersingsleren.

4.5   De invoering van beheersingsleren

4.5.1  Voorbereiding en uitvoering

In eerste instantie heeft Bloom (1968) alleen de grote lijnen van de

strategie van beheersingsleren geschetst. Zijn ideeon zijn later door

anderen concreter uitgewerkt, bijvoorbeeld door Block (1971, 1973). Wat
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de strategie van beheersingsleren van Bloom in de praktijk voor de do-

cent betekent, wordt goed weergegeven door Block en Anderson (1975),

die de strategie hebben uitgewerkt in een werkplan voor de docent. Deze

auteurs onderscheiden bij de invoering van de strategie van beheersings-

leren twee fasen,  namelijk  voorbereiding  ('planning') en uitvoering

('implementation').  Tijdens  de voorbereiding worden de noodzakelijke

voorwaarden geschapen om in de klas beheersingsleren te kunnen uitvoe-
ren. Tijdens de uitvoering doen zich allerlei beslissingsmomenten voor
die tevoren niet kunnen worden gepland. Overigens hanteren Block en

Anderson dit onderscheid tussen voorbereiding en uitvoering nogal slor-

dig. Om die reden stel ik voor een onderscheid te maken in twee catego-

rieon aandachtspunten bij de voorbereiding.

De voorbereiding van het programma: bepalen van de doelstellingen, keu-
ze van de te behandelen inhoud, de ontwikkeling van aanvullend lesma-

teriaal, toetsconstructie, scoringsafspraken, enz.

De voorbereiding van de uitvoering in de klas: wijze van presenteren

van de doelstellingen aan de leerlingen, procedure voor een snelle
scoring van de formatieve toets, organisatie van het gedifferentieerd

onderwijs na de for'matieve toets, enz.
De tenn uitvoering wil ik dan strikt reserveren voor allerlei uitvoe-
ringsbeslissingen, die tevoren niet kunnen worden gepland. Zal ik de

formatieve toets meteen afnemen of zal ik de leerlingen nog even laten

studeren? Moet ik deze leerling die teveel  vragen in de toets heeft

gemist, de hele stof opnieuw laten bestuderen of alleen enkele onder-

delen? Hoe zal ik deze keer de groepen samsntellen? Enz. Hieronder wil

ik verder alleen nader ingaan op de planning.

4.5.2 Voorbereidende werkzaamheden

Enigszins vrij weergegeven, richt de voorbereiding van de docent zich

volgens Block en Anderson  op  de vol gende asepcten.
1.  Definiaring van wat onder beheersing ('mastery') van een cursusblok

zal worden verstaan door:

a.   de doelstellingen ervan te specificeren;
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b.   een hierop gebaseerde  ,dus doelstellingsgerichte,  eindtoets

samen te stellen;

c.   een norm voor deze toets te bepalen, in termen van beheersing/

geen beheersing.

2.  Planning van het onderwijs:

a.   indelen van de doelstellingen van een cursusblok in leereen-

heden;

b.   het nader uiteenleggen van de doelstellingen van een leereen-

heid in meer specifieke doelstellingen;

c.  het samenstellen van een op deze specifieke doelstellingen ge-
baseerde, dus doelstellingsgerichte, formatieve toets;

d.   het voorbereiden van het klassikale onderricht v66r de afname

van de formatieve toets;

e.   het ontwikkelen van procedures en hulpmiddelen, die in de klas

een snelle correctie van de formatieve toets mogelijk maken en

tevens een snelle beslissing over de studievoortgang van de

individuele leerling na de formatieve toets;

f.   het ontwikkelen van procedures en hulpmiddelen, om het meer

individueel gerichte onderwijs na de formatieve toets te kun-

nen organiseren en begeleiden.

Voor elk van deze stappen geven Block en Anderson nuttige aanwijzingen.

Ook in het 'Handbook ......' van Bloom e.a. (1971) worden voor ver-
schillende  van  deze  voorbereidende  activiteiten handzame  procedures

beschreven.   Op de meest uitgewerkte  van deze procedures, namel ijk  die
voor het specificeren van doelstellingen, wordt hieronder kort inge-

gaan.

4.5.3 Het specificeren van doelstellingen bij beheersings-
leren

In de literatuur over doelstellingen wordt sterk de nadruk gelegd op de
tweedimensionaliteit van doelstellingen, en de noodzaak om zowel het

inhoudsaspect als het gedragsaspect van doelstellingen te specificeren.

In navolging van Tyler (1949) wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van
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een specificatietabel of doelstellingenmatrijs, waarin beide aspecten

afzonderlijk en in relatie tot elkaar kunnen worden beschreven. Ook

Bloom maakt gebruik van een doelstellingenmatrijs, en wel t.b.v. de
constructie formatieve toetsen. De matrijs is opgedeeld in kolommen

voor verschillende cognitieve gedragscategorieon. Ze zijn afkomstig uit

de Taxonomie van Bloom (1956). In het 'Handbook ......' wordt beschre-

ven, hoe de docent de doelstellingen van een leereenheid kan specifi-

ceren met behulp van de doelstellingenmatrijs. De voorgestelde proce-

dure omvat drie stappen, toe te passen op een paragraaf of hoofdstuk

van het leerboek.

a.  Eerst inventariseert men de feiten, begrippen, termen, principes en

procedures welke in een leereenheid voorkomen en nieuw zijn in ver-

gelijking met de voorafgaande leereenheden.  Zo verzamelt men de

nieuwe  inhoudselementen  ('content elements')  van de betreffende

leereenheid.

b.  Daarna brengt men de geTnventariseerde inhoudselementen onder in de

doelstellingenmatrijs. Elk inhoudselement wordt geplaatst in de ko-

lom van de gewenste gedragscategorie. Hierdoor wordt het gewenste

cognitieve niveau van beheersing vastgelegd. Door het onderbrengen

van de inhoudselementen in de specificatietabel ontstaan in feite

doelstellingen die naar twee componenten zijn beschreven, namelijk
, 22)

leerinhoud en 'gedrag

c.  Tenslotte geeft men, waar mogelijk, door verbindingslijnen de rela-

ties tussen de doelstellingen aan.

Van een ingevulde doelstellingenmatrijs kunnen rechtstreeks vragen voor
de formatieve toets worden afgeleid. Daarom kan deze doelstellingen-

matrijs ook een toetsmatrijs worden genoemd. In principe worden voor

elke doelstelling in de matrijs &6n of meer vragen in de toets opgeno-

men. Omdat de vragen worden afgeleid van doelstellingen, ontstaat een

leerdoelgerichte toets. Niet goed beantwoorde vragen uit zo'n toets

verwijzen rechtstreeks naar niet bereikte doelstellingen.
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5. Individualiseringscapaciteit en haalbaarheid van             -·
beheersingsleren

Is beheersingsleren een individualiseringszwak of -sterk differentia-

tiesysteem? Het antwoord op deze vradg kan worden gevonden door beheer-

singsleren met behulp van het classificatieschema uit hoofdstuk I door

te meten.

Welke componenten van het instructiesysteem er worden

gevarieerd

Bij beheersingsleren worden alleen de onderwijsprocedures aangepast aan

de individuele leerling. De doelstellingen zijn voor alle leerlingen

gelijk, er zijn geen verschillende instapmogelijkheden en de leerpres-

taties van alle leerlingen worden op dezelfde wijze beoordeeld.

De wijze waarop gevarieerd wordt
Het varioren van de onderwijsprocedures geschiedt bij beheersingsleren

als volgt:

1. het varioren beperft zich tot enkele alternatieven (variatie per

subgroep);

2. het varidren is gebaseerd op systematische registratie van indivi-
duele verschillen in voortgang.

De organisatie in de tijd
Beheersingsleren is een 'teacher-paced' differentiatiesysteem, dat wil

zeggen er is sprake van een groepsgewijs tempo van voortgang door het

programma. Binnen deze groepsgewijze voortgang wordt dan periodiek ge-
differentieerd  onderwijs  gegeven.  Dit gedifferenti eerd onderwijs  is

daarbij gekoppeld aan het klassikale onderwijs. Het heeft dus de func-

tie van het achteraf aanpassen van het onderwijs door correctieproce-

dures. Beheersingsleren is dus een correctief differentiatiesysteem.

Wie neemt de beslissingen?
In  par.4.4 is al opgemerkt,  dat bij beheersingsleren de besl issingen
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bij het variaren van de onderwijsprocedures genomen worden door de
leerkracht. Het is dus een geleid differentiatiesysteem.

Voor hoe lang worden de beslissingen genomen?

Een volledige uitvoering van de organisatievorm voltrekt zich bij be-

heersingsleren binnen een lessenreeks van gemiddeld twee weken.

Aspecten van de mesostructuur

Beheersingsleren is ontworpen om het probleem van de falers binnen de
traditionele schol op te lossen. Het laat de organisatie van de tradi-

tionele school zoveel mogelijk intact.   Dit  gel dt  ook   voor,  met  het  oog
op  interne  differentiatie  relevante,  facetten  als  'aanwezigheid',

'leeromgeving' en 'tijdsindeling'.

Uit deze analyse blijkt, dat beheersingsleren een differentiatiesysteem

is met lage individualiseringscapaciteit. Met dit systeem kan in be-
perkte mate worden ingespeeld op individuele verschillen. Dit betekent
echter ook, dat beheersingsleren dicht bij de gangbare klassepraktijk

staat (De Koning, 1972) en wel omdat ze 1) het klassikale onderwijs
aanvaardt maar daarin correctieprocedures inbouwt en 2) doordat ze bij

de correctieprocedures niet de individuele leerling als uitgangspunt

neemt voor de differentiatie maar subgroepen binnen de klas. Beheer-

singsleren is dus een differentiatiesysteem met voldoende haalbaarheid.

6. Beheersingsleren als eerste fase in de implementatie

van interne differentiatie

Het motief om beheersingsleren toe te passen kan overeenkomen met de

eigenlijke bedoeling ervan: oplossing van het probleem van de falers in

het onderwijs. Het motief kan ook zijn: dienen als insteek om aan de

realisering van interne differentiatie te gaan werken. Dit motief werd

gehanteerd binnen het KPC-Project Individualisering en wordt ook in de-

ze studie gebruikt.
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In hoofdstuk 2 werden vier voorwaarden opgesomd, waaraan het als in-      -

steek gekozen differentiatiesysteem moest voldoen. Nu beheersingsleren

concreet is beschreven, kunnen deze voorwaarden voor beheersingsleren
nader worden bekeken.   Al s eerste voorwaarde werd genoemd  dat  het  di f-

ferentiatiesysteem geen al te grote breuk moet betekenen met de gang-
bare onderwijspraktijk. Beheersingsleren  vol doet  aan deze voorwaarde,

omdat het een zwak differentiatiesysteem is. Alleen de component 'on-

derwijsprocedures' wordt gevarieerd, en wel door het achteraf, na de

uniforme klassikale instructie, aanpassen van de instructie. De tweede

voorwaarde was, dat het differentiatiesysteem niet veel nieuw lesmate-

riaal en andere voorzieningen mag vereisen. Beheersingsleren voldoet aan

deze voorwaarde, orndat ze ontwikkel d  is   om te worden toegepast  op  de
bestaande leerboeken. Een derde voorwaarde  was, dat werken  aan  een  di f-

ferentiatiesysteem voor de leerkracht tevens betekent: werken aan de

basisingredionten van interne differentiatie. Ook aan deze voorwaarde

voldoet beheersingsleren.  Het formuleren van de basdisdoelen van de

cursus, voortgangsevaluatie en het vervolgens bijsturen van het onder-

wijsleerproces, zijn wezenlijke elementen van interne differentiatie.

Een vierde en laatste voorwaarde was, dat er hanteerbare aanwijzingen
beschikbaar zijn om het differentiatiesysteem met concrete onderwijsac-

tiviteiten   in te vullen.   Aan deze voorwaarde  vol doet beheersingsleren

slechts ten dele. Wel geeft de strategie aanwijzingen voor het formule-

ren van doelen en de constructie van formatieve toetsen. Maar aanwij-

zingen voor het handelen van de leerkracht in de les ontbreken vrijwel,
zowel met betrekki ng   tot het gebruik   van de formati eve toetsen   al s   het

hanteren van correctieporcedures.

7. Het KPC-Prgject Individualisering

In   1970   besloot de afdel i ng voortgezet onderwijs   van het Kathol iek
Pedagogi sch Centrum  in Den Bosch  om  in haar begeleidingswerkzaamheden

prioriteit te verlenen aan individualisering en interne differentiatie.

Na voorbereidende studie, waarin onder meer de toen beschikbare li tera-

tuur over beheersingsleren werd doorgewerkt, koos men beheersingsleren
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als ingang om het proces van individualisering in scholen op gang te

brengen. In 1972 werd gestart met de implementatie van beheersingsleren
op een viertal mavo-scholen in de regio Helmond. Dit zogenaamde Project

Helmond (Schoonenberg, 1977; Gieles, 1977b)  werd  in 1975 opgevol gd  door
het KPC-Project Individualisering (Gieles, 1977a). Dit project startte
met voorlichtingsconferenties, waarin de strategie van beheersingsleren

werd gepresenteerd aan avo-vwo-scholen in alle delen van ons land. Een

veertigtal  scholen sprak  zich  uit voor deelname aan een gezamenlijk

project onder begeleiding van het Katholiek Pedagogisch Centrum. Ver-

volgens namen docenten uit deze scholen de voorbereiding en de uitvoe-

ring van de strategie van beheersingsleren in de klas ter hand. Dit

project loopt tot en met het schooljaar 1980/1981.
Toen het Katholiek Pedagogisch Centrum zich omstreeks 1970 begon te
orionteren op individualisering en interne differentiatie, en daarbij

de strategie van beheersingsleren van Bloom tegenkwam, waren er in het

buitenland (met name in de Verenigde Staten) al verschillende experi-
menten met beheersingsleren uitgevoerd. Beschikbaar was in die tijd

echter alleen het werkje van Block (1971), waarin een beknopte beschrij-
ving wordt gegeven van een veertigtal  experimenten over beheersings-

1 eren, de eerste daterend vanaf 1966. In Nederland was het begrip be-

heersingsleren toen nog nauwelijks bekend. De activiteiten in het pro-

ject rond de strategie van beheersingsleren moeten geplaatst worden

tegen de achtergrond van de startsituatie in de jaren zeventig. Over de

concrete vormgeving van de strategie van Bloom gaf alleen het 'Handbook

......' aanwijzingen. Dit werk moet echter meer beschouwd worden als
een  theorieboek  dan  al s een praktijkboek. De beschrijving van experi-
menten over beheersingsleren in Block (1971) is zo beknopt, dat daarin

over de concrete vormgeving van beheersingsleren niet veel te vinden

is. Om deze reden moest door de medewerkers van het Centrum ontwikke-

lingswerk worden verricht. Dit ontwikkelingswerk vond niet alleen
plaats v66r, maar ook tijdens de introductie van beheersingsleren op
scholen. Bij deze introductie deden zich namelijk vele nieuwe vragen

voor. In deel II wordt nader ingegaan op deze vragen.
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Hoofdstuk 4. Onderwijsactiviteiten ontwerpen

1. Toepassing van onderwijswetenschap bij het ontwerpproces

Een differentiatiesysteem verwijst naar bepaalde structuurkenmerken van

de leeromgeving, naar een bepaalde infrastructuur. Binnen deze struc-

tuur moeten de onderwijsactiviteiten nog verder worden ingevuld. het

ontwerp van de onderwijsactiviteiten krijgt zijn neerslag in een onder-

wijsleerpakket ('curriculum') . De ontwikkeling van onderwijsleer-23)

pakketten kan gebeuren door professionele personen en instellingen voor
curriculumontwikkeling,  zoals  bijvoorbeeld het geval  is geweest bij

IPI. Leerkrachten krijgen  dan een kant-en-klaar leerpakket  voor  gedi f-
ferentieerd onderwijs ter beschikking. Een andere mogelijkheid is, om

de leerkracht zelf zijn onderwijsleerpakket te laten ontwikkelen en hem
daarvoor procedures aan te reiken. Deze kunnen varioren van procedures

om bestaand materiaal in te passen in een of ander differentiatiesys-

teem tot procedures om geheel  nieuw lesmateriaal  te ontwikkelen. De

strategie van Bloom gaat ervan uit, dat de leerkracht een bestaande

cursus inpast in de opzet van beheersingsleren, en geeft daarvoor aan-

wijzingen.

Ervaringen met interne differentiatie leren, dat de leerresultaten niet

per se verbeteren als een bestaande cursus wordt georganiseerd volgens

een of ander differentiatiesysteem. Appelhof (1979) bijvoorbeeld con-

stateert, dat curriculuminnovatie nauwelijks een verhoogd onderwijsren-

dement oplevert, als ze beperkt blijft tot organisatorische veranderin-

gen volgens een of ander differentiatiemodel. De imDlementatie van in-

terne differentiatie zal dus ook gepaard moeten gaan met een meer in-

houdelijke curriculuminnovatie, waaronder een geheel van aanwijzingen

voor het handelen van de docent binnen het differentiatiesysteem. Bij

het ontwerpen van een onderwijsleerpakket voor interne differentiatie

kan, net als bij het ontwerpen van een differentiatiesysteem zelf, ge-

bruik worden gemaakt van onderwijswetenschap. Uit deze wetenschap kun-
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nen prescripties worden afgeleid. Een dergelijke handelwijze vertolkt

wederom  het  optimaliseringsstandpunt,  waarover  in  de  Proloog werd

gesproken . Om welke deeldisciplines van de onderwijswetenschap gaat
24)

het hier? Het antwoord luidt: de curriculumtechnologie (de technologie

van het ontwikkelen van onderwijsleerpakketten) en de onderwijsleer-
psychologie. Dit zijn brede kennisgebieden, zodat de ontwerper van een

onderwijsleerpakket voor interne differentiatie daaruit de voor zijn
doel relevante aspecten moet kiezen. Welke zijn deze 'relevante aspec-

ten'? Het antwoord op deze vraag hangt af van de gekozen infrastructuur

van het geindividualiseerde onderwijsarrangement (het
differentiatiesysteem), waarbinnen de onderwijsactiviteiten vorm moeten

krijgen. In de onderhavige studie wordt deze vraag bij wijze van voor-
beeld toegespitst op het differentiatiesysteem, dat in het voorafgaande

reeds uitgebreid ter sprake kwam,  namelijk  de strategie van beheer-

singsleren.

2. Welke aspecten van de curriculumtechnologie en onder-

wijspsychologie zijn relevant voor het ontwerpen van

de onderwijsactiviteiten bij beheersingsleren?

Binnen de infrastructuur beheersingsleren moeten de volgende onderwijs-

activiteiten worden ingevuld:

1.  Het regelmatig afnemen van diagnostische toetsen.

2.  Het  geven  van  individueel  gerichte  hulp  na  elke  diagnostische

toets.

De strategie van beheersingsleren van Bloom gaat ervan uit, dat de do-

cent zelf de diagnostische toetsen en correctief lesmateriaal bij zijn

cursus ontwikkelt. Ze verstrekt daarvoor alleen aanwijzingen. Deze aan-
Wijzingen zijn van curriculumtechnologische aard: aanwijzingen voor het

specificeren van onderwijsdoelstellingen en het op basis van de gespe-

cificeerde doelstellingen samenstellen van doelstellingsgerichte toet-

sen.  Naast deze aanwijzingen van curriculumtechnologische aard zi j n

onderwijsleerpsychologische prescripties nodig.
De strategie van beheersingsleren is gebaseerd op de theorie van Car-
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roll (1963) over het leren op school, later verder uitgewerkt door

Bloom (1976). Dit is echter een onderwijskundige leertheorie en geen

psychologische leertheorie (Warries, 1979). Ze voorspelt leerprestaties

op basis van hoe de verschillende componenten van een onderwijsleer-

situatie zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld, in hoeverre door een

flexibele hantering  van de
' toegestane tijd' rekening kan worden gehou-

den met individuele verschillen in 'benodigde tijd'. De theorie van

Carroll voorspelt dus geen leerprestaties op grond van een analyse van

leerprocessen. Als gevolg daarvan moet deze onderwijsstrategie zich be-

perken tot prescripties van perifere aard (bijv.: Splits de leerstof op

in kleine leereenheden), terwijl prescripties van centrale aard (bijv.:

Wat  is de optimale leerstofstructuur?) ontbreken (De Klerk, 1979b).  Nu

lijkt het heel goed mogelijk een relatie te leggen tussen de strategie
van beheersingsleren en bepaalde onderwijsleerpsychologische inzichten.

Op grond van diagnostische toetsen kan immers feedback worden gegeven.

Feedback nu is een concept, dat een plaats heeft in leertheorie. Daar-

naast kan het geven van individueel gerichte hulp na de diagnostische

toets profiteren  van  inzichten over ATI  ('aptitude-treatment-inter-

action'). Op beide gebieden uit de onderwijsleerpsychologie wordt in de

volgende paragrafen nader ingegaan.

3. Feedback

Van feedback (terugkoppeling) is sprake, als de leerling zakelijke
25)

informatie krijgt over zijn studievorderingen, met de bedoeling het
verloop van het leerproces gunstig te beTnvloeden.  Gewoonlijk houdt

deze informatie in het vermelden van de resultaten op een toets over de

leerstof. Ook bij beheersingsleren is zulks het geval. Dit type infor-

matie wordt wel aangeduid met 'kennis van resul taten' (Annett,   1969).

Over feedback geven is een schat aan gegevens beschikbaar. Wie op basis

daarvan aan de leerkracht concrete suggesties wil doen over feedback

geven, stuit echter op het probleem dat het grootste deel hiervan ver-

kregen is in laboratoriumsituaties en bij eenvoudige leertaken. Met

generalisatie naar het complexe leren op school moet men zeer voorzich-
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tig zijn. Prescripties kunnen er dus niet zonder meer uit worden afge-

leid. Buis (1978) spreekt in dit verband zelfs van een 'niemandsland'.
Desondanks geeft de leerpsychol ogische theorie over feedback   wel   een

aantal principes. Over deze principes handelt het volgende.

Feedback, zakelijke informatie over zijn vorderingen, kan verschillende

uitwerkingen op de leering hebben, waarbij elk effect op een of andere
wijze bijdraagt tot een positief verloop van het leerproces:

1.  De informatie wordt gebruikt om eruit te leren.

2.  De informatie leidt tot reductie van onzekerheid.

3.  De informatie heeft een beloningseffect.

Deze verschillende effecten kunnen respectievelijk de cognitieve (in-

formatieve), structurerende en motivationele functie worden genoemd. In

de leerpsychologie is, in navolging van Skinner en in de lijn van S-R-
leertheoriein, aanvankelijk veel nadruk gelegd op de motivationele func-
tie van feedback   ( ' versterki ng' ). Tegenwoordig   is er sprake   van   een

sterkere accentuering van de cognitieve functie van feedback . Bin-26)

nen het kader van zijn theorie over prestatiemotivatie en faalangst, is

door   Hermans    (1969)   de ' structurerende functie' van feedback sterk

benadrukt. De genoemde functies sluiten elkaar niet uit maar vullen

elkaar aan. Wel  kan men bij  het geven van feedback  de ene functie

sterker benadrukken dan de andere. Bij beheersingsleren heeft de feed-

back primair een infonnatieve functie. Wat leert de onderwijsleerpsy-
chologie ons over deze informatieve functie?

In hoeverre feedback een informatieve functie kan vervullen, hangt onder

meer af van de  aard en hoeveelheid van de informatie. De Klerk  en

De Klerk (1978) onderscheiden in dit verband vier typen feedback, die
hibrarchisch geordend zijn naar de hoeveelheid informatie welke wordt

verschaft:

1.  geen feedback;

2.  kennis van resultaten (KR): na elk antwoord verneemt de leerling

of het goed of fout is;
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3.    kennis van concrete resul taten  (KCR):  na  elk fout antwoord verneemt

de leerling wat het correcte antwoord is;

4.  KCR plus context-informatie of andere additionele informatie waar-

uit blijkt waarom een gegeven antwoord goed of fout is.

In   deze vol gorde wordt de informatieve functie steeds beter vervuld.
Een voorbeeld van een onderzoek, dat dit principe ondersteunt, vormt

dat van Gilman (1969). Hij constateerde, dat studenten bij een tentamen

hogere prestaties leverden wanneer zij type 3 feedback hadden gehad dan

wanneer zij type 2 feedback hadden gehad.

Een belangrijk aspect van feedback is de frequentie ervan. Onderwijs-
1 eerpsychologie leert, dat frequente feedback meer helpt dan weinig
frequente feedback.  Heel de geprogrammeerde instructie  is  op  di t  prin-
Cipe gebaseerd. Toepassing van frequente feedback in het onderwijs door

middel van tussentijdse toetsen, levert echter niet altijd het verwach-

te resultaat op. Een belangrijke medebepalende factor blijkt o.a. de

vrijblijvendheid van de feedback. Dat wil zeggen, of de prestatie op de

tussentijdse toetsen in de een of andere vorm meetelt of niet. Plomp

(1974)  bijvoorbeel d  vond, dat studenten  pas op grote schaal aan tussen-

tijdse toetsen deelnamen, wanneer deze toetsen meetelden in de eindbe-

oordeling. Ook wanneer men de studenten ertoe kan brengen om aan tus-

sentijdse toetsen deel te nemen (bijv. door er een mogelijke vrijstel-

ling van het tentamen aan te verbinden) blijkt, dat-de studenten slecht
voorbereid aan de tussentijdse toetsen deelnemen. Zij beschouwen tus-

sentoetsen als een eerste kans  , waarop een gokje gewaagd kan worden

(door met minimale voorbereiding eraan deel te nemen) en die hen in de

gelegenheid stelt om bekend te raken met de vragen (Verreck. 1973). Of
frequente feedback effectief is, hangt dus ook af van contextfactoren,

zoals het al of niet meetellen van tussentijdse toetsen.

Een belangrijke vraag in dit verband is ook, welke frequentie van feed-

back optimaal  is. De literatuur bevat onvoldoende empirische gegevens

om hierover harde uitspraken te doen. Buis (1978) pleit voor een stra-
tegie, waarbij op basis van gezond verstand een optimale positie wordt

gekozen tussen de extremen zeer frequente feedback versus zeer weinig
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frequente feedback. Als richtsnoer kunnen daarbij twee criteria dienen:

1.  Feedback dient pas gegeven te worden,  als de omvang van de stof

waarover feedback wordt gegeven zodanig  is,  dat zich essentiole

lacunes kunnen voordoen.

2.  Feedback dient te worden gegeven op een moment, dat de leerling nog

in staat is om op basis van de feedback bij te sturen.

Feedback kan gegeven worden per toets of per item. Toetsfeedback leidt,

vergeleken met itemfeedback, tot een veel grotere cognitieve belasting

bij het opnemen en verwerken van de informatie (de foutenanalyse). Dit

kan een nadelige invloed hebben op het effect van de feedback. Toets-

feedback zou kunnen leiden tot een oppervlakkiger analyse van de infor-

matie, anders gezegd tot een lager niveau van informatieverwerking
27)

en dus een geringer leereffect. In een onderzoek naar de effecten van

KCR door De Klerk (1977) bleek itemfeedback aanzienlijk effectiever dan
toetsfeedback.

Itemfeedback is in de onderwijspraktijk moeilijk uitvoerbaar. De leer-

kracht zou bij elk toetsitem moeten wachten tot alle leerlingen van de

klas ennee gereed zijn,  om vervolgens feedback  te geven. Nu zijn er

meer factoren van invloed op het niveau van informatieverwerking dan
alleen de hoeveelheid informatie. Met name de wijze waarop de infor-

matie is gestructureerd (de kwaliteit van de feeback), en de tijd die

de leerling krijgt om haar te verwerken, zullen van grote invloed zijn

op het niveau van de informatieverwerking. Mij is geen onderzoek

bekend, waarin het gezamenlijk effect van al deze factoren werd nage-
gaan. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat, door een hoge kwa-
1 itei t  van de feedback   en vol doende toegestane tijd, toetsfeedback  wel

degelijk kan resul teren  in  een hoog niveau van informatieverwerking.

Feedback kan gebaseerd zijn op een toets met gesloten (meerkeuze-vra-
gen) of een toets met open vragen. Studies over feedback maken door-

gaans gebruik van meerkeuzetoetsen. Onderzoekconclusies hebben dus be

trekking op het gesloten vraagtype. De veronderstelling is gerechtvaar-
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digd, dat de feedback door middel van toetsen in open vraagvonn een
ander effect heeft dan de feedback door middel van toetsen in gesloten

vraagvorm. Deze veronderstelling is gebaseerd op twee inzichten:

1.  Van twee vragen, die alleen naar de vraagvorm verschillen (open-

gesloten) en voor het overige equivalent zijn (zelfde leerinhoud,

zelfde gedragsniveau, enz.), zal de gesloten vraag vaker tot een

correct antwoord leiden dan de open vraag, zelfs als bij de geslo-

ten vraag gecorrigeerd wordt voor raden. Een toets met gesloten

vragen levert dus minder fouten op, waaruit geleerd kan worden.

2.  Infonnatie aan de leerling over of een vraag goed of fout beant-

woord is en wat het correcte antwoord is, zal bij meerkeuzetoetsen
eerder oppervlakkiger geanalyseerd worden dan bij toetsen in open
vraagvorm. Anders gezegd, de kans dat feedback gebruikt wordt voor

associatief inplaats van cognitief leren is bij meerkeuzetoetsen

groter. Hoe groot die kans is, hangt mede af van het niveau van de

feedback   ( bij   type 3 feedback eerder   dan   bij   type 4 feedback)   en
van de beschikbare tijd om de informatie te verwerken (bij geringe
tijd eerder dan bij  ruim toegemeteh tijd). Juist bij leerstof,

waarbij het om inzicht gaat en dus minder een beroep gedaan wordt

op het uit het hoofd leren, zal de oppervlakkige analyse bij meer-

keuzetoeten resulteren in een geringer leereffect.

De effecten van feedback, gebaseerd op gesloten vragen versus feedback

gebaseerd op open vragen, zijn onderzocht door De Klerk (1979a) voor
type 3 feedback (KCR). In dit onderzoek ging het alleen om de presta-

tieverbetering ten aanzien van fout beantwoorde items. De veronderstel-

ling, dat het leereffect van feedback op basis van gesloten vragen min-

der groot is dan op basis van open vragen omdat er minder fouten ge-

maakt worden waaruit kan worden geleerd, werd in dit onderzoek dus niet

meegenomen. In het onderzoek bleken beide vormen van feedback even

effectief. Aanbeveling verdient het, om de onderzoeksvraag uit te brei-

den tot type 4 feedback, en daarbij te letten op de algehele prestatie-

verbetering (toegenomen beheersing van de leerstof),  niet alleen de

prestatieverbetering ten aanzien van de fout beantwoorde items.
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Er kan sprake zijn van onmiddellijke feedback of van uitgestelde feed-

back. De onderwijsleerpsychologie leert, dat onmiddellijke feedback ef-

fectiever is dan uitgestelde feedback. Een voorbeeld van een onderzoek,

dat dit principe ondersteunt, vormt dat van Leach en Graves  (1973).  Zij
constateerden, dat basisschoolleerlingen hun schrijfvaardigheid veel
sneller verbeterden wanneer hun schrijfwerk nog in dezelfde les werd ge-
corrigeerd en teruggegeven dan wanneer dit de volgende les gebeurde.

Nu  is het onderscheid tussen onmiddell ijke en uitgestelde feedback  een

continuum   en geen dichotomie. Het tijdsinterval tussen    de gel everde

prestatie en de gegeven feedback (het uitstel van feedback) kan name-

lijk langer of korter zijn. De Klerk (1977) komt na een resum6 van on-

derzoekingen tot de conclusie, dat een licht uitstel van de feedback in

ieder geval  niet minder effectief is, zelfs effectiever dan onmiddel-

lijke feedback. De verklaring hiervoor is, dat de leerling (als
informatieverwerkingssysteem) enige tijd nodig heeft om na een gegeven

antwoord om te schakelen. De vraag, hoe groot dit uitstel mag zijn,

wordt echter door onderzoek niet eensl uidend beantwoord.   More   (1969)
bijvoorbeeld vond, dat feedback na &6n dag effectiever was dan onmid-

dellijke feedback, maar feedback na vier dagen minder effectief dan

feedback na een dag. Hillman (1970) echter constateerde, dat een uit-
stel van een dag te lang is. Hij vergeleek de leerprestaties wanneer

leerlingen direct zelf de toets nakeken (onmiddellijke feedback) en

wanneer de leerkracht de toets nakeek  en  de vol gende dag teruggaf  (uit-
gestelde feedback). In het eerste geval  bleek de feedback tot betere

leerprestaties te leiden dan in het tweede geval. De conclusie uit dit

alles luidt in i eder geval, dat het uitstel niet al te groot mag zijn,

bijvoorbeeld geen dagen.

4. ATI

4.1  De term ATI

De term ATI, een afkorting van Apt€tude-Treatment-Interaction, slaat op
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interacties die er plaatsvinden tussen onderwijsmaatregelen ( 'treat-

ments' ) en leerlingkenmerken ( 'aptitudes' )  en die de onderwijseffecten
beinvloeden. Er is sprake van zo'n interactie, als de aard van de sa-

menhang tussen leerlingkenmerken en onderwijseffecten afhankelijk  is

van de soort onderwijs. Onderzoek naar ATI wordt gekenmerkt door een
opzet, die afwijkt van het gebruikelijke leerpsychologische onderzoek.

In par.4.2 wordt nader op deze onderzoeksvorm ingegaan. Sinds het ATI-

paradigma  de belangstelling  van leerpsychologen trok,  is er sprake

geweest van theorievorming over ATI. Op deze, zij het nog embryonale,

theorie wordt in par.4.3 ingegaan, althans voorzover deze relevant is

voor strategiean van beheersingsleren.

4.2         ATI-onderzoek

ATI-onderzoek   i s  een type onderzoek, waarbij men tracht het effect  van

onderwijsmaatregelen ('treatments') na te gaan bij leerlingen, die op

voor het onderwijs relevante cognitieve of persoonsvariabelen ('apti-

tudes') verschillen. ATI-onderzoek zou tot het inzicht kunnen leiden,

dat voor sommige leerlingen de ene onderwijsaanpak meer geschikt is

voor het behalen van goede onderwijsresultaten en voor andere leerlin-

gen een andere aanpak. Bij ATI-onderzoek zijn geen twee maar drie soor-
28)

ten variabelen in het spel    :

a.  Leerlingvariabelen (L). Hieronder vallen niet alleen de meer duur-

zame trekken (bijv. IQ), maar ook leerlingkenmerken die een meer

tijdelijk karakter kunnen hebben, zoals het niveau van voorkennis
of de mate van vertrouwdheid met het te bestuderen onderwerp (De

Klerk, 1979c). Overigens heeft veel ATI-onderzoek  zich  tot  nu  toe
beperkt tot stabiele leerlingkenmerken. Hunt (1975) noemt dit als
een  van de verkl aringen  voor de teleurstellende resul taten  van  ATI-
onderzoek tot nu toe.

b.   Omgevingsvariabelen (0), bijvoorbeeld   wel   en geen gebruik   van
plaatjes bij het lezen van franse woorden.

c.  Criteriumvariabelen (R).  Hiermee worden de onderwijseffecten be-

doeld, die het criterium vormen aan de hand waarvan betekenisvolle
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interacties tussen 0 en L worden opgespoord. Voor dit criterium

wordt doorgaans gedacht aan de studieprestaties. Meestal gaat het

daarbij om de prestatie op een studietoets, maar soms ook wordt het

leertempo als criterium voor studieprestaties genomen. Behalve aan

de  studieprestaties  kan  ook  gedacht worden  aan  niet-prestatie-
criteria bijvoorbeeld de leermotivatie en de tevredenheid van de
leerling met het onderwijs.

In een ATI-onderzoek worden een of meer interactie-hypothesen geformu-
leerd omtrent de relatie tussen bepaalde L-, 0- en R-variabelen. Een
voorbeeld van een interactie-hypothese is, dat het effect van de onder-

wijsmethode op de leerprestaties afhankelijk is van de intelligentie.

Nader gespecificeerd luidt  deze hypothese:  onderwijs  methode 01  is

effectiever bij intelligentere kinderen (Ll)' onderwijsmethode 02 is

effectiever bij minder intelligente kinderen (L2). Deze hypothese kan
als volgt worden genoteerd (Kerlinger, 1973):

H:      01    02      Ll

02  >01     L2
Bij een ATI-onderzoek kan men slechts 6&n leerlingvariabele in het on-

derzoek betrekken, maar ook meerdere tegelijk. Het bezwaar van ATI-on-

derzoek met slechts een leerl i ngkenmerk  is,  dat het de gezamenlijke  wer-
king  van meerdere, voor de beschouwende treatment relevante, leerling-

kenmerken niet aan het licht brengt. Onderzoek van dit type kan aange-
toond hebben, dat de relatie tussen een bepaald leerlingkenmerk en de
resultaten afhankelijk is van de specifieke treatment. Wat de relatieve

zwaarte is van de gevonden interacties, komt echter in deze opzet niet

naar voren. Aan dit bezwaar wordt tegemoetgekomen, wanneer een onder-

zoek sopzet met meerdere leerli ngkenmerken tegelijk wordt gekozen.
ATI-onderzoek zou zich kunnen beperken tot de studieprestaties als on-
derwijseffect. Echter, niet alleen de overwegingen ten aanzien van de

studieprestaties maar ook overwegingen ten aanzien van andere onder-
wijseffecten kunnen mede van betekenis zijn voor de beslissing, welke

treatment voor welke leerling is aan te bevelen. Minstens een even be-
langrijke rol kunnen bijvoorbeeld spelen effecten van de treatment op

factoren als motivatie en tevredenheid. Kortom, de meest ideale opzet

van ATI-onderzoek is volgens het 'multi-0, multi-L, multi-R paradigma'
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(De Klerk, 1979b).

Sinds Cronbach (1957) het ATI-idee lanceerde, zijn er heel wat onder-

zoekingen naar verricht. Helaas konden slechts zeer weinig significante

disordinale interacties worden vastgesteld. Deze zijn door Flammer in

drie generalisaties samengevat (Flammer, 1975; zie ook Span, 1977). Het

meest grondige en tevens meest recente samenvattende overzicht geven

Cronbach  en  Snow  ( 1977).   In  di t standaardwerk   over  ATI zijn vroegere

overzichtpublikaties zoals Cronbach en Snow (1969), Bracht (1970) en

Berliner en Cahen (1973) verwerkt. Zo inconsistent en contradictoir29)

blijken de resultaten, dat het zelfs deze grondleggers van het ATI-

paradigma moeite kost ze samen te vatten en van algemene conclusies te

voorzien. De verklaring hiervoor zoeken Cronbach en Snow, en andere

ATI-onderzoekers,  niet in de ondeugdelijkheid van het ATI-paradigma,

maar  in een verkeerde opzet van ATI-onderzoek.

In hun studie merken Cronbach en Snow verder op, dat de meeste ATI-

onderzoekingen  het midden  houden  tussen laboratoriumexperimenten en

studies in een natuurlijke onderwijssituatie. Zij concluderen, dat op

deze wijze de onderzoekingen noch bijgedragen hebben tot theorievor-

ming, noch tot aanwijzingen voor de onderwijspraktijk. Zij bevelen om

die reden in de toekomst minder van dit 'tweeslachtig' onderzoek aan.

Onder meer zal het nodig zijn om ATI-onderzoek uit te voeren in reole

onderwijssituaties.  In dit verband spreekt men van eco Zogisch vaZide

onderzoek. Een onderzoek is ecologisch valide als de resultaten gelden

voor reole onderwijssituaties (Bronfenbrenner, 1976). In reele onder-

wijssituaties zijn vele factoren aanwezig, die het verloop van het leer-

proces beTnvloeden. In een onderzoek worden vaak slechts enkele facto-

ren tegelijkertijd onderzocht. Als men de invloed van alle overige fac-

toren zou uitschakelen door een kunstmatige (laboratorium)situatie te

creiren,    dan    is    het niet zeker of dezelfde uitkomsten   ook    in   reole

onderwijssituaties verk regen zouden   zijn. Bij onderzoek in natuurlijke

onderwijssituaties laat men alle factoren zoveel mogelijk intact. Tege-

nover het nadeel,   dat  het  bij   di t soort onderzoek uitermate moeil ijk,

zo niet onmogelijk is om alle werkzame factoren onder controle te hou-
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den,  staat het voordeel dat de onderzoeksresultaten gelden voor reole

onderwij.ssituaties en dus van direct praktisch nut zijn. Een winst in
de externe validiteit dus ten koste van de interne validiteit. Ecolo-

gisch onderzoek moet als het meest waardevol worden beschouwd, als ze

geplaatst kan worden tegen de achtergrond van een theorie, die door

middel van laboratoriumonderzoek is getoetst en vervolgens verder

uitgebouwd.

ATI-onderzoek in reule onderwijssituaties heeft, behalve met meer alge-
meen werkzame variabelen, te maken met een groot aantal tijd- en

plaatsgebonden variabelen, die de uitkomsten beinvloeden. Bevindingen
uit dergelijk onderzoek gelden daarom in principe alleen voor de onder-

zochte case. Pas als men meerdere vergelijkbare cases (bijv. scholen)

bekijkt en bij deze cases tot gelijkluidende conclusies komt, krijgen
deze bevindingen een grotere algemene geldigheid. Een bijdrage van eco-

logisch ATI-onderzoek aan algemene theorievorming mag echter niet wor-

den verwacht. Hierop wordt met name door Snow (1977a) gewezen. Hij
spreekt  van de mogelijkheid van alleen 'local theories' . 'Local  theo-
ries' zijn alleen overdraagbaar op vergelijkbare cases. Deze consta-

tering heeft consequenties voor de wijze waarop ecologisch ATI-onder-

zoek dient te worden bedreven. De Corte (1979) met name wijst erop, dat

in dit type onderzoek een zo volledig mogelijke beschrijving gegeven

moet worden van de relevant geachte variabelen, zowel leerlingvariabe-

len als situationele variabelen. Hij spreekt in dit verband van 'kwa-

litatief diepgaande studies op beperkte steekproeven'.

Zoal s  al werd opgemerkt, heeft ATI-onderzoek  tot  nu toe weinig eendui-

dige en consistente resultaten opgeleverd. Nu moet daarbij de kant-

tekening worden gemaakt, dat veel studies nauwelijks met elkaar te ver-

gelijken zijn. Daarom mag niet zonder meer gesproken worden van tegen-

strijdige resultaten. Toch heeft een en ander geleid tot bezinning op

het gangbare Ati-onderzoek. Allereerst wordt gewezen   op een aantal

methodologische tekortkomingen ervan. Zo wijdt Hunt (1975) de geringe

resultaten van het ATI-onderzoek tot nu toe onder meer aan het feit,

dat de meeste ATI-studies uitgaan van ad hoc combinaties van leerling-

kenmerken en treatments. De vraag, of er interacties bestaan tussen 0

en L, wordt beantwoord aan de hand van statistische criteria. Op grond
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van empirische resul taten  zou  men  dan  via  de  weg van inductie  tot  theo-               -

rievorming over ATI kunnen komen. Hunt stelt voor om door deductie tot

theorievorming te komen, en op grond hiervan theoretisch verantwoorde

combinaties van leerlingkenmerken en onderwijsvariabelen aan te wijzen,
die nader kunnen worden onderzocht.  Hij  spreekt in dit verband van

'matching' (vgl. correspondentie-analyse bij Lodewijks en Simons,

1979). Het principe van 'matching' houdt in, dat men bij een treatment

die verschillen tussen leerlingen kiest, welke volgens de theorie door

de betreffende treatment manifest worden gemaakt. Toont het onderzoek

i nteracties  aan, dan geeft de theorie  aan  hoe en waarom deze interac-
ties tot stand komen.

Hunt (1975) wijst nog op een andere belangrijke tekortkoming van het
gangbare ATI-onderzoek. Namelijk, dat er geen rekening wordt gehouden

met de reciprociteit (wederkerigheid) van de relaties tussen leerling
en omgeving. Als het geven van feedback bijvoorbeeld de onderzochte

onderwijsmaatregel is, dan is het denkbaar dat onder dezelfde feedback-

conditie de leraar aan de goed gemotiveerde leerling meer feedback

geeft dan aan de slecht gemotiveerde leerling. Dit betekent dat de

zogenaamde 'zelfde conditie' (vast waarde van de 0-variabele), bijvoor-

beeld geen feedback, in feite niet voor alle leerlingen hetzelfde is

door de invloed van bepaalde L-variabelen. De invloed van L op 0 kan

ertoe leiden,  dat interacties niet zichtbaar worden. Met de consta-

tering van de recipprociteit tussen 0 en L is helaas nog niet de vraag

beantwoord, hoe hiermee bij de opzet van ATI rekening gehouden moet

worden. In i eder geval  is het zaak bij de interpretatie van ATI-uit-

komsten rekening te houden met reciprociteit als mogelijke verklaring

voor het ontbreken van duidelijke interacties. Vervolgonderzoek zal dan

nadere opheldering kunnen geven.

Een belangrijke bijdrage tot een heroriontatie van het ATI-onderzoek

biedt het werk van Snow. Deze onderzoeker merkt op (Snow, 1976) dat we,
voor zover er plausibele en repliceerbare ATI-bevindingen zijn, deze

gegevens niet goed doorzien en kunnen verklaren. Mede in verband hier-
mee kunnen ze niet al in het onderwijs worden toegepast. Snow (1977b,
1978 en Snow in press) bepleit daarom een type van ATI-onderzoek, dat
gebaseerd is op inzichten over wat de voor het onderwijs relevante
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leerlingkenmerken (aptitudes) procesmatig inhouden. De ontwikkeling van
zo'n nieuwe theorie over aptitudes (waarbij aptitudes worden opgevat

als leerlingvariabelen die van invloed zijn op de leereffecten) vereist

procesgericht onderzoek ernaar. Bij dergelijk onderzoek probeert men in

kaart te brengen, hoe een leerling met een lage, respectievelijk hoge

score op bijvoorbeeld een analogieantest te werk gaat bij het oplossen

van analogievraagstukken: wat is zijn typerende aanpak? Vervolgens zou-
den hieruit voor ATI-onderzoek hypothesen kunnen worden afgeleid over
hoe  doelmatig  zo' n aanpak   is  bij een bepaal de treatment vergeleken  met
een andere treatment. Voor het opstellen van zulke hypothesen is het
natuurlijk ook nodig treatments te analyseren. Het verschil tussen een

nieuwe en een oude theorie over aptitudes is als volgt. In de theorie-

vorming over aptitudes  is  tot  nu toe de nadruk gelegd op het voorspel-
lende vermogen van een aptitude. Theorievormend onderzoek richtte zich

in hoofdzaak op het vinden van correlaties tussen aptitudes en leerre-

sultaten en tussen aptitudes onderling. De aptitude-constructen werden

gedefinioerd in termen van het type testtaken, waarvan het al of niet
succesvol uitvoeren (hoge of lage testscore) in sterke mate de studie-

prestaties in reole onderwijssituaties voorspelde. In een nieuwe theo-

rie over aptitudes zullen de oude aptitude constructen omgezet moeten

worden in meer procesmatige  beschrijvingen,  in  'aptitude processen'

(Hettema, 1967; Glaser, 1972; Snow in press). Snow wijst er tevens op,
dat met  name  andere  leerlingkenmerken  dan  verstandelijke  aanleg  al

veelal  in procestermen zijn  beschreven,  en tests op deze procesbe-

schrijvingen zijn gebaseerd  (Snow in press).  Dit geldt bijvoorbeeld

voor verschillende motivatiefactoren. De Negatieve faalangst-schaal uit

de PMT-K (zie par.4.3) bijvoorbeeld stelt vragen aan de leerling over

hoe hij zich voelt en reageert in bepaalde leersituaties. Vragen, die

gebaseerd zijn op inzichten over hoe een faalangstige leerling zulke

leersituaties beleeft.

Niet alleen ten aanzien van theorievorming en methodologische opzet,

maar ook ten aanzien van het gebied van ATI-onderzoek, geeft de recente

literatuur een nieuwe richting aan. Met name Snow (1976) komt op grond
van ATI-onderzoeksresultaten tot nu toe tot de conclusie, dat het ATI-

onderzoek toegespitst zou moeten worden op een tweetal hypothesen, na-
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melijk ten aanzien van het AiAcAx-complex en het GcGfGv-complex. De     -.

hypothese  over het AiAcAx-compl ex   is een hypothese omtrent mogel ijke
interacties tussen de motivatiestructuur (A) en onderwijskenmerken als

mate van structurering  door de leerkracht en leerlingparticipatie 30).
De  motivatiestructuur  is  dan een samenstel van leerli ngkenmerken,  name-
lijk angst ('Anxiety'-Ax), de geneigdheid om zelfstandig te presteren

('achievement via independance'-Ai) en de geneigdheid om te presteren

conform andermans verwachtingen (achievement via conformi ty'-Ac) .   De
hypothese  over het GcGfGv-compl ex   is een hypothese omtrent mogelijke
interacties tussen de algemene verstandelijke aanleg (G) en een onder-

wijskenmerk   al s   de  mate van informatieve belasting. Algemene aanleg
wordt dan beschouwd  al s  te zijn opgebouwd  uit  de door Cattell   (1971)  en
Horn (1976) onderscheiden factoren 'crystallized ability' (aan schoolse
kennis gebonden vaardigheden), 'fluid-analytic-ability' (niet zozeer

aan schoolse kennis gebonden vaardigheden) en  'spatial-visualization

ability'  (vaardigheid om met niet-verbale voorstellingen te werken),

respectievelijk afgekort als Gc, Gf en Gv.

4.3    ATI-theorie over beheersingsleren

Hoewel de resultaten van ATI-onderzoek tot nu toe teleurstellend zijn,

heeft het onderzoek toch geleid tot enige theorievorming over het geven

van onderwijs, waarbij rekenfng wordt gehouden met verschillen tussen

leerlingen. In deze paragraaf ga ik in op onderdelen uit deze 'embryo-

nale' ATI-theorie, die relevant zijn voor beheersingsleren. Deze onder-

delen hebben betrekking op de leerlingkenmerken aanreg en motivatie.

Waarom zijn juist deze onderdelen uit de ATI-theorie relevant voor be-

heersingsleren? Bij beheersingsleren wordt de leerling meer geholpen
bij het onder de knie krijgen van de leerstof, vergeleken met het ge-
wone klassikale onderwijs. Frequente feedback, veelvuldige informatie

over hoe de leerling het gedaan  heeft, gevolgd door aanvullende hulp,

betekenen immers dat de leerling de stof beter kan verwerken. Tegelij-
kertijd verschaft beheersingsleren meer overzichtelijkheid en zekerheid

aan de leerling. De leerstof is verdeeld in kleine, voor de leerling te
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overziene stappen (kleine doelen die dichtbij zijn); voordat de leer-

1 ing een echte proef (de summatieve toets) moet afleggen,  mag  hij  oe-
fenproeven (diagnostische toetsen) maken; als hij een oefenproef niet
goed gemaakt heeft, kan hij op extra steun rekenen. Tenslotte heeft het

geven van feedback ook een beloningseffect. Beheersingsleren is dus een

onderwijsopzet waarbij, vergeleken met het gewone klassikale onderwijs,
de leerling vaker hulp krijgt en beloond wordt en de onderwijssituatie

meer structuur heeft. De keerzijde van de medaille is, dat de onderwijs-

situatie minder de kenmerken van taakzelfstandigheid heeft (de leerling

wordt meer geholpen). De veronderstelling is gerechtvaardigd, dat niet

alle leerlingen hiermee even sterk gebaat zijn: er bestaan individuele
verschillen in de behoefte aan hulp, beloning en structuur. Welke leer-

lingkenmerken zijn in dit verband van belang? Deze vraag vertolkt het

matchingprincipe: het zoeken van leerlingkenmerken die geacht mogen

worden van invloed te zijn op de effecten van een bepaalde onderwijs-

maatregel.  Voor beheersingsleren  lijken  dan  twee leerlingvariabelen

relevant: aanleg, een cognitieve leerlingvariabele, en motivatie, een

niet cognitieve leerlingvariabele. Hieronder wordt nader ingegaan op de

bevindingen van het ATI-onderzoek rond deze leerlingkenmerken.

4.3.1   Aanleg

Aanleg kan worden omschreven als de mate, waarin de leerling is toege-

rust voor de betreffende leertaak. In deze aanleg kan men algemene en

meer specifieke aanlegfactoren onderscheiden. Bij algemene aanlegfac-

toren gaat het om leervermogens, die vereist zijn voor het leren op

school in het algemeen, dus bij alle vakken. Voor het meten van deze

algemene aanlegfactoren kan men gebruik maken van een intelligentie-

test. Meer specifiek zijn de aanlegfactoren, als ze bij een bepaald
schoolvak of groep van schoolvakken een rol spelen en bij andere vakken

minder. Bijvoorbeeld de aanlegfactor 'ruimtelijk inzicht' bij vakken

als meetkunde, mechanica enz. Voor het meten van deze meer specifieke
aanlegfactoren kan gebruik gemaakt worden van een differentiile aanleg-

test. Zeer specifiek zijn de aanlegfactoren als ze, binnen hetzelfde
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vak, een belangrijke rol spelen bij het ene programma-onderdeel en een

minder belangrijke rol bij het andere programma-onderdeel. Hiervoor moet

gedacht worden aan kennis en vaardigheden, die de voorwaarden (' prere-

quisites') vormen om met goed gevolg een bepaalde leertaak te kunnen

verrichten. Het meten van deze factoren zal dan plaatsvinden door mid-

del van een voorwaardentoets. Voor het samenstellen van zo'n toets is

een zorgvuldige leertaakanalyse noodzakelijk.

Er   is   relatief veel ATI-onderzoek geweest   over het leerl i ngkenmerk

aanleg. De bevindingen zijn niet conform de aanvankelijk gekoesterde

verwachtingen.  In theorie mocht verwacht worden, dat interacties met

onderwijsmethoden eerder optreden bij specifieke aanlegfactoren dan bij

algemene aanlegfactoren. Interacties tussen treatments en intelligentie

mogen niet verwacht worden, omdat een lage, respectievelijk hoge in-

telligentie  bij  elke  treatment  tot  slechte,  respectievelijk  goede

resultaten leidt. Nog in 1970 neemt Bracht dit standpunt in, en baseert

zich daarbij op de ATI-onderzoekingen tot dan toe: 'Despite the large

number of comparative experiments with intelligence as a personological

variable, no evidence was found to suggest that the IQ scores and simi-

lar measures of general ability are useful variables for differentia-

ting alternative treatments for subjects in homogeneous age groups.

These measures correlate substantially with achievement in most school-

related tasks and hence are not likely to correlate differentially with

performance in alternative treatments of complex achievement-oriented

tasks' (Bracht, 1970), Bijna tien jaar later laten Cronbach en Snow

echter een heel ander geluid horen. Juist voor de algemene vermogens,

en niet op de eerste plaats de specifieke vermogens, blijken interac-

ties met de treatments. Letterlijk zeggen zij: 'Whereas we had expected

specialized abilities  rather than general  abilities  to account for

interactions, the abilities that most frequently enter into interac-

tions are general. Even in those programs of research that started with

specialized ability measures and found interactions with treatment, the
data   seem to warrant attributing most effects   to a general   abil ity'
(Cronbach en Snow, 1977). De verklaring voor deze bevinding van Cron-
bach  en  Snow  is,  dat algemene vennogens  het grootste deel  van  de

variantie in studieprestaties bepalen, en dat taakspecifieke aanlegfac-
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toren slechts een betrekkelijk kleine bijdrage hierin hebben.

Algemene verstandelijke aanleg (G) is, aldus Snow (1976), naast leer-

motivatie   (A) het leerlingkenmerk, waarvoor op grond van ATI-onder-

zoeksresultaten tot nu toe verder onderzoek het meest gerechtvaardigd

is. De algemene hypothese, die uit het docr Cronbach en Snow (1977)

gegeven overzicht van onderzoek naar voren komt, is de volgende. Ver-

standelijk begaafde leerlingen profiteren van onderwijssituaties, waar-

i n een sterk beroep wordt gedaan  op zel fstandige informatieverwerki ng:
zelf de leerstof structureren, zelfstandig moeilijke teksten begrijpen,

zelf dingen uitknobbelen, enz. Minder begaafde leerlingen daarentegen

zijn juist gebaat met onderwijssituaties, waarin de informatie veel

meer voorbewerkt en kant-en-klaar wordt aangeboden.

Slechts weinig onderzoekers hebben getracht bij het ATI-onderzoek over

de aanleg een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende

aanlegfactoren (Gc, Gv en Gf). E&n zo'n studie, waarin wel zo'n onder-

scheid gemaakt werd, is die van Sharps (1973) over IPI (aangehaald in
Snow,  1976).   In deze studie werden ATI-effecten geconstateerd  voor  Gc
maar niet voor Gf. Deze effecten werden gerepliceerd in een studie van

Christ-Whitzel en Hawley-Winne, 1976 (aangehaald in Snow, 1976). Derge-
1 ijke onderzoeksresul taten pleiten ervoor,   om bij ATI-onderzoek   naar
het leerli ngkenmerk aanleg de factoren  Gc,  Gv  en Gf  goed te onderschei-

den. Voorlopig moet men zich echter tevreden stellen met ATI-bevin-

dingen over de relatie tussen een ongedifferentieerde aanleg (G) en de

mate waarin de leerstof is voorbewerkt.
Een van de manieren om informatie voor te bewerken is structurering van

de leerstof. Deze structurering kan worden aangebracht door verschil-

lende maatregelen. Zo'n maatregel is het geven van feedback. Opvallend

zijn in dit verband de bevindingen van Tobias (1973). Hij onderzocht
wat de invloed is van voorkennis (vertrouwdheid met de leerstof) op de
effectiviteit van twee instructiemethoden, namelijk zelfstandig doorle-
zen respecti evelijk tussentijdse feedback   door het stellen van vragen.

Het bleek, dat leerlingen met een laag niveau van voorkennis meer ge-
baat zijn met 'tussentijdse feedback' en leerlingen met een hoog niveau

van voorkennis met 'zelfstandig doorlezen'.
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4.3.2   Motivatie

Het AiAcAx-complex

Leermotivatie is de geneigdheid om zich op een bepaalde manier in te

zetten voor een leertaak. In deze leermotivatie kan men verschillende

factoren onderscheiden. ATI-onderzoek heeft zich met name toegespitst

op     factoren angst (gemeten via schalen zoals de Taylor Manifestde

Anxiety Scale), de geneigdheid om zelfstandig te presteren en de ge-
neigdheid om conformistisch te presteren, dat wil zeggen te presteren

via het beantwoorden aan andermans verwachtingen (beide factoren zijn

schalen uit de Cali fornia Psychological Inventory). Deze factoren worden

respectievelijk afgekort als Ax, Ai  en Ac.  Cronbach en Snow (1977)
groeperen de factoren Ai, Ac en Ax tot &&n onderscheid, namelijk dat

tussen 'constructieve motivatie' en 'defensieve motivatie'. Leerlingen

met een hoge 'constructieve motivatie' hebben een geringe angst, een

sterke geneigdheid tot zelfstandig presteren en een geringe neiging om

conformistisch te presteren. Leerli ngen met een hoge 'defensieve motiva-

tie' vertonen het omgekeerde beeld. Cronbach en Snow belichten een groot

aantal ATI-onderzoeken  rond het leerl ingkenmerk leermotivatie vanuit  de
vol gende hypothese: constructief gemotiveerde leerlingen profiteren  van
minder geleide en gestructureerde onderwijssituaties, die meer eigen

initiatief van de leerling toestaan, en defensief gemotiveerde leerlin-

gen zijn gebaat bij meer geleide en gestructureerde onderwijssituaties,

die een geringer beroep doen op zelfstandigheid. Ze komen tot de con-

clusie,  dat deze hypothese  over  het al gemeen  door het onderzoek wordt

bevestigd.

Snow   (1976)    gaat meer genuanceerd   in   op de resul taten   van   het   ATI-

onderzoek over het AcAiAx-complex. Hij komt tot de conclusie, dat de

constructieve-defensieve motivatie-hypothese van Cronbach en Snow een

te sterke simplificatie is. De werkelijkheid is ingewikkelder dan door
deze hypothese wordt beschreven. Enerzijds zijn de motivationele fac-

toren Ai, Ac en Ax te veel bij elkaar geveegd in het onderscheid tussen

constructieve en defensieve motivatie, anderzijds verlopen interacties
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tussen motivatie en verschillende structuurdimensies van de onderwijs-

situatie niet allemaal  op precies dezelfde wijze. Snow baseert deze

conclusie met name op twee belangrijke ATI-onderzoeken, die van Peter-

son (1976) en die van Porteus (1976). Beide onderzoeken betreffen de-
zelfde leerlingkenmerken (G, Ai, Ac en Ax) en hetzelfde onderwijsken-

merk (structuur) en lieten de verschillende treatments uitvoeren door

dezel fde leerkracht. Peterson ging ATI-effecten na gedurende  een  leer-
stofeenheid van twee weken uit het schoolvak 'social studies'. Porteus

onderzocht ATI-effecten over een heel jaar en in twee verschillende

vakken, economie en opvoedingsfilosofie.

Uit het onderzoek van Peterson komt het volgende beeld naar voren. Con-

formistisch presterende leerlingen (hoge Ac) presteren het beste binnen

een duidelijk kader, waaraan ze zich kunnen conformeren. Bij voorkeur

i s  dit  de  door de leerkracht verschafte structuur. Ontbreekt  deze,  dan

kan de structuur die door medeleerlingen wordt aangebracht in een on-

derwijssituatie, waar de leerlingen sterk bij de opbouw van de les wor-

den betrokken (hoge 'leerlingparticipatie'), als vervanging dienen. Ten-

minste,  al s deze leerl ingen tevens hoog scoren  op het kenmerk zelfstan-

digheid  (hoge  Ac  en  hoge  Ai ). Ontbreekt elke structuur (lage 'leraar-

structuur' en lage 'leerlingparticipatie'), dan zijn juist de conformis-

tisch presterende leerlingen ernstig gehandicapt. Zelfstandig en weinig

conformistisch presterende leerlingen (hoge Ai en lage Ac) presteren

onder deze omstandigheden juist het beste. Deze leerlingen geven er de

voorkeur aan om in ongestructureerde situaties zelf structuur aan te

brengen.

Uit het onderzoek van Peterson blijkt tevens, dat angst verschillend

uitwerkt, afhankelijk van de verstandelijke aanleg. Weinig angstige

leerlingen (lage Ax) hebben behoefte aan veel structuur, als zij tevens

weinig aanleg hebben (lage G), terwijl angstige leerlingen (hoge Ax)

deze behoefte hebben als zij voldoende aanleg hebben (hoge G). Kenne-

lijk worden weinig angstige leerlingen met geringe aanleg niet alleen

geholpen maar ook sterker geprikkeld door verschafte structuur. Deze

leerlingen zijn als het ware 'underaroused'. Angstige leerlingen met

voldoende aanleg ('overaroused') wordt door deze structuur meer zeker-

heid geboden, dat ze op de goede weg zijn. Weinig angstige leerlingen
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met vol doende aanleg   (lage  Ax   en   hoge  G) of angstige leerlingen  met

geringe aanleg (hoge Ax en lage G) blijken in het onderzoek van Peter-

son het beste te floreren in een ongestructureerde situatie. Weinig

angstige leerlingen met voldoende aanleg zijn te vergelijken met zelf-

standig presterende leerlingen: zij geven er de voorkeur aan om in een

ongestructureerde onderwijssituatie zelf structuur aan te brengen, en

zijn daartoe ook in staat. Faalangstige leerlingen met weinig aanleg

zijn, aldus Peterson, kennelijk optimaal geprikkeld (niet 'overaroused'

en niet 'underaroused') en bij hen werkt een sterke structuur eerder

remmend daarop.

Het beeld, dat uit de studie van Peterson naar voren komt, wordt glo-

baal bevestigd door het onderzoek van Porteus en uitgebreid met enkele

andere bevindingen. Op de eerste plaats blijken de ATI-effecten in de

loop van de cursus te verschuiven. Richting en sterkte van de effecten

waren bij een eerdere studietoets anders dan bij een latere studie-

toets. Vermoedelijk moet dat worden toegeschreven aan aanpassing van de

treatment  door de leerkracht op grond  van de studieresul taten,  een  ge-

geven dat uit de gedetailleerde beschrijving van het onderwijs in het
onderzoek van Porteus naar voren  kwam.  Op de tweede  pl aats bleken  ATI-

effecten met betrekking tot Ac en Ai bij economie veel duidelijker dan

bij  opvoedingsfilosofie,  terwijl  verschuivingen  in  de  richting  en

sterkte bij beide vakken anders verliepen. Volgens Porteus' beschrij-

ving was de economiecursus moeilijker en had een sterker sequenti#le

opbouw dan de cursus opvoedingsfilosofie. Mede daardoor hield de docent

bij economie beter  de  hand aan zaken als huiswerk, presentie,  enz.  dan

bij opvoedingsfilosofie, en had hij bij economie de beschikking over

beter gestructureerde teksten (het verschil tussen de gestructureerde
en ongestructureerde conditie was door deze contextfactoren bij econo-

mie meer geprononceerd dan bij opvoedingsfilosofie). Op de derde plaats

bleken ATI-effecten met betrekki ng tot faalangst (in relatie  met  aan-

leg) afhankelijk van de hoeveelheid stress, die er van de cursus of van

een bepaalde periode uit de cursus uitgaat.

Uit het onderzoek van Porteus blijkt, hoe belangrijk het is om de on-
derwijscontext, waarin een ATI-onderzoek plaatsvindt, goed te beschrij-

ven. Wel moeten de tegen de achtergrond van deze beschrijving door Por-
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teus gegeven interpretaties  van de uitkomsten meer beschouwd worden  al s
indrukken dan als elementen van een theorie over het AiAcAx-complex.
Hetzelfde geldt overigens ook voor de bevindingen van Peterson. Welis-

waar worden deze meer dan in het onderzoek van Porteus geinterpreteerd

tegen de achtergrond van bestaande psychologische theorie (met name de
'state-trait theory' van Spielberger, 1972), maar van een echte theorie
over het AiAcAx-complex is nog geen sprake.

Het werk van Hermans

In ons land heeft met name het werk van Hermans (1967, 197la) veel bij-
gedragen tot het inzicht in bepaalde motieven, die bij het leren op

school een rol spelen. Hermans vestigt de aandacht op een drietal fac-

toren, die van invloed zijn op de inzet van de leerling bij het leren

op school,  namelijk prestatiemotivatie (P), positieve faalangst (F+)

en negatieve faalangst (F-).

Iemand met een hoog prestatiemotief is. erop gericht om in een presta-
tiesituatie het resultaat van zijn handelen zelf te bepalen en dit,
voor zover het binnen zijn bereik ligt, niet over te laten aan geluk,

kans of anderen. Deze instell i ng wordt door Hermans theoretisch  in  ver-

band gebracht met de geneigdheid tot een bepaalde attribuering. De hoog

prestatiegemotiveerde individu schrijft zijn prestatie eerder toe aan

interne factoren (capaciteiten, inzet) dan aan externe factoren, dat

wil zeggen machten die buiten de greep van het individu liggen zoals de

moeilijkheidsgraad van de taak en kans. De veronderstelde theoretische

samenhang  tussen  prestatiemotief en attribuering  is  door onderzoek

(aangehaald in Her'mans, 1971) van Her'mans bevestigd. Een ander theore-
tisch concept, waannee Hermans het prestatiemotief in verband brengt,
is persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer een taak verricht wordt

vanuit een instelling van persoonlijke verantwoordelijkheid, tracht het

individu het resultaat zelf te bepalen. Op grond van theorie en onder-
zoek concludeert Hermans, dat de hoog prestatiegemotiveerde niet alleen
geneigd is om zijn prestatie aan zichzelf toe te schrijven, maar boven-

dien een voorkeur heeft voor taken die hem de gelegenheid geven om het
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resultaat ervan met behulp van eigen inzet en capaciteiten te bepalen.
Negatieve faalangst is een angst om te falen die, vooral in taaksitua-
ties welke voor het individu relatief ongestructureerd zijn, hem doet

disfunctioneren. Leerlingen met negatieve faalangst presteren in derge-

lijke situaties minder dan zij kunnen. Positieve faalangs is het omge-

keerde. Namelijk een angst orn te falen die, vooral in taaksituaties
welke voor het individu relatief ongestructureerd zijn, hem optimaal

doen  functioneren.  Leerlingen  met  positieve  faalangst presteren  in

dergelijke situaties eerder beter dan slechter. Het begrip structuur

verwijst daarbij naar de mate waarin de onderwijsleersituatie duide-

lijk, zeker en overzichtelijk is (Hermans e.a., 1975). Enkele kenmerken
van een goed gestructureerde onderwijssituatie zijn:
-  het doel van de les is duidelijk evenals hoe het lesonderwerp past

in het totale leerstofpakket
31)

-   de docent geeft heldere procedure-aanwijzingen

-   de leerstof wordt in kleine stappen aangeboden

-   er wordt regelmatig feedback gegeven, dus zakelijke informatie over

hoe de leerling het gedaan heeft (goed of fout) zonder daaraan en

waardering te koppelen

-   voorbeelden en illustraties concretiseren de leerstof

-   er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van schema's en samenvattingen

-   door regelmatig te herhalen wordt de grote lijn vastgehouden.

Faalangst hangt samen met het zelfvertrouwen dat iemand heeft, en open-

baart zich vooral in nieuwe en onverwachte situaties. Dergelijke situa-

ties kenmerken zich, doordat er door het individu structuur (in de zin

van 'veilige ankerpunten') in moet worden aangebracht. Negatief faal-

angstige individuen hebben niet geleerd om in zulke situaties te ver-

trouwen op het eigen vermogen tot structurering, positief faalangstige

individuen juist wel. Om die reden treedt de negatief faalangstige een

nieuwe situatie anders tegemoet dan de positief faalangstige. De eerste

ervaart zo'n situatie als onveilig en heeft de neiging haar te ontlopen

(vermijding). Is vermijding niet mogelijk, dan heeft het stress-karak-
ter van de situatie tot gevolg,  dat de negatief faalangstige minder
presteert dan hij met zijn capaciteiten zou kunnen. De positief faal-
angstige daarentegen ervaart een nieuwe situatie als uitdagend en heeft
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de neiging ze juist op te zoeken (toenadering). Daarnaast prikkelt ze

hem tot optimale prestaties.

Voor het meten van het prestatiemotief en de faalangst is door Hermans

een test ontwikkeld, de Prestatie Motivatie Test (PMT). Hiervan bestaat

een speciale versie voor kinderen, de PMT-K (Hennans, 197lb). De test

heeft vier schalen. Een schaal voor het prestatiemotief (de P-schaal),

een schaal  voor de negatieve faalangst (de F-min-schaal), een schaal

voor de positieve faalangst (de F-plus-schaal), en een schaal voor het

waarderingsmotief  oftewel  de  sociale  wenselijkheid  (de  SW-schaal).

Sociale wenselijkheid is een bepaalde antwoordstijl, namelijk de nei-

ging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. De SW-schaal is primair

in de PMT-K ingebouwd om een controle te hebben op de invloed van de

SW-tendens   op de beantwoordi ng   van de andere schalen. Omdat gebleken
is, dat sociale wenselijkheid als antwoordstijl vooral een rol speelt

bij de P-schaal en minder bij de F-plus- en F-min-schalen, is de SW-

schaal  vooral  van belang als controle op de P-schaal.  De P- en F-

schalen van de PMT-K zijn qua iteminhoud in hoofdzaak gericht op het

gebied van de intellectuele prestaties. De PMT-K is immers bedoeld voor

onderwijssituaties. De gerichtheid op intellectuele prestaties   gel dt
niet  voor de SW-schaal ,   die  meer al gemeen op sociaal wensel ijk gedrag

gericht is.

Prestatiemotivatie en faalangst zijn leerlingvariabelen, waarmee bij het

ontwerpen van onderwijs rekening dient te worden gehouden. Voor het
prestatiemotief is het aspect taakzelfstandigheid een relevant kenmerk

van de onderwijssituatie. Het begrip taakzeZfstandighe€d verwijst naar

de mate, waarin de taaksituatie de leerling de gelegenheid geeft om
zelfstandig tot presteren te komen.  Bedoeld wordt niet het alleen

(individueel), zonder anderen, verrichten   van  een   taak,   maar  het  zel f

tot stand brengen ervan. Bij het prestatiemotief gaat het niet alleen

om het zelfstandig kunnen verrichten van een taak (taakzelfstandigheid)

maar ook am de kwaliteit 'van de geleverde prestatie. Een ander, voor

dit motief relevant kenmerk van de onderwijssituatie is daarom het aan-

wezig zijn van een standaard van uitnemendheid. Het begrip standaard

van uitnemendhe€d slaat op het criterium waaraan de leerling kan toet-

sen hoe goed of slecht zijn prestatie is. Positieve correlaties tussen
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prestatiemotief en prestatiecriteria treden speciaal op in die taaksi-

tuaties die gelegenheid geven tot taakzelfstandigheid en waarin een

standaard  van  uitnemendheid  is  gegeven.  Juist dergelijke  situaties

prikkelen de hoog prestatiegemotiveerde tot een optimale inzet (onder

voorwaarde dat hij de opgedragen taak zinvol  vindt). De laag presta-

tiegemotiveerde  vertoont  in  taaksituaties,  waarbij  de reinforcement

rechtstreeks gelegen is in de kwaliteit van de geleverde prestatie

(intrinsieke reinforcements), een gebrek aan inzet. Alleen wanneer het

mogelijk is om reinforcements te verkrijgen die gericht zijn op andere

motieven dan het prestatiemotief (extrinsieke reinforcements), bijvoor-

beeld  het affiliatiemotief,  zal  de  laag  prestatiegemotiveerde inzet

vertonen, mits deze andere motieven bij hem aanwezig zijn.

Voor de faalangst is het aspect structuur een relevant kenmerk van de

onderwijssituatie. Negatief faalangstige leerlingen 'slaan dicht' als

de onderwijsleersituaties voor hen te ongestructureerd is. Deze leer-

1 ingen  gaan  pas  aan  het  werk,   al s de docent de situatie zo overzichte-

lijk en zeker mogelijk voor hem maakt. Het omgekeerde geldt voor posi-
tief faalangstige leerlingen. Zij zetten zich pas in, als de situatie

vol doende nieuwe elementen bevat. Een onderzoek van Hermans en Smits

(1969) bevestigt, dat negatief faalangstige leerlingen het beste pres-

teren bij gemakkelijke taken (of taken die op gemakkelijke wijze worden

gepresenteerd) en in goed gestructureerde onderwijssituaties. Positief

faalangstige leerlingen functioneren optimaal bij taken die moeilijker

zijn en die gegeven worden in een minder goed gestructureerde onder-

wijssituatie. Structuurkenmerken die in dit onderzoek werden gevarieerd

waren (1) het in meerdere of minder stappen aanbieden van de leerstof,

(2) op meer concrete of meer abstracte wijze en (3) meer of minder lei-

ding van de kant van de docent. Faalangst zou verschillend uitwerken,
afhankelijk van de verstandelijke aanleg (vgl. Peterson). Op grond van

enige indicaties in zijn onderzoeksmateriaal suggereert Hermans name-

lijk, dat negatief faalangstige-minder intelligente leerlingen het meest

profiteren van een gestructureerd onderwijsprogramma,  positief faal-

angstige-intelligente leerlingen het meeste van een ongestructureerd

programma. Volgens deze hypothese is negatieve faalangst speciaal een
handicap in relatief ongestructureerde onderwijsprogramma's, als de in-
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telligentie laag is. De theoretische verklaring hiervoor is, dat een
bepaalde, taak bij lage intelligentie moeilijker is dan bij een hoge

intelligentie,  zodat ook  aan het vermogen tot structurering hogere

eisen worden gesteld.

Welke relatie hebben de door Hermans onderscheiden motivationele fac-

toren met het AiAcAx-complex? Het prestatiemotief kan het beste verge-

leken worden met Ai, de geneigdheid om zelfstandig te presteren. Ac, de

geneigdheid om confomistisch  te presteren,  speelt hierbij  een veel

geringere  rol. Want, ofschoon Hermans het prestatiemotief aanvankelijk
(in aansluiting bij Amerikaanse studies) omschreef als de geneigdheid

om goed te presteren zowel  in de ogen van anderen als van zichzelf,

komt hij later op grond van eigen onderzoek tot een andere conclusie.

Namelijk dat het goed presteren in de ogen van zichzelf van meer belang

is dan in de ogen van anderen. Het begrip faalangst heeft duidelijk

verwantschap met Ax, angst, uit het AiAcAx-complex. Bij Ax gaat het

echter meer om algemene angst, terwijl faalangst bij Hermans een minder

omvattend begrip is, dat betrekking heeft op de angst om in prestatie-

situaties  te  falen.  Hermans  haalt  voorts onderzoek  aan,  waarin een

relatie bleek te bestaan tussen negatieve faalangst en conformisme, de

geneidgdheid om te presteren  overeenkomstig door anderen aangelegde

criteria   voor   goed  of   sl echt. Op grond hiervan  zou men mogen veron-

derstellen, dat er een relatie bestaat tussen negatieve faalangst en Ac

uit het AiAcAx-complex.

Op grond van de bevindingen rond het AiAcAx-complex en het werk van

Hermans is het mogelijk een 'kleine' ATI-theorie over het leerlingken-

merk  motivatie te formuleren. Deze theorie  kan er ongeveer  al s volgt
uitzien.

Een 'kleine' ATI-theorie over motivatie

Negatief faalangstige leerlingen presteren het beste bij gemakkelijke

taken (of als gemakkelijk gepresenteerde taken) binnen een goed ge-
structureerde onderwijssituatie; positief faalangstige leerlingen in de

omgekeerde situatie. Gemakkelijke taken in goed gestructureerde onder-
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wijssituaties bieden de negatief faalangstige leerlingen meer zeker-

heid, moeilijke taken in weinig gestructureerde onderwijssituaties vor-

men een extra stimulans voor de positief faalangstige leerling. 'Gemak-

kelijk' heeft daarbij zowel de betekenis van niet moeilijk als weinig

bedreigend. Het begrip ' structuur' verwijst naar verschillende onder-
wijskenmerken. E6n zo'n kenmerk is het geven van duidelijke criteria
voor goed presteren door de leerkracht, zodat de negatief faalangstige
leerling zich daaraan kan conformeren. Weer een ander kenmerk is het

opdelen van de leerstof in kleine stappen, zodat de leerweg voor de

negatief faalangstige leerling gemarkeerd wordt door veilige ankerpun-

ten. Nog een ander kenmerk is het veelvuldig geven van feedback, die

het voor de negatief faalangstige leerling mogelijk maakt om snelle

zekerheid te krijgen over de vraag hoe hij het gedaan heeft. Enz.

Faalangst werkt verschillend uit, afhankelijk van de verstandelijke

aanleg. Ofschoon ook intelligente, negatief faalangstige leerlingen ge-

baat zijn bij een gestructureerde onderwijssituatie, is negatieve faal-

angst in een ongestructureerde situatie vooral een ernstige handicap

als de intelligentie laag is. Voor een leerling met lage intelligentie

is een bepaalde taak namelijk moeilijker dan voor een leerling met hoge

intelligentie, zodat er een nog grotere aanslag wordt gedaan op het

zelfvertrouwen van de negatief faalangstige leerling. Omgekeerd is een

ongestructureerde onderwijssituatie vooral in het voordeel van intelli-

gente, positief faalangstige leerlingen: zij worden optimaal geprikkeld

als ze zelf structuur mogen aanbrengen en zijn daartoe ook in staat.

Positief faalangstige leerlingen met minder aanleg profiteren eveneens
van zo'n situatie, zij het in mindere mate. Weinig (positief of nega-

tief) faalangstige leerlingen met geringe aanleg hebben baat bij een

onderwijssituatie met veel structuur: ze worden door deze strcutuur

niet alleen geholpen, maar ook geprikkeld. Omgekeerd is een ongestruc-

tureerde onderwijssituatie in het voordeel  van intelligente, weinig

(positief of negatief) faalangstige leerlingen.

Hoog prestatiegemotiveerden presteren het beste in een minder geleide

(leerlinggestuurde) onderwijssituatie, die hen in de gelegenheid stelt

om zelf een taak tot stand te brengen, individueel of in een groepje

(taakzelfstandigheid). In deze onderwijssituatie dient tevens een cri-
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terium aanwezig te zijn, waaraan de leerling zelf kan toetsen hoe goed

of slecht zijn prestatie is (standaard van uitnemendheid). De functie

van dit criterium voor de hoog gemotiveerde is niet om te presteren

overeenkomstig verwachtingen van anderen, maar om goed te presteren in

de ogen van zichzelf. Laag prestatiegemotiveerden presteren het beste

in een meer geleide (leertrachtgestuurde) onderwijssituatie, waarin
tevens extrinsieke reinforcements aanwezig zijn, zoals sociale beloning

(bijv. goedkeuring door de leerkracht) en materidle beloning.
De invloed op de studieprestaties van interacties tussen de leerling-

kenmerken  faalangst of  prestatiemotivatie en onderwijskenmerken als

structuur en taakzelfstandigheid is niet bij alle schoolvakken even

groot. Met het oog hierop relevante verschillen tussen de vakken zijn

onder meer de moeilijkheidsgraad, of zij al of niet sterk sequentieel
zijn opgebouwd en de belangrijkheid van het vak voor de overgang en

richtingskeuze (met het oog op de hoeveelheid bedreiging die ervan

uitgaat).

5.  Uit onderwijsleertheorieon af te leiden prescripties

voor de onderwijsactiviteiten binnen het kader van de

strategie van beheersingsleren

5.1    Theorie over feedback

Feedback  kan een cognitieve,  structurerende of motivationele functie

hebben. Afhankelijk van welke functie men wil benadrukken, zal men een
passend type feedback moeten kiezen. Het geven van feedback bij beheer-

singsleren heeft primair een cognitieve functie: de leerling moet uit

zijn fouten leren. De door middel van de diagnostische toets aangeboden

informatie moet dus (samen met aanvullende onderwijsmaatregelen) een

cognitief proces op gang brengen, waarbij de leerling de leerstof beter

onder de knie krijgt. Dit stelt eisen aan de hoeveelheid en aard van de

informatie: behalve kennis van het correcte antwoord moet de leerling

ook nog een of andere vorm van uitleg krijgen waarom zijn antwoord fout
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i s.  De passende soort feedback  is  dus  type 4 feedback.

Theorieon leren, dat feedback per toets onder verder gelijkblijvende

omstandigheden eerder tot oppervlakkige analyse van de informatie leidt

dan feedback per item. In een klassikale onderwijssituatie zal de in-
formatie niet na elk item, maar na afloop van de hele toets verschaft

kunnen worden. Om te voorkomen, dat deze grote hoeveelheid informatie

ineens niet tot een oppervlakkige analyse ervan leidt, dient men de

volgende maatregelen te nemen:

1.  Zorg voor een goede structurering van de toetsinformatie. Bijvoor-

beeld nummering van de items overeenkomstig de nummering van de
leerdoelstellingen in het leerboek, aanwijzingen voor foutenanalyse

('lees nog eens blz.... van je boek en schrijf daarna op waarom je
antwoord fout was'), enz.

2.  Geef de leerling voldoende tijd om de toetsinformatie te verwerken.

De   theorie over feedback leert, dat uitgestel de feedback niet minder
effectief, eerder effectiever is dan onmiddellijke feedback, ofschoon

het uitstel ook weer niet te lang mag zijn (geen dagen). Hieruit zijn

de volgende prescripties af te leiden:

1.  Alleen als de volgende les enige dagen later valt, dient de toets

nog in dezelfde les nagekeken te worden. Valt de volgende les op

dezelfde of de volgende dag, dan is dit niet nodig.

2.  Indien afname en bespreking van de toets binnen & n lesuur moet

geschieden, plaats de toets dan aan het begin van het lesuur, ga

daarna over tot een zeer korte les en reserveer het laatste deel

van het lesuur voor bespreking van de toets.

Vergeleken met een toets bestaande uit open vragen levert een meer-

keuzetoets minder fouten op, zodat er ook minder uit de toetsinformatie

te leren valt. Ook wordt de toetsinformatie bij meerkeuzetoetsen eerder

oppervlakkiger geanalyseerd dan bij toetsen met open vragen. Hieruit
kunnen de volgende prescripties afgeleid worden:
1. Laat tijdens de afname van een meerkeuzetoets bij elke vraag note-
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ren waarom een bepaald alternatief gekozen werd, en reken het goede

alternatief fout als de redenering onjuist is.

2.  Dwing de leerling met name bij meerkeuzetoetsen door bepaalde maat-

regelen zijn fouten goed te bekijken.

5.2    Theorie over ATI

In hoeverre zijn er uit de ATI-theorie over aanleg en motivatie pres-

cripties af te leiden voor de wijze, waarop bij beheersingsleren na de

diagnostische toets individuele hulp moet worden gegeven? De theorie is

(nog) karig. Enkele prescripties staat ze echter wel toe.

ATI-theorie leert, dat intelligente leerlingen het beste presteren in

onderwijssituaties, waarin een sterk beroep wordt gedaan op zelfstandi-
ge informatieverwerking. Minder intelligente leerlingen presteren juist
het beste in onderwijssituaties, waarin de informatie veel meer voor-
bewerkt wordt aangeboden. Dit impliceert, dat de intelligente leerling
ennee gebaat  is,  als  hij  na  de  diagnostische  toets de  gelegenheid

krijgt voor zelfstandige foutenanalyse. Voor de minder intelligente
leerling is juist een meer voorgestructureerde herhaling van de stof

geschikt.

ATI-theorie leert, dat negatief faalangstige leerlingen profiteren van

een leeromgeving die goed gestructureerd en daardoor overzichtelijk is.

Ook zijn zij gebaat bij leertaken, die gemakkelijk aandoen en waarbij

het belang van een goed presteren niet zo nadrukkelijk naar voren komt.

Voor positief faalangstige leerlingen is dit alles juist omgekeerd.

Voorts werkt faalangst verschillend uit, afhankelijk van de intelligen-

tie. Negatieve faalangst is vooral een handicap, als de intelligentie

laag is, en positieve faalangst is vooral een extra stimulans, als de

intelligentie hoog is. Dit alles impliceert, dat de negatief faalang-

stige leerling, vooral de minder intelligente, ermee gebaat is, als bij
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het geven van hulp na de diagnostische toets voor het volgende zorg

wordt gedragen:

1. De hulp is in sterke mate gestructureerd (duidelijke criteria voor

goed  presteren,  heldere  procedure-aanwijzingen,  kleine  stappen,

enz.).

2.  Het gedrag van de docent is bemoedigend in die zin, dat hij de

'herhalingstaak' als gemakkelijk doet overkomen en het belang van

per se goed presteren wordt gerelativeerd ('zelfs als je deze taak

niet goed maakt, krijg je nog genoeg kans om het op te halen').
De positief faalangstige leerling, vooral  de intelligente,  is juist

gebaat met tegenovergestelde maatregelen: weinig gestructureerde hulp,

en   benadrukken   van de moeil ijkheid   van   de   taak   en het grote belang

ervan.

ATI-theorie leert, dat hoog prestatiegemotiveerde leerlingen het beste

presteren in een onderwijssituatie, die gekenmerkt wordt door taak-
zelfstandigheid en de aanwezigheid van eeh standaard van uitnemendheid.

Laag prestatiegemotiveerde leerlingen vragen juist veel  meer om een

geleide  onderwijssituatie,  waarin  tevens  extrinsieke  reinforcements

aanwezig zijn. Voor de hulp na de diagnostische toets impliceert dit,

dat men de prestatiegemotiveerde leerling zelfstandig alle beslissingen

moet laten nemen (bijv. of hij al dan niet onderdelen van de stof nog
eens herhaalt; of en met wie hij wil  gaan samenwerken, enz.). Tevens

dient de docent een standaard van uitnemendheid aan te reiken (bijv.:

de  gemiddel de leerling maakt  op de diagnostische toets  van  deze   stof
vijf van de tien vragen goed, terwijl na herhaling dit gemiddelde op de

eindtoets over deze stof ligt op zeven van de tien vragen). De laag

prestatiegemotiveerde leerling is juist gebaat met tegenovergestelde

maatregelen: meer beslissingen moeten door de docent genomen worden

(bijv.:  'je gaat die en die onderdelen nog eens zo en zo herhalen'),

terwijl meer extrinsieke reinforcements in het vooruitzicht moeten wor-

den gesteld.
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Tenslotte leert ATI-theorie, dat interacties tussen motivationele fac-

toren en onderwijskenmerken als structuur en taakzelfstandigheid niet

bij alle schoolvakken de studieprestaties even sterk beTnvloeden. Be-

langrijke aspecten zijn in dit verband de moeilijkheidsgraad, het al of

niet sequentieel opgebouwd zijn en de belangrijkheid voor de overgang

en het eindexamen. De hierboven, in verband met verschillen in motiva-

tie   genoemde, di fferentiatiemaatregelen moeten   dus   op het school vak

worden afgestemd. Zo zal men bij een gemakkelijk, niet sequentieel op-
gebouwd schoolvak dat 'minder belangrijk' is (d.w.z. niet zo doorslag-

gevend voor de overgang en het examen) minder genoodzaakt zijn om bij

onderwijsmaatregelen als structurering en leiding te di fferentiaren

tussen verschillende typen leerlingen.

6. Uit de onderwijsleertheorie af te leiden prescripties

voor de strategie van beheersingsleren zelf

In het voorafgaande heb ik alleen gesproken over de, uit de onderwijs-

psychologie af te leiden, prescripties voor de manier van feedback geven

en de wijze van hulpverlening na de diagnostische toets. Deze prescrip-
ties hebben betrekking op de onderwijsactiviteiten binnen het differen-

tiatiesysteem beheersingsleren. Uit de onderwijspsychologische theorie

kunnen echter ook prescripties worden afgeleid voor de hantering van

het differentiatiesysteem zelf. Hieronder pas ik deze zienswijze toe op

de strategie van beheersingsleren.

Uit de theorie over feedback kan worden afgeleid, dat de leereenheden

bij beheersingsleren niet te groot van omvang moeten zijn. Dit om te

voorkomen, dat de hoeveelheid toetsinformatie te omvangrijk wordt en

leidt tot een oppervlakkige foutenanalyse.

Beheersingsleren zelf kan worden beschouwd als een structureringsmaat-

regel  (opdelen van de leerstof,  frequente feedback,  gelegenheid tot

herhaling). Op grond van ATI-theorie is het wenselijk de strategie van

beheersingsleren zelf gedifferentieerd te hanteren. Het is namelijk mo-
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gelijk met de omvang van de leereenheden, en dus de frequentie van

diagnostische toetsing en gelegenheid tot herhaling, aan te sluiten bij

individuele verschillen in behoefte aan structuur. Over individuele

verschillen  in behoefte aan structuur  is de ATI-theorie het duide-

1 ijkst,    waar  dit het leerlingkenmer* faalangst betreft. Negatief  faal -
angstige leerlingen, vooral de minder intelligente, zijn gebaat bij een

sterke mate van structurering volgens het principe van beheersings-

leren. Voor het leerlingkenmerk prestatiemotivatie ligt de situatie

minder duidelijk.

Beheersingsleren heeft  vol gens de theorie zowel kenmerken, die gunstig
zijn  voor  het  prestatiemotief  als  ongunstig.  Bij  beheersingsleren

krijgt de leerling meer informatie over zijn vorderingen. Deze informa-

tie kan onder meer een beloningseffect hebben. Het hoog prestatiegemoti-

veerde individu is geneigd zijn prestaties te zien als het resultaat

van eigen handelen. De beloningswaarde van informatie over zijn vorde-

ringen zal daarom voor hem hoog zijn (onder voorwaarde dat de leer-
32)

taak door de leerling zelf tot stand kan worden gebracht). Bovendien

mag verwacht worden, dat hij geneigd zal zijn om deze informatie te

gebruiken teneinde zijn handelen bij te sturen (door zich extra in te

zetten). Met andere woorden, de prestatiegemotiveerde zal de informatie

over zijn prestaties optimaal gebruiken om tot betere resultaten te

komen. Terwijl de cognitieve functie en de beloningsfunctie van beheer-

singsleren geacht mogen worden een gunstig effect op de hoog presta-

tiegemotiveerde persoon te hebben, lijkt het te verwachten effect van

de structurerende functie van beheersingsleren juist ongunstig. Kleine

stappen en meer hulp bij het leerproces zijn kenmerken van een onder-

wijssituatie  met  geringe  taakzelfstandigheid.  Hoog  prestatiegemoti-

veerde individuen geven echter de voorkeur aan taakzelfstandigheid. Hoe
het resul terende effect   is   van deze elkaar tegenwerkende krachten,   is
moeilijk  in zijn algemeenheid te voorspellen,  en hangt vermoedelijk

mede af van andere situatiekenmerken (met name de moeilijkheidsgraad

van de leerstof) en andere leerlingkenmerken (met name de aanleg).
Duidelijk is de ATI-theorie dus vooral waar het betreft prescripties

voor de faalangstige leerling: voor de negatief faalangstige (en min-

der intelligente) leerling zou het principe van beheersingsleren zeer

- 95-



stringent moeten worden gehanteerd en voor de positief faalangstige

(intelligente) leerling meer gematigd. Denkbaar is een systeem van
kleine en grote diagnostische toetsen, als volgt. Bij elke les is er

een  diagnostische  toets  van  bijvoorbeeld vijf  vragen.  Deze kleine

diagnostische toets is bestend voor negatief faalangstige leerlingen,

die behoefte hebben aan feedback na korte tijd. Positief faalangstige
leerlingen maken alleen de grote diagnostische toets, die na drie les-
sen wordt afgenomen. Deze grote diagnostische toets bestaat uit (pa-
rallel)  vragen over alleen de moeilijkste leerdoelen uit de kleine

diagnostische toetsen.
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Deel 11

De implementatie van

geindividualiseerde onderwijsarrangementen
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Inleiding

Het ontwerp van een geindividuali seerd onderwijsarrangement kan worden

beschouwd als een onderwijsidee. Wel  bestaat dit idee uit een heel

concrete schets van het te geven onderwijs, en werd het ontwikkeld op

basis van het zo goed mogelijk tegen elkaar afwegen van het doel van en

de theorietische kennis over differentiatie en kennis van praktische

beperkingen. Maar deze schets moet nu nog worden toegepast in de con-

crete onderwijssituatie.
Zelfs bij een optimdal ontwerp voor een geindividualiseerd onderwijs-

arrangement, komt men bij de implementatie (invoering) ervan voor

allerlei nog onbeantwoorde vragen te staan. Meer in het algemeen gaat

het hier om het zoeken naar oplossingen voor problemen, die zich voor-

doen bij de implementatie van een innovatie. Deze activiteit kan ont-
wikke Zingswerk worden genoemd. Ontwikkelingswerk vormt een belangrijk
onderdeel  van het werk  van een onderwijsbegeleider.  Evenals bij  het

ontwerpen van geindividuali seerde onderwijsarrangementen, kan bij het

oplossen van problemen bij de implementatie ervan een optimaliserings-

standpunt worden gehanteerd. De vraag is dan, welke aanpakstrategie bij

het oplossen van deze problemen gevolgd moet worden.

Deel II heeft deze vraag   al s onderwerp, waarbij ze gegeneraliseerd
wordt naar ondenvijsontwikkelingswerk in het algemeen. De vraag luidt

dan, of het mogelijk is om ontwikkelingswerk, zoals dat bijvoorbeeld

vereist is bij de implementatie van een differentiatiesysteem, meer
methodisch te laten plaatsvinden. Is er een of andere methodoZogie  van-

het ontwikkeZingswerk denkbaar, analoog aan bijvoorbeeld de methodolo-

gie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek? Zo'n  'ontwikkelings-

methodologie'  zou dan bestaan uit een schema van zoekregels bij  het

oplossen van een onderwijsprobleem. Door toepassing van deze zoekregels

zou  het vinden van een oplossing voor een onderwijsprobleem minder

afhankelijk worden van creativiteit, begeleidingservaring en intuitie.

Bovendien  maakt  het  gebruik  van  algemeen aanvaarde  zoekregels  het

zoekproces, gevolgd bij de oplossing van een onderwijsprobleem, voor

buitenstaanders meer toegankelijk en controleerbaar.
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Na een exploratie door enkele, met ontwikkel ingswerk verwante, terrei-              -·
nen wordt de sleutel voor een methodologische disciplinering van het

ontwikkelingswerk gevonden in de evaluatiekunde en de besliskunde. Ge-

schetst wordt een hierop gebaseerde 'embryonale' ontwikkelingsmethodo-

logie. Deze methodologie wordt vervolgens geillustreerd aan een con-

creet voorbeeld,  namelijk de oplossing van een van de implementatie-

problemen bij beheersingsleren. Dit probleem heeft betrekking op de

onhanteerbaarheid van de, in de strategie van beheersingsleren voor-

gestelde, procedure voor het specificeren van de doelstellingen van een

cursus.
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Hoofdstuk 5. Methodisch ontwikkelen

1. Zijn onderwijsproblemen wel interessant voor de wetenschap

Medewerkers van onderwijsbegeleidi ngsinstituten worden geconfronteerd
met een veelheid van vragen uit de onderwijspraktijk, waarvoor zij een

oplossing moeten trachten te vinden.  In veel  gevallen betreffen deze

vragen praktische onderwijsproblemen, waarvoor geen elders beproefde en

in geschriften neergelegde oplossingsproced6's voorhanden zijn, zodat

een stuk pionierswerk moet worden verricht. Het is een arbeidsterrein,
dat in kringen van onderwijsbegeleiders wel aangeduid wordt met ont-

wikkelingswerk. Ontwikkelingswerk is sterk praktijkgericht. Het gaat
niet om verruiming  van de theorie door middel van onderzoek,  maar  om

rechtstreekse oplossing van problemen, die zich voordoen bij het geven

van onderwijs.

In eerste instantie lijkt het bedenken van onderwijsoplossingen een

creatief proces. Ontwikkelingswerk zou daarom te vergelijken zijn met
artistiek bezig zijn. Zelf heb ik dit vaak zo ervaren. Het 'ontwerp-

proces'  leek &6n aaneenschakeling van intuitieve invallen, die in een

voortdurende confrontatie met de praktijk  tenslotte resulteerden in

iets, waarmee de docent in de praktijk kan werken. Achteraf is dit pro-
ces  nauwel ijks  meer te reconstrueren.  Aan deze vormgeving  van  het  ont-

wikkelingswerk kleven fundamentele bezwaren. Ik noem er enkele, zonder

te streven naar volledigheid en systematiek:
1.  Het ontwerpproces is te afhankelijk van invallen, te weinig be-

heersbaar, en daarmee moeilijk in tijd te plannen.

2.  Of er een bruikbaar produkt uitkomt, is te zeer afhankelijk van de
'artisticiteit' van de ontwerper.

3.  Allerlei keuzen tijdens het ontwerpproces zijn intuitief inplaats

van weloverwogen gebaseerd op checklists.
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4.  Het ontwerpproces vraagt van de ontwerper veel energie en tijd.

5.  De kwaliteit van het produkt is door anderen van tevoren moeilijk

i n  te schatten, orndat het ontwerpproces  dat  tot dit produkt heeft

geleid, ontoegankelijk en dus oncontroleerbaar is voor anderen dan

de ontwerper.

Gezien deze bezwaren rijst de vraag, of het mogelijk is om het zo sterk

praktijkgerichte ontwikkelingswerk op een wetenschappelijke wijze te
bedrijven.

Vragen uit de onderwijspraktijk kunnen in twee groepen worden inge-

deeld:

1.  Vragen, die door research moeten worden opgelost.

2.  Vragen, die kunnen worden beantwoord, zonder dat er nieuw onderzoek

wordt ingesteld, dus op basis van de aanwezige wetenschappelijke

kennis.

De aandacht van de onderwijswetenschap richt zich op het eerste
33)

type vragen. Omdat het gaat om wetenschapsbeoefening vanuit vraagstel-

lingen, die uit de praktijk zelf voortkomen, is sprake van toegepaste
wetenschap. Bij het tweede type vragen gaat het om wetenschapstoepas-
sing. Doel is niet het door research vergaren van nieuwe kennis, maar

het toepassen van aanwezige kennis bij het oplossen van praktijkproble-
men. Het is juist het gebied van de toepassing van onderwijswetenschap,
dat sterk onderontwikkeld is. De laatste twintig, dertig jaar heeft de

onderwijskunde zich ontwikkeld tot een omvangrijk wetenschapsgebied, en
ieder jaar verschijnen er weer tal  van nieuwe artikelen en boeken op

dit gebied. Wat echter opvalt is, hoe weinig de onderwijskunde door-
dringt tot de onderwijspraktijk. Warries (1977) zegt hierover: 'Er is
een overstelpend aantal vragen en praktische problemen in het onderwijs
blijven liggen die we ten onrechte nooit hebben aangepakt, hoewel we er

in potentie wel de wetenschappelijke kennis voor hebben'.

Vermoedelijk is het gebied van de wetenschapstoepassing voor weten-

schappelijke onderzoekers niet interessant,  omdat het hier lijkt te

gaan om activiteiten, die meer in de sfeer van creativiteit en intuTtie

liggen dan gekenmerkt worden door de wetenschappelijke benadering. In-
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derdaad, gebruik maken van onderwijskundige kennis op zichzelf is geen

wetenschap bedrijven.  Bepalend is de manier waarop dat gebeurt.  De

vraag  is  dan,   of een wetenschappel ijke benadering wel kenmerkend  kan

zijn voor het soort werk, dat omschreven kan worden als de toepassing

van wetenschappelijke kennis bij het oplossen van onderwijsproblemen.

Deze vraag kan uiteengelegd worden in twee deelvragen:

1.  Zijn er andere, reeds langer bestaande werkterreinen, die te verge-

lijken zijn met onderwijsontwikkelingswerk, en waaruit 'methodolo-

gische lering' kan worden getrokken?

2.  Zo ja, in hoeverre zijn de methoden van deze andere werkterreinen

overdraagbaar naar het onderwijsontwikkelingswerk?

En zo nee,  in welke richting moet dan gezocht worden om te komen

tot een meer methodische aanpak bij het ontwikkelingswerk?

2.  Het parallellisme tussen onderwijsontwikkelingswerk en

andere gebieden van wetenschapstoepassing

2.1 Het psychologisch advieswerk

Op zoek naar een antwoord op de aan het einde van de vorige paragraaf

gestelde vragen, kunnen wellicht aanknopingspunten worden gevonden in

kennistheoretische beschouwingen, die zijn gehouden naar aanleiding van

andere gebieden van wetenschapstoepassing en die vergelijkbaar zijn met

het werkterrein van onderwijsbegeleiders. Een eerste voorbeeld van zo'n

gebied vormt het psychologisch advieswerk, zoals dat gestalte krijgt in

een verscheidenheid van psychologische beroepen: de schoolpsycholoog,
de beroepskeuzepsycholoog, de psychotherapeut, enz. Het gaat in deze
beroepen om het verlenen van individuele hulp op basis van het persoon-

lijkheidsbeeld,  dat de psycholoog  zich van het betreffnde individu

heeft gevormd. De Groot (1965) stelt, dat als dit op wetenschappelijke

wijze wordt gedaan, het opgestelde persoonlijkheidsbeeld de vorm krijgt

van  'een-theorie-over-een-persoon,  waaruit dan een aantal  relevante

hypothesen  in het voortgaande kl inische onderzoek worden uitgewerkt  en
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getoetst'. De Groot baseert zich daarbij op de opvatting, dat weten-

schapsbeoefening gekenmerkt wordt   door   het   vol gen   van de methodolo-

gische cyclus (observatie,  inductie, deductie,  toetsing, evaluatie).

Een opvatting die zo consistent is uitgewerkt in zijn boek over de
methologie   in de gedragswetenschappen (De Groot, 1962). Centraal   in

deze wetenschapsopvatting staat de toetsing van ideeen.

Nu is bij ontwikkelingswerk de toetsing hoogstens een afsluitende acti-

viteit, en in vele gevallen zelfs een activiteit die wordt nagelaten.

Globaal kan ontwikkelingswerk in een drietal fasen worden uiteengelegd,
namelijk:

1.  Probleem signaleren.

2.  Oplossing bedenken.

3.  Oplossing uitvoeren.

Toetsing past alleen in de laatste fase. Daarbij wordt een wetenschap-

pelijk verantwoorde toetsing vaak niet nodig geacht. Men is tevreden

als blijkt, dat men met het ontwikkelde produkt in de praktijk kan
werken. De conclusie is dan ook, dat veel van het soort werk, dat ik
hierboven heb beschreven als de toepassing van wetenschappelijke kennis

bij het oplossen van onderwijsproblemen, niet gekenmerkt wordt door een

wetenschappelijke benadering welke omschreven kan worden als het volgen

van de methodologische cyclus.

Meer mogelijkheden om ontwikkelingswerk wetenschappelijk te grondvesten

analoog aan het psychologische advieswerk, zie ik bij Anastasi (1968).

Volgens  deze  psycholoog is  van een wetenschappelijke benadering  in

praktijksituaties sprake, als de psycholoog aankomt met een methode om

de problemen aan te pakken. Overigens blijkt Anastasi, als deze nader

specificeert  wat  de  wetenschappelijke  methode  inhoudt,  het  begrip

wetenschappelijke methode impliciet te hanteren in dezel fde betekenis

als De Groot. Namelijk het volgen van de methodologische cyclus. Juist

in de uitgangsstelling van Anastasi (wetenschap beoefenen is methodisch

te werk gaan) liggen echter aangrijpingspunten om wetenschapstoepassing
op een wetenschappelijke wijze te bedrijven. Wat zit er achter de ge-

dachte, dat wetenschap methodisch te werk gaat? Uit de moderne grond-

slagenleer komt naar voren, dat wetenschap poogt om de rol van de per-

soonlijke ervaring door methodische ingrepen te minimaliseren of buiten
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spel te zetten (Sanders e.a., 1976). Deze persoonlijke ervaring wordt

als  gegeven  voor de wetenschap onvoldoende  geacht,  omdat het voor

anderen ontoegankelijk en dus oncontroleerbaar is. Controleerbaarheid

is het wezenlijke kenmerk van wetenschappelijk bezig zijn. Controleer-
baar is iemands handelen, als hij in staat is om dit handelen zodanig
te beschrijven,  dat anderen  het kunnen nadoen. Dit kan hij  als er

sprake is van methodisch handelen. Methodiseh handeZen is handelen vol-

gens een van te voren beschrijfbare ordening van activiteiten. Metho-

disch handelen staat garant voor controleerbaarheid en repliceerbaar-

heid, beide belangrijke kenmerken van de wetenschappelijke benadering.

Zo'n   methodi sche handelwijze   kan   het   vol gen   van de methodologische
cyclus zijn, maar hoeft dat niet per se. Dit biedt de mogelijkheid om
voor het ontwikkelingswerk, waarop de methodologiche cyclus minder van

toepassing is, te zoeken naar een andere vorm van methodisch handelen.

Deze zal het mogelijk moeten maken methodisch inplaats van intuTtief en

impliciet te werk te gaan. Met name in de eerste fasen van het ont-

wikkelingswerk, probleem signaleren en oplossing bedenken.

In eerste instantie vind ik aanknopingspunten voor zo'n 'andere' metho-

dologie bij Van Strien (1975). Deze houdt een pleidooi voor een ver-
wetenschappelijking, door een methodologische disciplinering, van wat
hij  noemt het 'probleemgerichte denkwerk'  van praktijkmensen uit de

sociale wetenschappen. Hij gaat daarbij met name in op de opvatting van

De Groot, dat de methodologische cyclus ook opgaat voor het psycholo-
gi sch advieswerk,   met dat verschil   dat  ze nu toegepast wordt  op   het
unieke geval  (de ene persoon). Volgens Van STrien doet deze opvatting

geen   recht  aan het wezen   van het psychologisch advi eswerk.   Het   gaat
daar immers niet om een 'belangeloze' beeldvorming van de persoonlijk-

heid van de cliant, maar deze beeldvorming staat in dienst van een te

nemen beslissing: is hij/zij geschikt voor deze functie, welke beroepen

passen het beste bij hem/haar, enz. Met ander woorden, de onderzochte

persoon wordt getoetst aan een of ander criterium of norm. Terwijl bij

het wetenschappelijk onderzoek de nadruk wordt gelegd op het voorspel-

len van toekomstige waarnemingen, gaat het bij het psychodiagnostische

onderzoek  om het nemen  van  een  besl i ssing.  Bij  di t onderzoek geeft  het
beslissingsprobleem als vraagstelling van meet af aan richting aan het
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diagnostische denkproces. Dit denkproces is daarmee niet goed te be-

schrijven met behulp van de methodologische cyclus, die een predictieve

cyclus is. Terwijl bij wetenschappelijk onderzoek het voorwerp van on-
derzoek iets is dat verklaard moet worden (een 'explarandum'), is bij

het probleemgerichte praktijkdenken het voorwerp van onderzoek iets dat

veranderd moet worden (een 'mutandum'). Het praktijkdenken heeft daar-

mee eerder het karakter van ontwerpen dan voorspellen. De conclusie van

Van Strien is dan ook, dat als grondfiguur voor een methodologische

disciplinering van het probleemgericht praktijkdenken niet moet worden

gedacht aan een predictieve cyclus, maar aan een regulatieve cyclus.

Kenmerkend voor het verloop van een regulatieve cyclus is het zoeken

naar middelen om van een bepaalde uitgangssituatie te komen tot een

gewenste situatie. Hoe nader inhoud moet worden gegeven aan deze regu-

latieve cyclus is een vraag, die ook bij Van Strien nog open blijft.
Zijn karakterisering van het probleemgerichte praktijkdenken als een

ontwerpproces geeft echter de richting aan, waarin een methodologische

disciplinering van het ontwikkelingswerk kan worden gezocht. Namelijk
het zo methodisch mogelijk zoeken naar middelen om vaneen bepaalde uit-

gangssituatie te komen tot een gewenste situatie.

Het door Van Strien gemaakte onderscheid tussen wetenschappelijk onder-

zoek en probleemgericht praktijkdenken is een onderscheid, dat ook al
op veel andere plaatsen in de literatuur aandacht heeft gekregen, zij

het niet altijd in dezelfde terminologie. Vergelijk bekende begrippen-

paren als conclusie- versus decisiegericht onderzoek, fundamenteel ver-

sus toegepast onderzoek en descriptief versus prescriptief onderzoek.

Het belangwekkende in de zienswijze van Van Strien is echter, dat ner-

gens anders het decisiegerichte onderzoek, of hoe het ook wordt ge-

noemd, z6 vereenzel vigd wordt  met  het  werk van praktijkmensen  uit  de

sociale wetenschappen. Voordat ik hieruit verdere gevolgtrekkingen maak

voor de wijze, waarop ontwikkeli ngswerk zou moeten worden bedreven,  ga
ik hieronder in op een gemaakt onderscheid, dat sterk aansluit bij de
zienswijze van Van Strien. Namelijk het onderscheid tussen constaterend

versus construerend onderzoek.
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2.2    Constaterend versus construerend onderzoek

Constaterend en construerend onderzoek   zijn twee typen onderzoek,  die
worden  onderscheiden  in  de  recente  Russische  onderwijspsychologie

(Kalmykova, 1970). Constaterend onderzoek is identiek met het klassieke

verklarende onderzoek, dat gericht is op theorievorming over onderwijs-

leerprocessen. Construerend onderzoek houdt in, dat men een zo optimaal

mogelijk  onderwijsarrangement  ontwerpt,  daarbij  steunend  op  theorie

over het verloop van onderwijsleerprocessen. Door uitvoering van dit

aldus ontworpen onderwijsarrangement kan de theorie aan de praktijk

worden getoetst.

In het onderscheid constaterend versus construerend onderzoek lijkt het

klassieke onderscheid tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassing
van wetenschappelijke kennis te vervagen. Wanneer men onderwijs geeft,
waarvan de opzet geheel in overeenstemming is met de theorie over on-

derwijsleerprocessen,  heeft dit onderwijs net zo goed de functie van

toetsing van theorie als wetenschappelijk onderzoek zelf.  Desalniet-

temin blijft er een belangrijk verschil  bestaan. Bij het zo optimaal

mogelijk inrichten van onderwijs heeft men, in afwijking van het op-

zetten van wetenschappelijke onderwijsexperimenten, niet alleen reke-

ning te houden met de theorie over onderwijsleerprocessen, maar dienen

ook overwegingen van geheel andere aard een rol te spelen. Het ontwer-

pen van onderwijs is dus meer dan alleen toepassen van theorie over

onderwijsleerprocessen. Het concept construerend onderzoek geeft echter

wel aan, in welke richting moet worden gezocht voor een methodologische

disciplinering van het ontwerpen van onderwijs. Het gaat om het gebruik

maken   van   een of andere optimal i seri ngsmethode daarbij.   Vol gens   het
constructieve  onderzoeksparadigma  houdt  deze  optimaliseringsmethode

niet meer in, dan het vanuit de theorie over onderwijsleerprocessen zo

verantwoord mogelijk inrichten van onderwijs.

Men kan echter onder een optimaliseringsmethode meer verstaan: een of

andere methode, waarbij men de beschikbare kennis over het geven van

onderwijs vo Zgens bepaaZde regeis gebruikt  bij  het  ontwerpen  van

onderwijs. Het is dit standpunt, dat ingenomen wordt door bijvoorbeeld

Glaser (1976b) bij zijn pleidoooi voor een 'wetenschap van het ontwerpen
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van onderwijs'. Wel  heeft 'beschikbare kennis' bij hem de betekenis

van: theoretische kennis over het optimale verloop van onderwijsleer-

processen.  Bij  het ontwerpen van concreet onderwijs wordt daarnaast

echter ook gebruik gemaakt van andere kennis over onderwijs dan alleen

onderwijsleertheorie: kennis van het vigerende onderwijssysteem, van
schoolorganisatie,  van onderwijsdifferentiatie,  financiole deskundig-

heid, enz. enz. Desalniettemin geeft Glaser een interessante suggestie

voor een methodologische disciplinering van het ontwerpen van onder-

wi j s:   ga te rade bij andere disciplines, waar al lang gebruik gemaakt

wordt van een of andere optimaliseringstechniek. Deze suggestie geeft

me houvast bij  het beantwoorden van de, aan het einde van de vorige

paragraaf gestelde, vraag hoe concreet inhoud te geven aan wat door Van

Strien de regulatieve cyclus is genoemd. Namelijk: ga eens kijken naar

het werk van wetenschappelijk gevormde praktijkmensen, dat bij uitstek

uit ontwerpactiviteiten bestaat, namelijk dat van ingenieurs.

2.3   De ontwerparbeid van ingenieurs

Het werk van een ingenieur bestaat uit het maken van een ontwerp voor

een technische voorziening.  In een tweetal opzichten is dit werk te

vergelijken met het werk van wetenschappelijk gevormde onderwijsbege-

leiders. Allereerst hebben we in beide situaties te maken met het toe-

passen van wetenschappelijke kennis bij het oplossen van een praktisch

probleem. Op de tweede plaats zijn veel activiteiten van onderwijsbege-

leiders in feite te beschouwen als ontwerpactiviteiten: de ontwikkeling

van een leergang, het vormgeven aan individualisering, het ontwerpen

van een innovatiestrategie, enz. Ik sluit me dan aan bij de opvatting
van Simon (1976), die iedereen die een werkwijze bedenkt om een be-

staande situatie in een meer wenselijke te veranderen, een ontwerper

noemt.

Een eerste oridntatie op het gebied van het technisch ontwerpen vond

ik in een leergang methodisch ontwerpen aan de T.H. Twente van Van den

Kroonenberg (1974). Van den Kroonenberg stelt de onderzoeker tegenover

de ontwerper. Onderzoek is gericht op verwerving van kennis, terwijl
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ontwerpen het toepassen van kennis is. Dit simpel aandoende onderscheid

leidt tot verrassende conclusies. Onderzoeken en ontwerpen zijn anders

geaarde activiteiten. Beide vragen om een eigen methodologie. De metho-

dologische cyclus is kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek. Van

den Kroonenberg behandelt een methodologie van het ontwerpen. Deze me-

thodologie beschrijft het ontwerpproces als een opeenvolging van fasen,

als een ontwerpcyc Zus. Ze maakt daarmee de grote lijnen van het ont-
werpproces  controleerbaar en  repliceerbaar,  alleen de gedetaillerde

vulling overlatend aan intuitie, ervaring en creativiteit.

De eerste fase van het ontwerpproces is de probZeemdefiniarende fase.

In deze fase wordt door de ontwerper het praktijkprobleem beschreven,

dat moet worden opgelost. Hiermee is het doel van de te ontwerpen tech-

nische inrichting vastgelegd. Ook gaat de ontwerper in deze fase na aan

welke eisen de inrichting moet voldoen. Formulering van deze eisen kan

worden gezien  al s een nadere uitwerking  van   het  doel. Er ontstaat  nu

zicht op wat de inrichting moet kunnen presteren, op de functie van de

inrichting. Dezelfde functie kan meestal op verschillende wijzen worden

vervuld. Deze mogelijke werkwijzen moeten op hun merites worden geana-

lyseerd en vergeleken met de eraan gestelde eisen. De wijze waarop de
functie van de technische inrichting vervuld zal worden, wordt vastge-

legd in de tweede fase van het ontwerpproces, de werkwidzebepaZende

fase. De werkwijze waartoe men in deze fase besluit, wordt vastgelegd
in een principeschets, die de structuur van de inrichting weergeeft. In

de laatste fase, de vormgevende fase, wordt uitgaande van de structuur

van de inrichting de definitieve vorm vastgelegd. Nu worden alle con-

structieve details beschreven, waanmee de inrichting volledig bepaald

is. Bij de afweging van verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld bij

de materiaalkeuze, speelt de kostenfactor een belangrijke rol, zodat

kostenanalyse een essenti6le activiteit in de vormgevende fase is.
De indeling in ontwerpfasen geeft slechts de globale structuur van het

methodisch handelen weer bij het technisch ontwerpen. Voor elke fase

wordt weer een volgorde van activiteiten beschreven. Bij vele activi-

teiten wordt gebruik gemaakt van bestaande checkl i sts,  die de ontwerper
in staat stellen alle mogelijkheden systematisch na te lopen.
Het parallellisme tussen ingenieursarbeid en ontwikkelingswerk is ook
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anderen niet ontgaan. Op dit parallellisme wijst bijvoorbeeld Warries

(1977)  als hij zich afvraagt hoe wij  (onderwijsdeskundigen), min of

meer als ingenieurs, met kennis en vernuft te werk kunnen gaan bij

zaken als leermiddelenbeoordeling, produktverbetering en produktontwik-

keling. Weliswaar heeft de el ders (Warries, 1974) door hem voorgestelde

methodische aanpak bij leerboekbeoordeling en leergangconstructie nog

het  karakter  van een 'minimale methodologie'. Ze omvat  niet  meer  dan
een stapsgewijze ontwikkeling, waarbij elk nieuw leermiddel een aantal

toetsingen doormaakt voordat het als definitieve versie in produktie

komt. Maar de stap naar de methodologie van het ontwerpen is, althans

in gedachte, snel  gemaakt. Het gaat daarbij om het aan de onderwijs-

kunde aanpassen van de aan de techniek ontleende ontwerpmethodologie.

Echter, omdat de ontwerpmethodologie is toegespitst op technische pro-

blemen,  die van een geheel andere aard zijn dan onderwijsproblemen,

moet over deze aanpassing niet te licht gedacht worden. Rechtstreeks

overdraagbaar naar het ontwerpen van 'onderwijsvoorzieningen' is alleen

de globale indeling in ontwerpfasen: probleemdefinioring, werkwijzebe-

paling en vormgeving.

3. Op zoek naar andere aangrijpingspunten voor een metho-

dologische disciplinering van het ontwikkelingswerk

3.1         Evaluatiekunde

Evaluatie in dienst van beslissen

Op zoek naar een methodologische disciplinering van het ontwikkelings-

werk, heb ik aanknopingspunten gevonden bij de onderwijsevaluatiekunde

volgens de benadering van Stufflebeam e.a. (1971). Deze Amerikaanse

onderzoekers wijzen op de ontoereikendheid van de in zwang zijnde defi-

nities van evaluatie voor gebruik binnen onderwijsinnovatieprojecten,

en komen tot een geheel eigen benadering. Deze benadering van evaluatie
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hebben zij ontleend aan de theorie over beslissen.

Het onderwijssysteem wordt beheerst door een voortdurende stroom van

beslissingen op alle niveaus (Meuwese, 1970). Deze beslissingen kunnen

betrekking hebben op het in stand houden van het systeem, maar ook op

veranderingen erin. Beslissingen nemen betekent keuzen maken. De lera-

ren binnen het KPC-Project Individualisering bijvoorbeeld. Nemen we de

doelstellingen van het leerboek als gegeven of gaan we eerst over deze

doelstellingen praten? Zullen we samen eerst eens 66n thema uit het

leerboek volgens het gekozen differentiatiemodel bewerken, in de klas

uitproberen en evalueren om daarna pas definitief te beslissen over het

differentiatiemodel, of zullen we via een goede taakverdeling meteen

het hele leerboek volgens dit differentiatiemodel  bewerken? Enz. Men

kan evaluatie nu opvatten als  gericht op beslissingen. Neem ik deze

beslissing goed? Of achteraf: heb ik deze beslissing goed genomen? Goed

beslissen houdt onder andere in, dat men zich tevoren grondig van al-

lerlei zaken op de hoogte stelt, anders gezegd de nodige informatie ver-

zamelt. Pas al s men voldoende geinformeerd is, kan een goede beslissing

worden genomen. Evaluatie houdt in deze opvatting in, het zich stellen

van de vraag: ben ik (of achteraf: was ik) voor het nemen van de be-

slissing goed genoeg geinformeerd?

Overeenkomstig deze opvatting definioren Stufflebeam e.a. evaZuatie al s
het verzamelen van informatie om beslissingen op te kunnen baseren 34).

Deze definitie van onderwijsevaluatie geeft haar veel ruimere toepas-

singsmogelijkheden dan de traditionele invulling van evaluatie als ef-
35)

fectmeting . De definitie is bijvoorbeeld ook zeer bruikbaar binnen

het ontwikkelingswerk. Het ontwerpen van een onderwijsvoorziening is
immers een aaneenschakeling van beslissingen. Elke beslissng vraagt om

informatie. Het leveren van deze informatie is dan de functie van eva-

luatie.

Categoriein van beslissingen

Stufflebeam e.a. (1971) komen tot een indeling van onderwijsbeslissin-
gen op grond van twee vragen:
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-   Heeft de beslissing betrekking op doeleinden of middelen?

-   Heeft de beslissing betrekking op wat men wil gaan doen ('inten-
ties') of wat men al doet of heeft gedaan ('actualiteiten)?

Figuur 7. Typologie van onderwijsbeslissingen volgens Stufflebeam

e.a. (1971)

INTENTIES ACTUALITEITEN

DOEL- Plannings- Recyclings-

EINDEN beslissingen beslissingen

MIDDE- Structurerings- Implementatie-

LEN beslissingen beslissingen

Combi nati e  van deze vragen  1 evert  vi er typen  besl i ssi ngen  op,   di e samen

een  cycl us vomen   ( f i guur   7):
1.    PZanningsbes lissingen :   besl i ssingen   over   het   doel   van het verande-

ringsproces.

2.    StructureringsbesZ€saingen : beslissingen   over   de   te   vol gen   werk-
wijze om dit doel te bereiken.

3. ImplementatiebesZissingen: beslissingen rondom het in de praktijk
uitvoeren van de gekozen werkwijze.

4.  RecycLingsbesZ€ssingen: beslissingen of de bereikte resultaten al

of niet de moeite waard zijn om de gevolgde werkwijze te continu-

eren.

De verschillende typen beslissingen vragen om andere informatie.
Stufflebeam e.a. (1971) onderscheiden dan ook vier typen evaluatie, in

overeenkomstige volgorde:

1.  contextevaLuatie, gericht op het inventariseren van onderwijspro-

blemen en het opsporen van hun onderlinge oorzaken, teneinde ver-

antwoord te kunnen beslissen over het doel van het veranderings-

proces.

2.  InputevaZuatie, gericht op het inventariseren en analyseren van mo-
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gelijke werkwijzen om het in de planningsfase gekozen probleem op

te lossen.

3. ProcesevaZuatie, gericht op het signaleren en analyseren van pro-

blemen bij de feitelijke uitvoering van de gekozen werkwijze.

4. ProduktevaZuatie, gericht   op   het regi streren   van de feitelijke

resultaten en het vergelijken met de beoogde resultaten.

Het doorlopen van de verschillende fasen in de cyclus is een iteratief

(zich herhalend) proces, waarbij informatie, verkregen in een latere

fase, kan leiden tot bijstelling van de beslissingen in een eerdere

fase. De cyclus van beslissingen uit het evaluatiemodel van Stufflebeam

(planning, structurering, implementatie en recycling) is herkenbaar in

het ontwikkelingswerk. Ze dekt dit ontwikkelingswerk beter dan de eer-

der besproken indeling van het technisch ontwerpproces. Daarmee verge-

leken is planning identiek aan probleemdefinioring, en structurering

omvat zowel de werkwijzebepaling als de vonngeving. De beslissings-
cyclus van Stufflebeam omvat tevens implementatie en recycling, die we

missen in de indeling van het technisch ontwerpproces. Door de cyclus

van beslissingen uit het evaluatiemodel van Stufflebeam toe te passen

op het ontwikkelingswerk, en in elk  van de beslissingsfasen uit de

cyclus gebruik te maken van evaluatie, kan het ontwerpen van onderwijs-

voorzieningen meer methodisch plaatsvinden. Een voorbeeld van een der-

gelijke toepassing  vond  ik bij Kooreman en Donders  (1973)  die  de  eval u-
atiemethodologie van Stufflebeam verwerkt hebben in een strategie voor

het voorbereiden en uitvoeren van een cursus. Nuttig is het om, naar

analogie van de technische ontwerpkunde, bij de verschillende activi-

teiten gebruik  te maken van checklists.  Zulke checklists zouden dan

ontwikkeld moeten worden rondom verschillende onderwijsaspecten.

Drie fasen in het proces van informatie verzamelen

Evaluatie is in de hier beschreven opvatting het verzamelen van infor-

matie om beslissingen op te baseren. De functie van deze informatie is

om de onzekerheid, die kenmerkend is voor beslissingsproblemen, te re-

duceren. Meer zekerheid in de beslissingssituatie is dus het doel van
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het verzamelen van informatie. Dit verzamelen omvat steeds drie stap-
pen, ongeacht welk type evaluatie het betreft (Stufflebeam, 1971):
1.  het aanwijzen ('delineating') van de benodigde informatie, dus het

vaststellen waarover informatie moet worden verzameld;

2.  het verkijgen ('obtaining') van deze infomatie;
3.  het presenteren ('providing') van de verkregen informatie.

Omdat evaluatie in dienst staat van beslissen, moeten deze stappen

plaatsvinden in nauw contact met de besli sser. Dit geldt met name voor

de stappen 1 en 3: welke informatie heeft de beslisser nodig om een

verantwoorde beslissing te kunnen nemen, en hoe moet die informatie

worden gepresenteerd om bruikbaar te kunnen zijn voor de beslisser?

Stap 2, het verkrijgen van informatie, is meer een technische activi-

teit. Juist over dit technische aspect van evaluatie is in theorie en

praktijk veel bekend, in tegenstelling tot de stappen 1 en 3. Vaak is

het technische aspect van evaluatie in beslissingssituaties echter het

minst relevant. In vele gevallen is er genoeg informatie beschikbaar,
maar is het de beslisser onduidelijk welke infonnatie hij in de gegeven

beslissingssituatie nodig heeft. Ook  is de informatie vaak niet be-

schikbaar  in  een  voor  de besl isser hanteerbare  vorm. De evaluatie heeft
dan vooral een 'verhelderende' rol. Maar ooK in het geval toch nieuwe

informatie moet worden verkregen, schieten de bestaande evaluatietech-

nieken vaak tekort. Ze zijn immers gericht op het klassieke evaluatie-

begrip, waarin evaluaite gelijkgesteld wordt met meting of experimen-
teel onderzoek. Dit klassieke evaluatiebegrip komt niet tegemoet aan de

behoefte aan zeer veelsoortige informatie binnen het beslissingsproces.

Een groot deel van deze informatie kan dus niet verzameld worden met de

klassieke evaluatietechnieken. Bovendien is het proces van het verkrij-

gen van informatie ten behoeve van beslissingen aan andere criteria on-
derworpen dan de klassieke evaluatie. Weliswaar gelden hier ook weten-

schappelijke criteria (interne en externe validiteit, betrouwbaarheid

en objectiviteit) maar deze vormen als het ware een spanningsveld met

andere c iteria. Deze laatste hebben dan betrekking op haalbaarheid,

efficiency  en  praktische  bruikbaarheid.  De  nieuwe  definitie  van

Stufflebeam e.a. vraagt dan ook om een nieuwe evaluatiemethodologie.

Een eerste poging daartoe is gedaan door Stuffl ebeam  e.a.  (1971).  Deze
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methodologie vertoont, hoe kan het ook anders, nog typisch 'embryonale'

kenmerken. Ze vraagt om nadere uitwerking, en om try-out in de praktijk.

3.2    Beslissingskunde

Tekortkomingen van de bestaande beslissingskunde

Stufflebeam e.a. (1971) merken op, dat zij geen bestaande beslissings-
theorie hebben kunnen vinden die bruikbaar is bij evaluatie. Zo'n theo-

rie is echter onontbeerlijk binnen een opvatting van evaluatie, waarin

het proces van beslissen centraal staat. Om die reden komen zij tot een

eigen analyse van het beslissingsproces. Waarom schiet de beslissings-
theoretische literatuur tekort, als het gaat om een beslissingstheore-

tische onderbouwing van het evaluatiebegrip? Volgens Stufflebeam e.a.

(1971)   is het uitgangspunt   van de gangbare beslissingstheorieon  zelf
onjuist. Dit uitgangspunt is dat beslissen een rationeel proces is. Dit

uitgangspunt doet, aldus Stufflebeam, geen recht aan de werkelijkheid,

omdat (a) de meeste beslissingssituaties een volledig rationeel han-

delen onmogelijk maken; en (b) er ook niet-rationele elementen (bijv.

politieke) bij het beslissen betrokken moeten worden. Een rationeel be-

slissingsmodel schiet derhal ve tekort in concrete beslissingssituaties.
Behoefte  is  er  aan een ander model,  dat meer gebaseerd is op empirie
dan op logisch denken. Stufflebeam e.a. ontwikkelen zo'n model op grond
van de analyse   van   het besl issingsproces   bij een concreet voorbeel d

(namelijk de 'Cuba-crisis').

Ik heb me afgevraagd, of Stufflebeam e.a. niet te snel het rationele

beslissingsmodel verworpen hebben ten behoeve van een eigen analyse. De

kracht van dit model is de generaliseerbaarheid. Deze generaliseerbaar-

heid is het gevolg van het uitgangspunt, dat beslissen een rationeel

proces is. Het feit, dat beslissen in de praktijk nooit een volledig
rationeel proces kan zijn, is geen sterk argument om rationeel beslis-

sen a-s uitgangspunt te verwerpen. Het streven moet juist zijn om in

concrete beslissingssituaties zoveel mogelijk het rationele beslissings-
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model te benaderen. Mijn probleem met de beslissingstheoretische lite-

ratuur is, dat beslissingen daar beschreven worden op zo'n hoog niveau

van abstractie en algemeenheid, met gebruikmaking van mathematische mo-

dellen, dat er sprake is van een verregaande reductie van de werkelijk-

heid.  Concrete besl issingsproblemen  in het onderwijs zijn daarin moei-
lijk in te vullen. Tot deze conclusie komt bijvoorbeeld ook Willingham
(1974) in zijn studie over het probleem van het distribueren van leer-
lingen over alternatieve 'treatments'.  In deze studie laat Willingham

echter tevens zien, dat ook dan van bepaalde basisconcepties uit de

beslissingstheorie met vrucht gebruik gemaakt kan worden. Op een aantal

van deze basisconcepties wil ik hieronder ingaan. In heb ze ontleend

aan Vlek en Wagenaar (1978).

Enkele basisconcepties uit de beslissingstheorie

Er komen in ieder geval een drietal basisconcepten uit de beslissings-

theorie in aanmerking om te worden toegepast op beslissingen binnen het

kader van ontwikkelingswerk:
-   een beslissingsprobleem heeft bepaalde kenmerken, en dientengevolge

ook de beslissingsstrategie (de strategie om een beslissingspro-
bleem op te lossen);

-   een beslissingsprobleem moet eerst zo goed mogelijk beschreven zijn

alvorens  men  aan  de opl ossing ervan  kan gaan werken;

-   een beslissingsprobleem wordt bij een rationele beslissingsstrate-

gie opgelost aan de hand van een set expliciet geformuleerde be-

slissingsregels.

Ik wil deze basisconcepties illustreren aan de hand van een concrete

beslissingssituatie. Voor de volledigheid: een beslissingssituatie is

een situatie die noopt tot het nemen van een beslissing.

Voorbeeld van een beslissingssituatie:

Er is door het KPC een project gestart, waarin docenten voortgezet on-

derwijs worden begeleid bij de realisering van interne differentiatie
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in hun lespraktijk. De realisering van interne differentiatie wordt

daarbij gezien als een proces, waarin de te doorlopen stadia geleide-

lijk aan andere invullingen van interne differentiatie te zien geven,

steeds meer in de richting van het individualiseringsideaal van de be-

trokkenen.  Als  instap wordt gekozen voor een vonmgeving van interne

differentiatie volgens de strategie van beheersingsleren. Bij de imple-

mentatie van deze strategie in het voortgezet onderwijs doen zich pro-

blemen voor. De medewerkers van het KPC hebben tot taak leraren uit

projectscholen te helpen bij het oplossen van deze problemen. Iedere

medewerker helpt daarbij de leraren voor een bepaald vak. De voor deze

ontwikkelingstaak besschikbare medewerkerstijd is beperkt. Dit betekent

dat aanpak  van het ene probleem tot consequentie heeft dat andere

problemen moeten blijven liggen. Er moet dus een keuze gemaakt worden:

aan de oplossing van welk(e) probleem(problemen) bij de implementatie

van beheersingsleren zal de voor ontwikkelingstaken beschikbare mede-
werkerstijd worden geinvesteerd?

De vraag waarmee de zojuist gegeven beslissingssituatie eindigde, is
een voorbeeld van een beslissingsprobleeem. Kenmerkend is, dat:

1.  de beslisser een doel, een gewenste eindtoestand, voor ogen heeft

(leraren in staat stellen de strategie van beheersingsleren uit te

voeren);

2. er verschillende mogelijkheden zijn om aan dit deel te werken

(verschillende uitvoeringsproblemen bij beheersingsleren, waar men

docenten bij kan helpen);

3.  tussen het moment van beslissen en het moment dat de beslissing is

uitgevoerd een  stukje  toekomst zit,  waarin allerlei onvoorziene

dingen kunnen gebeuren (bijv. nadat het gekozen uitvoeringsprobleem
bij beheersingsleren is opgelost, kan een nieuw uitvoeringsprobleem

zichtbaar worden).

De oplossing van een beslissingsprobleem is een beslissing (het doen

van een keuze). Kenmerkend voor de beslissingsstrategie, dat wil zeggen

de wijze waarop men tot een beslissing komt, is het zoeken naar de

hoogst mogelijke zekerheid: bij welke beslissing ben ik er het meest
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zeker van dat het beoogde doel bereikt wordt? Die zekerheid kan verkre-
gen zijn op basis van gewoonte, intuitief of rationeel. In de beslis-

singstheorie wordt uitgegaan van een rationele beslissingsstrategie,

dus een beslissingsstrategie, waarin subjectieve factoren of processen

van intuitief beslissen geminimali seerd zijn.

Een eerste voorwaarde voor rationeel beslissen is, dat het beslissings-

probleem zo goed mogelijk beschreven wordt. Een beschrijving van het

beslissingsprobleem houdt in, dat men zich expliciet rekenschap geeft

van de verschillende componenten van het beslissingsprobleem, dat wil

zeggen:

1.  het doeZ van de beslissing expliciteert (wat wil ik met mijn keuze

bereiken?);

2.  de randvoorwaarden waaronder het doel moet worden bereikt (welke

beperkingen zijn er gesteld aan de weg naar het doel?);

3.  op systematische wijze de mogelijkheden, waaruit op dat moment kan

worden gekozen (de besZissingsaZternatieven) inventariseert (waar-

tussen kan ik kiezen?);

4.  de mogelijke consequenties van de verschillende beslissingsalter-

natieven op een rijtje zet (waartoe zal elke mogelijke beslissing
leiden?).

In de hierboven opgesomde vier componenten van een beslissingsprobleem

kan een tweedel ing worden aangebracht;  3  en  4  gaan  over de mogelijkhe-
den waaruit door de besli sser een keuze kan worden gemaakt; 1 en 2

leveren de criteria, aan de hand waarvan de beslissingsalternatieven

worden gewogen. De componenten 3 en 4 verdienen enige toelichting. Het

inventariseren van beslissingsalternatieven kan het karakter hebben van

logisch genereren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een taxonomisch

schema in de vorm van een matrix of kubus. Zo'n matrix heeft als assen

een aantal beslissingsdimensies, en elke cel in de matrix definieert

een   mogelijke opl ossing (zie Meuwese,   1970). Het inventariseren   kan

echter ook zonder zo'n taxonomisch schema plaatsvinden. Het gaat erom

systematiek in het proces van het formuleren van alternatieven te bren-

gen (Meuwese, 1970).
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Het op een rijtje zetten van de consequenties van de verschillende be-

slissingsalternatieven heeft het karakter van voorspellingen doen op

basis van relevante informatie. Daarbij gaat het om het toekennen van

een waarde aan elk beslissingsalternatief, welke uitdrukt de graad van

waarschijnlijkheid,  dat het beoogde  doel zal worden gereal i seerd indien
de betrokken mogelijkheid wordt gekozen (Meuwese, 1970). Het beschrij-
ven van de consequenties houdt, behalve het dnen .... -A.*enallinnan

......1-.-/-                     ./

ook in het beschrijven van de investe, ing die elk alternatief vraagt.

Een tweede voorwaarde voor rationeel  besl i ssen  i s,  dat  het besl issings-
probleem wordt opgelost aan de hand van een stel expliciet geformuleer-

de besl issingsregels. Deze beslissingsregels beschrijven hoe alterna-

tieven en hun consequenties tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een

centrale rol daarin spelen de criteria, waaraan de beslissing moet vol-

doen.

De rol van de evaluatie bij de oplossing van een

beslissingsprobleem

Evaluatie is bij Stufflebeam het verzamelen van infonnatie als hulpmid-

del  bij het nemen van een beslissing. De componenten van het beslis-

singsprobleem (doel, randvoorwaarden, beslissingsalternatieven en

consequenties) vormen daarbij een checklist (figuur 8).

Figuur 8.

CHECKLIST BIJ HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

VOOR HET VERANTWOORD NEMEN VAN EEN BESLISSING

1.  Overweeg het doel van de beslissing.

2.  Zet de alternatieven op een rij om dit doel te bereiken.

3.  Overweeg de consequenties van elk alternatief.

4. Beschrijf de randvoorwaarden.
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Of de informatie die men verzamelt toereikend is, kan worden beoordeeld

in het perspectief van de te nemen beslissing. Drie vragen kunnen daar-

bij worden gesteld, namelijk: Verzamel ik de juiste informatie? Verza-

mel ik die informatie goed? en: Geef ik die infonmatie goed weer? Het
antwoord op de eerste vraag is bevestigend, als het beslissingsprobleem

goed wordt beschreven, met andere woorden als alle componenten ervan in

de  beschrijvi ng voorkomen. Bij beantwoording  van de vraag 'Verzamel   ik                 '

die informatie goed?'  spelen wetenschappelijke criteria als betrouw-

baarheid en validiteit een belangrijke rol, maar ook praktische crite-

ria als haalbaarheid, efficiantie en bruikbaarheid. Op de vraag 'Geef
ik die informatie goed weer? tenslotte kan bevestigend worden geant-

woord, als de presentatie zo is, dat de verzamelde infonmatie over de

componenten van het beslissingsprobleem (doel, randvoorwaarden, beslis-

singsalternatieven en consequenties) door de beslisser gemakkelijk kan

worden overzien en met elkaar in verband gebracht, teneinde de optimale

besl issing te genereren. Deze vraag is vooral dan relevant, wanneer

evaluator en beslisser niet dezelfde personen zijn, en de verzamelde

infonnatie omvangrijk is en zonder nadere ordening niet inzichtelijk in

relatie tot de te genereren beslissing.

De functie van de evaluatie bij de oplossing van een beslissingspro-

bleem is om een goede beslissing voor te bereiden. Het is als het ware

de sleutel tot goed beslissen. Deze 'beslissingssleutel' wordt weerge-

geven in figuur 9.

Figuur 9. Evaluatie als sleutel tot goed beslissen.

informatie waarover hoe hoe

verzamelen infonnatie informatie informatie

verzamelen? verzamelen? weergeven?

i                                                beslissen

informatie is het be- is voldaan aan kan de opti-

beoordelen slissings- wetenschappe-  male beslis-

probleem lijke en sing gemakke-

goed be- praktische lijk worden

schreven? criteria? gegenereerd?
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De 'beslissingssleutel' geeft zes categorieon vragen, die men zich moet

stellen,tijdens het proces van informatie verzamelen. Als dit proces is

afgesloten, vindt het eigenlijke beslissen plaats, op basis van expli-

ciet geformuleerde beslissingsregels.

4. ontwikbcli„y.werk: evalueren en beslissen

In het voorafgaande is gezocht naar een meer methodische aanpak van het

ontwikkelingswerk. Ontwikkelingswerk houdt een stroom van beslissingen

in. Hierin kan een bepaalde systematiek worden gebracht. Op de eerste

plaats is het zinvol de stroom van beslissingen te beschouwen als een

cyclus, waarbij achtereenvolgens vier fasen worden doorlopen: de fase

van de planningsbeslissingen, de fase van de structureringsbeslissin-

gen, de fase van de implementatiebeslissingen en de fase van de recy-

clingsbeslissingen. Op de tweede plaats moet de rationaliteit van de

beslissingen in elke fase worden gemaximaliseerd. De eerste stap daar-

toe is evaluatie, het verzamelen van relevante informatie. Deze infor-

matie is gericht op een zo goed mogelijke beschrijving van de verschil-

lende componenten van het beslissingsprobleem: doel, randvoorwaarden,

alternatieven en consequenties. De tweede stap is het genereren van een

zo optimaal  mogelijke beslissing, aan de hand van expliciet geformu-

leerde beslissingsregels. Deze beslissingsregels expliciteren, hoe aan

de hand van welomschreven criteriacombinaties de beslissingsalternatie-

ven zullen worden gewogen.
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Hoofdstuk 6. Fasering  van het ontwikkelings -
proces

1. Korte samenvatting van de ontwikkelingsmethodologie

In het vorige hoofdstuk is een meer methodologisch verantwoorde aanpak

van het ontwikkelingswerk geschetst. Deze meer methodologische aanpak

bestaat allereerst (1) uit het onderscheiden van verschillende fasen

bij  de ontwikkelingstaak:  planning,  structurering,  implementatie en

recycling. Vervolgens (2) herhaalt zich in elke fase een of meer malen

een  proces  van informatie verzamelen en beslissen volgens  bepaalde

regels. In dit en het volgende hoofdstuk wordt van deze ontwikkelings-

methodologie gebruik gemaakt bij het zoeken naar een oplossing voor een

van de implementatieproblemen bij beheersingsleren. Dit probleem wordt

hieronder nader beschreven.

2. Een implementatieprobleem bij beheersingsleren

Bloom, Hastings en Madaus (1971) geven een handleiding over het speci-

ficeren van de leerdoelen van een leertaak bij beheersingsleren.  Ik

noem deze procedure hier verder kortweg de analysetechniek van Bloom.

Binnen het KPC-Project Individualisering is getracht gebruik te maken

van deze analysetechniek. Daarbij is gebleken, dat vakdidactici en do-

centen het moeilijk vinden ermee te werken. Een van de reacties hierop

was, orn het doel/middel-denkschema waarvan beheersingsleren uitgaat,
zelf te verwerpen. Men acht het dan niet nodig om onderwijsdoelstellin-

gen vooraf te formuleren, maar volgt liever de omgekeerde weg. Doel-

stellingen worden dan bespreekbaar gemaakt door te beginnen met de

vraag:  'Hoe richt je je les in?'  of:  'Welke vragen stel  je in de

toets?' en vervolgens: 'Waarom doe je dat zo?'. Tegenover een dergelij-
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ke benadering staat men ook in de literatuur niet onwelwillend. Krath-

wohl en Payne (1971) bijvoorbeeld geven een opsomming van bezwaren die
er voor de docent kleven aan het vooraf formuleren van onderwijsdoel-

stellingen. Zij pleiten daarom voor een flexibele procedure, die des-

noods start bij het einde (de toets) inplaats van als een 'head on

attack'.

Nu is het verwerpen van het doel/middel-denkschema niet per se het

enige mogelijke antwoord op de ervaring van vakdidactici en docenten,

dat het moeilijk is om de analysetechniek van Bloom in de praktijk toe
te passen. Men kan ook de mogelijkheden onderzoeken om deze, kennelijk

nog  te ' theoretische', procedure beter  op de praktijk  toe te snijden.
Er  wordt dan gekozen   voor een ontwikkel ingstaak. Hieronder wordt  een

dergelijke ontwikkelingstaak beschreven. Aan de hand van deze ontwikke-

1 ingstaak wordt de geschetste ontwikkelingsmethodologie geillustreerd.
Daarbij wordt het zich voortudrend herhalende, proces van informatie

verzamelen   en   besl i ssen   vol gens bepaal de regel s (onderdeel    van   de
methodologie) voldoende geillustreerd, als ze wordt beschreven aan de

hand van een enkel  voorbeeld.  Dit voorbeeld is opgenomen in hoofd-

stuk 7.  In het onderhavige hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van

het gehele ontwikkelingsproces, gevolgd bij het omwerken van de analy-
setechniek van Bloom tot een voor de praktijk aanvaardbare procedure.
De  opbouw  van  de  rest  van het hoofdstuk  is  vol gens  de vier onderschei-
den fasen.

3.  Planningsfase

De eerste fase van het ontwikkelingswerk is de planningsfase. In deze
fase moet worden beslist over het doeZ van het ontwikkelingswerk. Toe-
gespitst op de hier gestelde ontwikkelingstaak, ging het erom te be-

slissen waarop de verbetering van de analysetechniek van Bloom gericht

moet zijn. Daartoe was het nodig om de problemen, die vakdidactici en

leraren hebben bij het werken met deze procedure, te inventariseren en

de onderliggende oorzaken te analyseren. Deze problemen vormden even-

zovele alternatieven om de techniek van Bloom te verbeteren.
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Voor het inventariseren van de problemen, die het werken met de analy-

setechniek van Bloom in ae praktijk oplevert, werd gebruik gemaakt van

gegevens uit interviews met de vakdidactici binnen het KPC-Project In-

dividualisering. Deze interviews waren gericht op het inventariseren

van  problemen,  die  de  vakdidactici  ervoeren bij  de begeleiding van

leraren binnen het project. Een deel van deze problemen had betrekking

op de doelstellingsproblematiek bij beheersingsleren. Deze gegevens uit

de interviews werden vervolgens aangevuld met gegevens uit literatuur-

studie. Met name informatief is Clark (1972), die zijn ervaringen be-
schrijft met het gebruik van de Taxonomie van Bloom door leerkrachten.
Uit de problemen, die op grond van deze analyse naar voren kwamen, wer-

den er vervolgens drie gekozen. Deze problemen zouden de aandachtspun-

ten moeten vormen bij het verhogen van de praktische toepasbaarheid van

de analysetechniek van Bloom. Ze worden nader beschreven in par.3.1.

Het waarom van de keuze wordt nader toegelicht in par.3.2.

3.1    Aandachtspunten bij het verbeteren van de analyse-
techniek van Bloom

Aandachtspunt 1:

Een meer evaluatieve in plaats van analytische benadering
bij de keuze van de 'basisstof'

Een van de problemen, die het werken met de analysetechniek van Bloom

blijkt te geven, betreft de manier waarop in deze techniek de 'basis-
stof' wordt gekozen. 'Basisstof' is de inhoud die z6 belangrijk is dat

ze door alle leerlingen moet worden beheerst. De manier van de basis-
stofkeuze bij Bloom hangt samen met de theorie achter beheersingsleren.

Bloom (197la) schildert het beeld van leerlingen, die steeds meer ach-
terop raken. Bij elke leereenheid missen zij een of meer onderdelen,

waardoor zij het onderwijs in de volgende leereenheden niet meer goed

kunnen volgen. Er treedt een accumulerend effect op, zodat deze leer-

lingen in de loop van de cursus steeds minder ondergrond hebben. De le-
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raar, die ook de zwakkere leerlingen wil meenemen, zal er dus zorg voor

moeten dragen dat deze leerlingen steeds weer voldoende ondergrond heb-

ben. Met andere woorden, bij het kiezen van de basisstof gaat het om

het aanwijzen van die onderdelen van elke leereenheid, die beslist be-

heerst moeten worden om het onderwijs in de volgende leereenheden met

succes te kunnen volgen. De techniek van Bloom is dan ook een analy-

tische procedure: het opsporen van de inhouden, die nieuw zijn in elke
leereenheid en die met het oog op de sequentie van leereenheden niet

gemist mogen worden. Deze procedure is met name toepasbaar bij school-

vakken met een sequentieel geordende inhoud, bijvoorbeeld wis- en na-

tuurkunde. De keuze van basisstof kan daar plaatsvinden door het afwe-

gen van wat belangrijk is voor de longitudinale lijn van de cursus. In

schoolvakken, waarvan de inhoud niet sequentieel geordend is, vindt men

voor de basisstofkeuze geen houvast aan de structuur van het programma

zelf, dus aan interne criteria. Hier bestaat behoefte aan externe cri-

teria bij de basisstofkeuze, aan een 'evaluatieve' inplaats van analy-

tische procedure.

Aandachtspunt 2:

Meer bezinning op de inhoud

Voor vernieuwingsgezinde docenten heeft de analysetechniek van Bloom

als bezwaar, dat ze bestaande cursussen volledig intact laat. Bij deze

procedure wordt immers de inhoud van de cursus als gegeven beschouwd,

en beperkt men zich ertoe de basisstof aan te wijzen en bij de basis-

stof het gedrag nader te specificeren. In veel vakken echter wordt in

toenemende mate de inhoud ervan zelf ter discussie gesteld. Behoefte is

er daarom aan een procedure, waarbij het bewerken van een cursus vol-

gens beheersingsleren tevens een bezinning op de inhoud van deze cursus

mogelijk maakt.

Aandachtspunt 3:

Een beter werkbaar categorieonsysteem

Bij het specificeren van de doelstellingen van een bestaande cursus
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volgens de analysetechniek van Bloom wordt gebruik gemaakt van zijn      ..

Taxonomie. Het blijkt voor de leraar moeilijk om met de categorieon uit

deze Taxonomie te werken. De Taxonomie heeft als bezwaar, dat het sys-

teem voor de leraar te ondoorzichtig is. De omschrijving van de catego-

rieon is zo ruim en abstract, dat bij elke categorie voortdurend grote

aantallen toetsvragen moeten worden aangerukt om duidelijk te maken wat

ermee wordt bedoeld. Het vraagt daarom langdurig oefenen om met deze

Taxonomie te kunnen werken.  Datzelfde geldt voor de eerder vermelde

doelstellingenmatrijs,  ofschoon hier slechts zes categorieon in voor-

komen (zie hoofdstuk 7). Docenten vinden het moeil ijk  oin  aan  de  hand
van zo'n doelstellingematrijs items voor formatieve toetsen te schrij-

ven, die een bepaalde categorie adequaat representeren.

Ook in de onderwijskundige literatuur wordt vermeld, dat het moeilijk
is om de Taxonomie van Bloom toe te passen. Er wordt op gewezen, dat de

categorieon uit deze Taxonomie niet nauwkeurig genoeg zijn afgebakend

(ze overlappen elkaar) en onvoldoende in operationele termen omschreven

(Bormuth,  1970; De Corte, 1973b). Ze bieden  dan ook onvol doende steun

bij de classificatie van doelstellingen of toetsitems.  Zel fs  voor  des-

kundigen, dat wil zeggen degenen die goed vertrouwd zijn met de Taxono-

mie. Het onderzoek van Stanley en Bolton (1957) toonde aan, dat als ook
de subcategorieon van de Taxonomie erbij worden betrokken, de overeen-

stemming tussen deskundigen bij het classificeren van toetsitems bij-
zonder laag is. De overeenstemming blijkt aanzienlijk hoger, als alleen

de hoofdcategoriedn worden gehanteerd, maar is toch vaak Met veel ho-

ger  dan  60%  (zie bijv. Aarts en Bevers,  1%9; De Corte,  1970).  Ten  del e

moet deze lage beoordelaarsovereenstemming toegeschreven worden aan het

feit, dat hoe een doelstelling of toetsitem moet worden geclassificeerd

in de Taxonomie mede afhankelijk is van de voorafgaande leerervaringen

van de leerlingen. De Corte (1973b) suggereert dan ook, dat betere
resultaten zouden worden bereikt door te laten rubriceren door per-

sonen, die niet alleen vertrouwd zijn met de Taxonomie, maar die ook op

de hoogte zijn van het onderwijs dat aan de betreffende groep leerlin-

gen is gegeven. Maar zijn optimisme is niet groot, omdat zijns inziens

het grootste probleem gelegen is in de onvoldoende operationele om-

schrijvi ng  van de categorieon  uit de Taxonomie. Hetzel fde  gel dt uiter-
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aard ook voor de categoriein uit de doelstellingenmatrijs. De toepas-

baarheid van de analysetechniek van Bloom zou dus kunnen worden ver-

groot, door de categorieon uit de doelstellingematrijs in meer opera-

tionele termen te beschrijven.

3.2    Waarom deze aandachtspunten?

De in par.3.1 beschreven aandachtspunten werden gekozen met het oog op

de functie van de doelstellingsprocedure. Deze functie is globaal: de

leerkrachten, die de strategie van beheersingsleren toepassen, in staat

stellen te definidren wat onder beheersing zal worden verstaan. De glo-

bale functie-omschrijving kan nader worden gespecificeerd door het for-

muleren van een aantal eisen.

Binnen het KPC-Project Individualisering werd beheersingsleren gekozen

als een instap om onderwijsinnovatie in de richting van interne diffe-

rentiatie op gang te brengen. Onderwijsinnovatie wordt daarbij gezien
als een proces, dat in teamverband plaatsvindt. Met het oog op de com-

municatieproblemen, die het werken in teamverband met zich meebrengt,
wordt in de aanvangsjaren van het project op een school dit teamverband

hoofdzakelijk beperkt tot de vaksectie. De eerste eis, die daarom moet

worden gesteld aan de doelstellingsprocedure, luidt: het doelbepalings-

proces moet in teamverband (vaksectie) kunnen plaatsvinden.

Bij beheersingsleren wordt gebruik gemaakt van het normale cursusmate-

riaal, in casu het gebruikte leerboek. Dit leerboek vormt een inventa-

ris van concrete, actueel geldende doelstellingen . Uit deze doel-36)

stell ingen   moet  door de leerkracht een keuze worden gemaakt: welke

doelstellingen moeten door alle leerlingen worden bereikt. Daarbij gaat

het  om de keuze  van een beperkte hoeveelheid doel stell ingen. Om beheer-

singsleren uitvoerbaar te maken, moet het doelstellingenpakket voor

alle  leerlingen binnen de beschikbare cursustijd haalbaar zijn.  De

tweede eis,  die aan de doelstellingsprocedure moet worden gesteld,

luidt dan ook: ze moet criteria aanreiken, aan de hand waarvan een in

omvang beperkte inhoud kan worden geselecteerd.

Bij beheersingsleren wordt gebruik gemaakt van doelstellingsgerichte

-126-



toetsen ('criterion-referenced tests'). Met behulp van deze toetsen kan

de vraag, of de leerling de stof beheerst, worden beantwoord tegen de

achtergrond van een absolute standaard (Glaser en Klaus, 1971; Warries,
1970). Om deze toetsen te kunnen samenstellen, moeten de doelstellingen

van de cursus zodanig zijn gespecificeerd dat ze vertaalbaar zijn in

toetsvragen. Dit kan alleen, als bij deze specificatie zowel de speci-

fieke leerinhouden als de specifieke gedragingen worden beschreven die

de  leerling moet beheersen  (gedragsdoelstellingen). Een derde eis,

die moet worden  gesteld  aan  de doelstellingsprocedure,  luidt  dus:

1 eerkrachten in staat stellen de gekozen doelstell ingen zodanig  te  spe-
cificeren in de vorm van gedragsdoelstellingen, dat ze als basismate-

riaal  kunnen  dienen  voor  de  constructie  van  doelstellingsgerichte

toetsen.

Doelstellingsgerichte toetsen zijn gebaseerd op specifieke doelstellin-
gen. Een van de gevaren van specifieke doelstellingen is, dat de onder-

linge relaties alsook de relaties met de algmene doelstellingen minder

aandacht krijgen (Oudkerk Pool, 1969; Gutte, 1977). Een vierde eis,
die aan de doelstellingsprocedure moet worden gesteld, luidt dan ook:

bij het specificeren van gedragsdoelstellingen moet de band met de
algemene doelstellingen waarvan ze de specificatie vormen en de onder-

linge samenhang niet verloren gaan.

Het doel/middel-denkschema is alleen aanvaardbaar als  (a) het leren

werken  met de procedure  voor het vooraf bepalen  van doel stellingen  geen
langdurige studie en bijscholing vr-aagt en (b) de toepassing ervan op
het  leerboek snel bruikbare resul taten oplevert. Deze voorwaarden  zijn
des te meer stringent,  omdat het formuleren van doelstellingen een

activiteit is die een peri fere rol speelt in het denken van de docent

(Atkin, 1968; Bloom, 1969). Een vijfde eis, die moet worden gesteld aan
de doelstellingsprocedure, luidt dus: het moet een efficionte procedure

zijn, die gemakkelijk kan worden geleerd en toegepast.

De hierboven opgesomde vijf eisen, die zouden moeten worden gesteld aan

een praktisch bruikbare doelstellingsprocedure bij beheersingsleren,

dienden nu als beslissingscriteria bij de keuze van de in par.2.1 ge-

-127-



noemde drie aandachtspunten uit het geheel van mogelijke aandachtspun-

ten. Aan de eerste, tweede en vierde eis wordt voldaan, als de analyse-

techniek van Bloom wordt ingepast in een meer omvattende doelstellings-

procedure. Bij een dergelijke doelstellingsprocedure vindt de keuze van

de inhoud en het daaraan te relateren gedrag plaats met meer algemene

doelstellingen  als oriontatiepunt .  Het  formuleren  van  algemene
37)

doelstellingen en het hanteren van deze algemene doelstellingen als

oridntatiepunt bij  de keuze van de specifieke doelstellingen, is bij

uitstek een activiteit die om teamwork vraagt (eerste eis). Door als

uitgangspunt de algemene doelstellingen te nemen, is het mogelijk op de

inhoud te beperken (tweede eis). Tevens kan op deze wijze beter worden

bewaakt, dat de specifieke doelstellingen geen eigen leven gaan leiden

(derde eis). Ook De Corte (1973b) wijst erop dat, door de keuze van de

concrete doelstellingen af te stemmen op algemene doelstellingen, het

gevaar van
' atomi sch onderwijs' kan worden bezworen.

Aan de derde en vijfde eis wordt tegemoet gekomen, als getracht wordt

om van de doelstellingenmatrijs, waarvan de analysetechniek van Bloom

gebruik maakt, een beter werkbaar categorieonsysteem voor de docent te

maken. Specifieke doelstellingen, geformuleerd in termen van catego-

rieon uit de matrijs, zijn door de docent pas vertaalbaar in toetsop-

gaven indien deze categorieon een operationele betekenis voor hem heb-

ben ( derde  eis). Een beter hanteerbaar categorieonsysteem  kan  ook  mak-

kelijker worden geleerd en toegepast (vijfde eis).

Samenvattend kan de ontwerpopdracht voor de ontwikkeling van een doel-

stellingsprocedure ten behoeve van beheersingsleren als volgt worden

geformuleerd:
Fase 1: Het omwerken van de analysetechniek van Bloom tot een doel-

stellingsprocedure, waarbij de keuze van de inhoud en het

daaraan  te relateren  gedrag  plaatsvindt met algemene doel-

stellingen als oriontatiepunt.

Fase  2: Het bewerken   van   de doel stell ingenmatrijs van Bloom  tot  een

voor de docent beter hanteerbaar instrument.
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4.  Structureringsfase

Tijdens de planningsfase kwam naar voren, dat de te ontwikkelen doel-

stellingsprocedure er een zou moeten zijn, waarbij de keuze van de

inhoud en het daaraan te relateren gedrag plaatsvindt met meer algemene

doelstellingen als oriuntatiepunt. Alvorens hieronder te inventariseren

welke mogelijkheden er zijn voor zo'n procedure, worden eerst enkele

begrippen gedefinioerd. Namelijk de begrippen inhoud en inhoudgericht

versus doelstellinggericht leerplandenken (par.4.1). Vervolgens worden

de mogelijkheden geinventari seerd om tot een doelstellingsgericht leer-

plan te komen,  en daaruit een keuze gemaakt (par.4.1.2). Tenslotte

wordt de gekozen mogelijkheid uitgewerkt tot een ontwerp van een doel-

stellingsprocedure (par.3.1.3).

4.1   Omschrijving van enkele begrippen

4.1.1 Het begrip inhoud

In  de  onderwijskundige  literatuur  worden,  in  navolging  van  Tyler

(1949),   aan een onderwijsdoel stelling twee componenten onderscheiden.

Namelijk een inhoudelijke component en een gedragscomponent. Met inhoud

wordt bedoeld datgene, waaruit de wetenschappelijke discipline, of het

schoolvak dat daarvan een afspiegeling is, zelf bestaat. Deze inhoud is

iets op zichzelf: ze is opgeslagen in boeken en nog geen bezit van de

leerling geworden. Pas als de leerling de leerstof heeft opgenomen, kan

hij er iets mee, al was het alleen maar 'uit het hoofd opzeggen'. Dat-

gene wat de leerling met de inhoud kan doen wordt het gedrag genoemd.

Nu is een meer specifieke omschrijving van de term inhoud nodig, wil ze
bruikbaar zijn voor de docent. Door bestudering van specificatietabel-

1 en,   geinspireerd op Tyler   (1949)   en   met   name voor diverse vakken

geillustreerd in Bloom e.a. (1971), ben ik op basis van de aangetroffen
voorbeelden langs de (verticale) inhoudsas van dergelijke tabellen tot

zo'n werkbare omschrijving van de term inhoud gekomen. Alvorens ik zo'n
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omschrijving kon geven, moest ik helderheid krijgen over een ogenschijn-
lijke tegenspraak in deze specificatietabelien. In sommige van de ge-

raadpleegde tabellen komen namelijk langs de inhoudsas behalve onder-

werpen ('content') ook vaardigheden ('skills') voor, bijvoorbeeld in de

tabel van Moore en Kennedy  ( 1971)  voor het moedertaal onderwijs.  In  deze
tabellen wordt ' vaardigheid' kennelijk ook opgevat als inhoud.  Bij  na-

der inzien ligt dit voor de hand. De inhoud van een vak bestaat ener-

Zijds uit een beschrijving van de werkelijkheid ('content'), met andere

woorden de kennis die is vergaard, en anderzijds uit de werkwijzen of
methoden ('skills') waarvan dat vak zich bedient. Zo ben ik dan gekomen

tot  de vol gende nadere omschrijving  van  de term inhoud: de inhoud  van

een vak omvat de kennis die in dit vak is vergaard en de werkwijzen of

methoden waarvan het zich  bedient.  Om voor docenten hanteerbaar te

zijn, moet deze omschrijving nog worden toegespitst op het vak. Ik heb

dit ten behoeve van aardrijkskundedocenten gedaan door het geven van

voorbeelden, als volgt.

Kennis die in de aardrijkskunde is vergaard:

-   feiten, bijvoorbeeld: de negers vormen ongeveer 70% van de bevol-

king van Zuid-Afrika;

-   begrippen, bijvoorbeeld: het begrip reliof;

-   processen, bijvoorbeeld: het ontstaan van neerslag;

-   enz.

Werkwijzen of methoden waarvan de aardrijkskunde zich bedient:
-   de methode om door middel van de schaal de mate van verkleining van

een kaart ten opzichte van de werkelijkheid weer te geven;

-      de  methoden om bepaal de cijfennatige gegevens   weer te geven  met

behul p  van een procentuele staa fgrafiek ;
-   enz.
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4.1.2 De begrippen inhoudgericht en doelstellinggericht
leerplandenken

Kenmerkend voor het traditionele leerplan is, dat het zich alleen in

concrete bewoordingen uitspreekt over de inhoud (in de vorm van een

opsommi ng   van te behandelen onderwerpen) .   Over de relatie tussen  deze

inhoud en de algemene onderwijsdoelstellingen wordt slechts in vage

bewoordingen gerept. Men heeft zich dus in feite bij de inhoudkeuze

laten leiden door overwegingen ten aanzien   van de intrinsieke waarde,
de waarde-in-zich, van de inhoud. Deze aanpak is kenmerkend voor het
inhoudger€chte Of mater€ocentrische ZeerpZandenken. Het materiocen-
trische denken heeft tot op de dag van vandaag in het onderwijs stand

gehouden, zij het dat het steeds meer terrein moet prijsgeven. Het
theoretische denken loopt daarbij voor op het praktijkdenken.  In de

onderwijskunde is het althans zo, dat de keuze van de te onderwijzen
inhoud als een afgeleide keuze wordt gezien: algemene doelstellingen

vormen het richtsnoer bij de afbakening van de inhoud (zie bijv. De

Corte  e.a.,  1974) . Deze aanpak is kenmerkend  voor het doeZateZZing_

ger€chte ZeerpZandenken.

Het  doelstellinggerichte  leerplandenken  begint  ook  steeds  meer  de

scholen binnen te dringen. Dit leidt ertoe, dat het traditionele in-

houdgerichte leerplan in toenemende mate ter discussie wordt gesteld.

Vandaar ook de kritiek op de analytische procedure van inhoudsselectie

bij Bloom. Soms komen docenten voor een bepaald vak in een school ertoe

een min of meer eigen invulling aan het leerplan te geven, waarbij zij

de inhoud meer congruent maken met hun opvattingen over de doelstellin-

gen van hun vak. Er ontstaat dan een meer doelstellingsgericht leer-

plan. Overigens leert de praktijk, dat algemene doelstellingen bij
docenten veelal functioneren op het niveau van impliciete achtergron-

doverwegingen, zodat hun rol bij de leerstofkeuze grillig en oncontro-

leerbaar is. Een consistent doelstellinggericht leerplan kan alleen tot

stand komen op basis van expliciet geformuleerde doelstellingen.
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4.2 Verschillende mogelijkheden om te komen tot een doel-

stellinggericht leerplan

Kenmerkend voor het tot stand komen van een doelstellinggericht leer-
plan is het kiezen van de te onderwijzen inhoud op grond van expliciet

gefonnul eerde algemene doelstellingen. Ruwweg  zijn  er twee mogelijkhe-

den  om te komen  tot een  doelstellinggericht leerplan,  namelijk de

deductieve en de inductieve benadering. In de onderwijskundige litera-

tuur (zie o.a. MBller, 1969; Krathwohl, 1972; De Corte, 1973b) wordt het

bepalen en formuleren van onderwijsdoelstellingen beschreven als een

proces, dat gekenmerkt wordt door de weg van algemeen (abstract) naar

specifiek (concreet). Men start op een hoog abstractieniveau, dat be-

trekking heeft op het totale onderwijssysteem, en eindigt via een pro-
ces van progressieve specificatie op het niveau van de concrete les.

Pas in een vrij  laat stadium van dit proces komt de vraag naar de

inhoudelijke component van de onderwijsdoelen aan de orde. Sprake is

van een deductieve benadering. De omgekeerde weg wordt bewandeld bij

inductieve benadering. Bij deze benadering wordt datgene, wat concreet

in de les wordt onderwezen (de concrete doelstellingen), als uitgangs-

punt voor een doelstellingendiscussie genomen. Dat kan bijvoorbeeld
door het leerboek als vertrekpunt te nemen en uit de inhoud die daarin

staat een gemotiveerde keuze te doen. Een keuze dus, waarbij een ver-

antwoording  plaatsvindt  door  het  expliciteren  en  evalueren  van  de

achtergrondoverwegingen  (de  algemene  doelstellingen)  die  richtsnoer
vormen bij de keuze van de inhoud 38).

Ervaringen in de praktijk  leren,  dat de deductieve benadering voor

leerkrachten in de school moeilijk hanteerbaar is. Verschillende fac-
toren verklaren dit. Op de eerste plaats betekent voor de leerkracht
het starten van een discussie over het onderwijsprogramma met algemene

doelstellingen, dat hij een stuk werk entameert dat nog ver weg is van
zijn dagelijkse lespraktijk, waar hij inhoud onderwijst. Op de tweede

plaats vereist praten over algemene doelstellingen van de gesprekspart-
ners een bepaalde kunde en instelling. Praten over de algemene doel-

stelling is veel minder concreet dan praten over de inhoud. De praktijk
leert dat, wanneer de leerkrachten er niet in worden getraind, derge-
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lijke discussies zelden tot concrete resultaten leiden. Wat discussies

over algemene doelstellingen tussen ongetrainde leerkrachten vaak zo

oeverloos maakt, is dat ze gevoerd worden in een gebrekkige doelstel-

lingentaal. Om een doelstellingendiscussie tot een goed einde te kunnen

brengen, moeten de participanten aan zo'n discussie allereerst leren om

hun doelstellingen in heldere taal te verwoorden. Het gaat hier om het

leren van bepaal de formuleringsvaardigheden:   het in operationaliseer-
bare termen beschrijven van doelstellingen. Deze formuleringsvaardig-

heden behoren, tezamen met gespreksvaardigheden, tot de basisuitrusting

van de participanten in een doelstellingendiscussie. Daarnaast moeten

Zij zich bepaal de attitudes eigen maken. Enerzijds een houding,   die

geschraagd wordt door het besef, dat praten over algemene doelstellin-

gen niet iets vrijblijvends is maar moet kunnen worden doorgetrokken

naar de concrete les.  Anderzijds  een bepaalde gesprekshouding,  die

gekenmerkt wordt  door het accepteren  van een ander  al s echte gespreks-

partner, wiens inbreng nodig is om uit te komen boven het niveau van

sterk persoonsgebonden leerplannen. Op de derde plaats tenslotte is bij

de deductieve benadering het gevaar groot, dat men bezig is mooie doel-

stellingen te formuleren, waarmee iedereen het eens kan zijn, terwijl

de echte meningverschillen niet op tafel komen (schijnconsensus). Een

algemene doelstelling is immers zo globaal, dat men er vele kanten mee

uit kan. Dat wil zeggen dat daarin een grote variiteit aan meer speci-

fieke doelstellingen is onder te brengen. Meningsverschillen zouden pas

goed losbarsten als men zo'n algemene doelstelling ging specificeren,

bijvoorbeeld bij het kiezen van de inhoud. Het gevaar dat men blijft

steken in algemene formuleringen en niet tot specificeren komt (en

daannee de gefonnuleerde algemene doelstellingen slechts lippendienst
bewijst , hangt ongetwijfeld mede samen met de twee eerdergenoemde39)

bezwaren van de deductieve benadering. Namelijk de abstracte start, ver

weg van de dagelijkse lespraktijk, en het gemis aan de vaardigheden en

attitudes, vereist in een doelstellingendiscussie.

De genoemde bezwaren gelden niet voor de inductieve benadering. Hierbij

praat men op veel concreter niveau over doelstellingen. Tegenover het

voordeel, dat de doelstellingendiscussie op een zeer concreet niveau

plaatsvindt, staat echter het nadeel, dat de reflectie op doelstellin-
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gen zich beperkt tot de bestaande inhoud (de actueel geldende doelstel-

lingen). Veel fundamenteler is deze reflectie bij een deductieve bena-

dering, waarbij men zich eerst bezint op de algemene doelstellingen, en

vervolgens vanuit deze algemene doelstellingen door progressieve speci-

ficatie toewerkt naar de concrete doelstellingen. Hier krijgt men, zo-

als hierboven al opgemerkt, echter te maken met andere problemen. Huber

en Pilot (1974), die in een inventariserende studie over procedures van

doelformulering dit probleem signaleren, bevelen onder meer om die re-

den een benadering aan waarin afwisselend inductief en deductief wordt

gewerkt.  In de onderhavige studie wordt deze aanbeveling opgevol gd.

4.3    Een gecombineerde inductieve en deductieve werkwijze

bij het vaststellen van een leerplan

Huber en Pilot bevelen een afwisselend deductieve en inductieve bena-

dering aan bij het formuleren van doelstellingen. Helaas werken zij
deze gedachte  niet concreet uit.  Ik meen zo'n inductief-deductieve

werkwijze  gevonden  te  hebben  in  het  formuleren  van  (wat  ik  noem)

themadoeZen. De doelstellingendiscussie start bij de onderwerpen, die

hoofdstuksgewijs in het leerboek aan de orde komen. Bij elk onderwerp

wordt steeds gevraagd,  met  het  oog op welke  meer al gemene gedragsposi-
tie men dit onderwerp behandelt: welk inzicht men bij de leerling

40)

wil ontwikkelen, welke vaardigheid aanbrengen, enz. (inductieve werk-

wijze). Een uitspraak hierover vormt het themadoel voor dat onderwerp.

Met dit themadoel als leidraad wordt nu de inhoud binnen het onderwerp

verder afgebakend, en de aan de leerinhouden te relateren gedragingen

gespecificeerd (deductieve werkwijze).

Welke plaats nemen themadoelen in op het continuum algemeen-specifiek?

Themadoelen zijn doelstellingen, die al rechtstreeks geli eerd zijn aan
inhoud, in casu onderwerpen uit een bepaald vakgebied. Het zijn dus

toch al  tamelijk specifieke doelstellingen. De voorgestelde wijze van

formuleren ervan is een inductief proces, van concrete onderwerpen naar

de algemene bedoelingen achter deze onderwerpen. Op hun beurt functio-

neren themadoelen weer in een deductief proces, waarbij de nadere in-
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houdsafbakening binnen een onderwerp en het specificeren van het gedrag

bij de verschillende inhoudselementen plaatsvindt met themadoelen als

leidraad.

Door eerst het themadoel te formuleren, heeft men een oridntatiepunt

bij het formuleren van de specifieke doelstellingen. Doordat men zo'n

oriontatiepunt heeft, worden een aantal bezwaren van de analysetechniek

van Bloom geheel of gedeeltelijk ondervangen:

1.  Bij de verdere invulling van het thema kan de keuze van de inhoud

gerelateerd worden aan een meer algemene doelstelling. Daannee is

een bewuste, niet-materiocentrische inhoudskeuze mogelijk.

2.  Het gevaar is veel minder groot, dat de specifieke doelstellingen

een eigen leven gaan leiden.  Met een themadoel, waanmee de grote

lijn in het oog kan worden gehouden, zullen niet alle specifieke

doelstellingen als even belangrijk worden beschouwd, zodat onder-

wijs en toetsing zich op de kern van de zaak kunnne richten. Met
een themadoel  als oriontatiepunt verdwijnt bovendien de samenhang

in de inhoud minder makkelijk uit het zicht. Bij de toetsing be-

perkt men zich dan niet tot het afzonderlijk afvragen van speci-
fieke doelstellingen, maar zullen in de toets ook vragen voorkomen

die onderzoeken of de leerling de inhoud geintegreerd beheerst.

3.  Ook schoolvakken, waarvan de inhouden niet sequentieel  geordend

zijn, beschikken nu over een leidraad bij  het aanwijzen van de

basisstof in het leerboek. Bij deze schoolvakken vindt men hiervoor

geen houvast aan de structuur van het programma zelf (wat nodig is

om met succes volgende hoofdstukken te kunnen volgen). Richtsnoer

vormen nu de themadoelen.

4.4    Nadere vormgeving van de gekozen werkwijze voor het

vaststellen van een leerplan

4.4.1  Formuleren van het themadoel

Het belangrijkste probleem is om te komen tot heldere themadoelen. Bij

-135-



het formuleren van doelstellingen in meer algemene gedagstermen worden

meestal psychologische etiketteringen gebruikt, bijvoorbeeld inzicht,
kritische zin, belangstelling, enz. Deze woorden kunnen op allerlei ma-
nieren worden geinterpreteerd, zodat doelstellingen waarin deze woorden

voorkomen niet zonder meer communiceerbaar zijn. Nu lijkt de kans dat

de leden van een vakgroep dergelijke doelstellingen eenduidig interpre-

teren groter wanneer ze zijn geformul eerd in relatie tot concrete in-

houd, dan wanneer het formuleren van doelstellingen zo'n concrete in-
gang mist. Desalmiettemin heb ik gezocht naar nog meer garanties om tot
heldere themadoelen te komen. Helaas is er binnen de bestaande theorie

over het formuleren van algemene doelstellingen weinig te vinden over

een analyse van de processen, die een rol spelen bij het formuleren van
algemene onderwijsdoelstellingen. Een analyse, die richting aan het
zoekproces zou kunnen geven. Het zou aanbeveling verdienen hier in de
toekomst meer aandacht aan te besteden. Gegeven de huidige stand van de

theorie, moest ik mij beperken tot een intuitieve zoekstrategie, waar-

bij ik afhankelijk was van aanknopingspunten bij mij bekende onderwijs-

kundige literatuur die me te binnen schoten.

Een suggestie vond ik bij De Groot (1977). Deze auteur wijst op de mo-

gelijkheid om onderwijsdoelstellingen te fonnuleren in de vorm van
leereffectzinnen. Een leereffectzin is een zin van het type 'Ik heb
geleerd dat (hoe) ......' . Zo'n zin vormt een eenheid van het leer-

verslag ('learning report'), dat de leerling zou kunnen opstellen na

afloop van het onderwijs. De Groot beschouwt leereffectzinnen als een

vorm, waarin alle typen onderwijsdoelstellingen geformuleerd kunnen

worden, zodat er geen onderwijsdoelstellingen 'tussen de vingers glip-

pen'. Het laatste is een kritiek, die nogal eens wordt geuit ten aan-

zien  van  het  formuleren  van gedragsdoelstellingen.  Leereffectzinnen

zijn hier interessant, omdat de docent gedwongen wordt zich duidelijk

uit te spreken, als hij  themadoelen moet formuleren in de vorm van

leereffectzinnen. Voorbeeld van zo'n themadoel in de vorm van een leer-

effectzin: 'Ik heb bij de behandeling van de Sovjet-Unie geleerd, wat de

consequenties  voor  je  zijn  al s je onder een communistisch systeem  een

bedrijf wilt beginnen'.

Eenmaal geformuleerde themadoelen zouden nader kunnen worden geconcre-
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tiseerd, door bij elk geformuleerd themadoel na te denken over hoe het

gedvalueerd kan worden. Gedacht moet dan worden aan een of andere inte-
grale opdracht, die men de leerlingen zou willen voorleggen. Juist dit
nadenken over de soort integrale opdracht, die de leerling na afloop

van de lessen over een bepaald onderwerp zou moeten kunnen maken,

dwingt tot n6g scherper formuleren . Voorbeeld bij het themadoel van
41)

hierboven: 'Vergelijk een slagerij onder een communistisch systeem met

een slagerij onder een kapitalistisch systeem' .
Een laatste waarborg om tot heldere themadoelen te komen, is om van het

formuleren van themadoelen een groepsactiviteit te maken. Dit houdt in,

dat op basis van onderli nge feedback binnen de vaksectie vage doelfor-

muleringen worden scherp geslepen. Deze werkwijze vermindert bovendien

het gevaar, dat een doelstellingsprocedure, die start bij concrete on-

derwerpen   uit een leerboek, inhoudsbestendigend werkt. Veronderstel d

mag immers worden, dat als de docent in zijn eentje over de inhoud na-

denkt, de reflectie op de algemene doelstellingen (wat wil ik met deze
inhoud bereiken?) minder fundamenteel plaatsvindt, dan wanneer vaksec-

tiegenoten elkaar in gesprek stimuleren tot een gedegen verantwoording.
Het formuleren van themadoelen zal  dus  plaatsvinden  in de vorm van

groepswerk. Dit groepswerk omvat daarbij  de vol gende stappen:
1. eerst wordt individueel een themadoel in de vorm van een 1 eeref-

fectzin op schrift geformuleerd en bijgeslepen;
2.  vervolgens worden themadoelformuleringen uitgewisseld en op grond

van onderlinge feedback hel derder gesteld;

3.  daarna wordt getracht tot consensus te komen en

4.  tenslotte  wordt  het  themadoel,  waarover  consensus  is  bereikt,

geillustreerd door een integrale evaluatie-opdracht die de leerling

moet kunnen uitvoeren als hij dat themadoel bereikt heeft.

Bij de keuze van de stappen hebben 'gesprekstechnische' overwegingen

een rol gespeeld. Gewaakt moest er immers voor worden, dat de doelstel-

1 ingendiscussie bij grote verschillen in opvattingen  niet  al   te  snel

vastloopt. Stap 1 stelt veilig, dat het gesprek niet de mist ingaat

door  volmaakt  onbegrijpelijke  themadoelformuleringen  ('eerst  goed

nadenken voor je wat zegt'). Stap 2 stelt de fase van de beeldvonning

(verheldering) in het gesprek veilig, welke voorafgaat aan de fase van
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de oordeelsvorming (discussie). Stap 3 stelt de besluitvormende fase na

de discussie veilig. Stap 4 dient om datgene, waarover consensus is

bereikt, nog verder te scherpen.

4.4.2 Het kiezen van de specifieke doelstellingen

Bloom  e.a. (1971) maken een onderscheid tussen formati eve (intermediai-
re) en summatieve (eind-) doelstellingen. Themadoelen zijn te beschou-

wen als summatieve doelstellingen. Het themadoel wordt bereikt via de

weg van de specifieke doelstellingen. Dit zijn dus de formatieve doel-

stellingen. De vraag is: welke formatieve doelstellingen moeten bij dit

thema allemaal worden nagestreefd om het themadoel te realiseren? Deze

vraag valt in twee delen uiteen, gelet op de tweedimensionaliteit van

specifieke doelstellingen: de keuze van de leerinhouden en de keuze van

het gewenste gedrag ten aanzien van deze leerinhouden.

In de analysetechniek van Bloom is het kiezen van de leerinhouden een

analytische activiteit: het inventariseren van de nieuwe leerinhouden

in elke leereenheid, waarvan beheersing noodzakelijk is om aan volgende

leereenheden te kunnen beginnen. Bij het gebruik van een themadoel als

orientatiepunt, is het kiezen van de leerinhouden een evaluatieve acti-
viteit: kiezen van de leerinhouden die men relevant acht om het thema-

doel te kunnen realiseren. Het is van belang bij de keuze van de leer-

i nhouden een orrderscheid te maken tussen  de te behandelen inhoud  en  de

te toetsen inhoud. Wat men in de les behandelt om iets duidelijk te ma-

ken, zal doorgaans meer zijn dan wat men ook in de toets wil afvragen.

Het onderscheid kan worden aangeduid met de termen funetione Ze inhoud
en af te vragen inhoud.

Gezien de inhoudgerichtheid van het traditionele onderwijs, lijkt het
goed om de richtlijn bij het kiezen van de functionele inhoud negatief
te fomuleren:  als men bij weglating van een bepaalde leerinhoud het

thema nog goed uit de doeken kan doen, is die leerinhoud niet functio-

neel. Natuurlijk moet het begrip functionele inhoud ook weer niet te

eng worden gehanteerd. Bij aardrijkskunde bijvoorbeeld behoort tot de

functionele inhoud (uit een thematisch-regionale laergang ) minstens42)
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ook de inhoud, die je zou kunnen aanduiden met 'het geografisch decor'

(waar de regio ligt, de grootte, de globale indeling in landschappen,

enz). Overigens zonder dit meer uit te diepen dan strikt noodzakelijk

is voor het themadoel en zonder deze inhoud ook meteen tot af te vragen

inhoud te maken. In eerste instantie vormt het leerboek de bron, waar-

uit de functionele inhoud gekozen moet worden. Eventueel kan het leer-

boek worden aangevuld, indien de inhoud van het boek tekortschiet om

het themadoel te realiseren. De keuze van de functionele inhoud vindt

het meest efficiont plaats, als begonnen wordt met het aanwijzen van

grotere brokstukken en vervolgens steeds verder gespecificeerd wordt.

Men wijst dus eerst binnen een hoofdstuk relevante paragrafen (subthe-

ma's) aan, vervolgens paragraafgedeelten (subsubthema's) en tenslotte

inhoudselementen. Met inhoudseZementen bedoel  ik dan de kleinste, met

het oog op het themadoel nog zinvol onderscheidbare, leerinhouden.

5.  Implementatie- en recyclingfase

In de voorafgaande paragrafen is de ontwikkeling beschreven van een

procedure  voor het speci ficeren  van de doelstelli ngen  van een bestaande

cursus. Om deze procedure toegankelijk te maken voor docenten, werd ze

vastgelegd in een (concept-)handleiding. Deze handleiding werd ter be-

schikking gesteld van docenten, waarmee de impZementatiefase haar aan-

vang nam.

De docenten waar het hier om ging, zijn aardrijkskundedocenten uit door

het KPC begeleide projectscholen. Deze docenten zijn zogenaamde interne

begeleiders, die regelmatig landelijke bijeenkomsten bezoeken en de daar

opgedane inzichten en ervaringen in de vaksectie van hun school uitdra-

gen. Gedurende de landelijke bijeenkomsten werd door mij de handleiding

geintroduceerd en ermee geoefend. Tegelijkertijd werden problemen, die

zich bij het toepassen ervan voordoen, door mij geinventariseerd. In

deze bijeenkosmten brachten de interne begeleiders ook weer hun erva-

ringen mee met het gebruik van de handleiding in de vaksectie. In

par.5.1 wordt hierop nader ingegaan.

Geleidelijk aan is de handleiding in het stadium van een definitieve
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eindversie geraakt. Het ontwerpproces verkeert daarmee in haar laatste

stadium, met dien verstande dat alleen nog een produktevaluatie moet

plaatsvinden. Op grond daarvan kan straks duidelijk worden aangegeven,

welke  gebruiksmogelijkheden  de  procedure  wel  en  niet  heeft.  Deze

laatste fase is de recycZingfase. In par.5.2 wordt op deze fase nader

ingegaan.

5.1    Implementatiefase: de introductie van de ontwikkelde

doelstellingsprocedure in de onderwijspraktijk

De implementatiefase in het ontwerpproces van de doelstellingsprocedure

werd gekenmerkt door het voortdurenil bijstellen van de handleiding, met
andere woorden door het nemen van implementatiebeslissingen. Deze be-

slissingen werden genomen op grond van het signaleren en analyseren van

problemen bij het toepassen van de procedure, op grond van proceseva Z„-

atie dus.  Een kleine groep docenten werd in de procedure getraind,

werkte    er    dan   mee en vervol gens werden tekortkomi ngen geinventari-
seeerd. De, op grond van de binnenkomende informatie bijgestelde, hand-

leiding ging vervolgens een nieuwe evaluatie-ronde in met een nieuwe

groep docenten. Dit revisieproces herhaalde zich een aantal malen, tot-

dat het instrument in een bruikbare eindversie begon te geraken.

Kenmerkend voor de procesevaluatie hier was de koppeling van de functie
van trainer/begeleider en evaluator in 66n persoon. De procesevaluatie,

het signaleren van problemen bij het werken met de handleiding, vond

daarbij in twee rondes plaats. De eerste ronde bestond uit het helder

trachten te krijgen van de tekortkomingen in helpende gesprekken. Nadat

op deze wijze een aantal  revisies van het instrument hadden plaats-

gehad,  ging de tweede ronde  in. De begeleider observeerde  de  doel stel -

lingengesprekken, die groepjes docenten aan de hand van de handleiding

voerden, en signaleerde wederom tekorten in de procedure. De revisies

naar aanleiding hiervan leidden tot een eindversie van de handleiding.

Het zou te ver voeren om hier uitgebreid in te gaan op alle problemen,
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die door mij werden gesignaleerd bij het gebruik van de eerste versies

van de handleiding en welke tot verbeteringen aanleiding waren.  Ik

beperk me tot een bespreking van enkele van de belangrijkste problemen.
Deze problemen vallen in categorieon uiteen:

1.  Problemen bij het formuleren van het themadoel.

2.  Problemen bij het kiezen van de inhoud met het themadoel als oribn-

tatiepunt.

3.  Problemen bij het vaststellen van het gedragsniveau aan de hand van

de ontworpen doelstellingenmatrijs (zie hoofdstuk 7).

5.1.1  Problemen bij het formuleren van het themadoel

Een eerste probleem was, dat docenten het themadoel gingen formuleren
door het opsommen van specifieke doelstellingen in plaats van &en omvat-

tende doelformulering. Evenzo bleek men moeite te hebben om het thema-

doel  te  illustreren door een integrale evaluatie-opdracht over het

thema, en verviel men in vragen over specifieke onderdelen ervan. Dit

probleem werd opgelost door extra-aanwijzingen in de handleiding en het

geven van concrete voorbeelden.

Een tweede probleem was, dat docenten het themadoel gingen formuleren

in termen van een inhoudsopmschrijving en niet in termen van een doel-

stelling, dus wat zij met de inoud willen bewerkstelligen. Dit probleem

kon worden opgelost door het formuleren van het themadoel in twee stap-

pen te doen plaatsvinden. De eerste stap is, om voor het betreffende

onderwerp vast te stellen waarop de aandacht specifiek gericht moet

zijn. Bijvoorbeeld: 'We behandelen de geografie van de Sovjet-Unie met

de focus gericht op het communistische produktiesysteem van dit land' .
Ik noem dit verder het Zeerstofdoe Z van het thema. De tweede stap is

het omzetten van dit leerstofdoel in een themadoel. Deze omschrijft dan

de gedragsdispositie, die de docent met de betreffende inhoud bij de

leerling wil bereiken. Ten aanzien van voornoemd leerstofdoel bijvoor-

beeld:  'De leerling moet kunnen beschrijven, wat de implicaties zijn

van het communistische produktiesysteem  voor een willekeurig voorbeel d

van bedrijfsuitoefening'.
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De werkwijze, waarbij eerst een leerstofdoel wordt geformuleerd en dan

pas het themadoel, vormde tevens een oplossing voor een derde probleem.

Dit probleem kwam hierop neer, dat docenten vaak een algemene vakdoel-

stelling formuleren die voor elk thema binnen het vakgebied opgaat, in-
plaats van een doelstelling specifiek voor het betreffende thema. Doel-

stellingsuitspraken kunnen verschillende graden van algemeenheid heb-

ben. Themadoelen behoren, om maar te spreken in de terminologie van
Lindquist (aangehaald in De Corte, 1973b), tot de meer onmiddellijke
('immediate') doelstellingen. Ze moeten als handvat kunnen dienen bij
beslissingen  over  de  concrete  uitvoering  van  het onderwijs  in een

programma-onderdeel. Namelijk de keuze van de leerinhouden binnen een

onderwerp, de opbouw van de lessenreeks en de toetsing. Themadoelen

zijn dus al tamelijk specifieke doelstellingen. Zo specifiek, dat een

themadoel geen algemene vakdoelstelling is, die voor elk onderwerp bin-

nen het vakgebied opgaat, maar een doelstelling die specifiek geldt

voor het betreffende onderwerp. Een zo specifieke formulering kan wor-

den bereikt door voornoemde werkwijze: eerst een leerstofdoel en dan
pas het themadoel formuleren.

Een vi erde probleem tenslotte was, dat uit de inhoudskeuze volgend op

de themadoelfomulering vaak bleek, dat het themadoel de bedoeling toch

niet goed weergaf. Achter het geformuleerde themadoel bleek uiteinde-
lijk meer te schuilen, of andere zaken te schuilen, dan er letterlijk

stond. Dit probleem werd opgelost door in de handleiding bij de tweede

stap, de inhoudskeuze, te wijzen op de noodzaak van terugkoppeling. Van

inhoud naar themadoel (teneinde het themadoel nog scherper te krijgen)
en vice versa (teneinde het themadoel adequaat te representeren door

specifieke doelstellingen).

5.1.2  Problemen bij de inhoudskeuze en het vaststellen van
het gedragsniveau

Het belangrijkste probleem bij de inhoudskeuze was, dat ook al kaderde

het themadoel de inhoud sterk in, men toch de neiging had om de inhoud
erg breed te nemen. Dit probleem werd ondervangen door in de handlei-
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ding een aantal 'gouden' regels voor de leerstofkeuze op te nemen, als

volgt:

-   Neem de verplichte stof (de basisstof) niet te breed; schep ruimte voor keuze-
stof.

-   Let erop dat de te behandelen leerstof een indringend en samenhangend geheel is,

geen 'droge' verzameling van inhoudselementen. Binnen de te behandelen leerstof

worden later de te toetsen inhoudselementen aangewezen.

-   Overweeg, dat het interessant brengen van een 'droog' stuk leerstof in eerste

instantie moet worden gezocht in de didactische vormgeving ('inleving'), en niet

door er allerlei andere leerstof bij te halen.

-   Overweeg dat een concentrische aanbieding van een onderwerp de voorkeur verdient
boven een uitputtende behandeling ervan in 66n en dezelfde lessencyclus.

Ook bij het vaststellen van het gedragsniveau aan de hand van de vra-

gentypologie deden zich problemen voor. Het belangrijkste probleem was

wel, dat de docenten het vaak moeilijk vonden om de complexiteit van de

inhoud (het inhoudsniveau) en de complexiteit van het gedrag (het ge-

dragsniveau) uit elkaar te houden. Dit probleem werd opgelost door het

ontwerpen van een aantal oefeningen in het onderscheiden van inhoud en

gedrag. Deze oefeningen moeten dan, voorafgaand aan het werken met de

handleiding, worden doorgenomen door de deelnemers aan het doelstellin-

gengesprek. Een voorbeeld van zo'n oefening is de volgende:

Wat is de gevraagde leerinhoud en wat het gevraagde gedrag in onderstaande vragen.
N.B.:     Om de gevraagde leerinhoud op te kunnen sporen, moet men zich de vraag

stellen:  wat  (welke  leerstof)  moet de leerling reproduceren,  opnoemen,
toepassen, enz. Om welk begrip, principe, enz. gaat het?
Om het gevraagde gedrag te kunnen opsporen, stelt men zich de vraag: hoe
moet de leerling de gevraagde leerstof beheersen? Moet hij  deze kunnen
reproduceren, kunnen toepassen, enz.?

a.  Zoek blad Afrika, staatkundig, in de atlas op.
Welke landen behoren geheel of gedeeltelijk tot het stroomgebied van de Nijl?

b.
.

0

Hoe  wordt  de  wi nd genoemd,  die  in  de wi ndroos  met  een  pijl is aangegeven?
c.  Vul in:

De luchtlaag rondom de aarde wordt ....... of ....... genoemd.

Kontroleer uw antwoorden op de achterkant van deze bladzijde.
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ANTWOORDEN

Vraag a.
De gevraagde leerinhoud is: het begrip stroomgebied.

Het gevraagde gedrag is: het toepassen (van het begrlp).

V raag  b.
De gevraagde leerinhoud is: de regel, dat de wind wordt genoemd naar de richting

waar hij vandaan komt.

Het gevraagde gedrag is: toepassen (van de regel).
N.B.: De windroos  is in deze vraag geen nieuwe leerinhoud maar is vroeger al

behandeld en wordt dus bekend verondersteld.

Vraag c.
De gevraagde leerinhoud is: het begrip atmosfeer of dampkring.
Het gevraagde gedrag is: uit het hoofd noemen van het begrip.

5.2    Recyclingfase

In de recyclingfase wordt beslist, of het ontwikkelde instrument de

moeite waard is om in het onderwijs op ruimere schaal te worden toe-

gepast.   Deze besl issing moet gebaseerd  zijn op produktevaZuatie.   De
opzet vAn dit evaluatie-onderzoek, dat nog moet plaatsvinden, wordt in

deze studie niet verder besproken. Ik volsta hier met een korte be-

schrijving van (a) het doelstellingsinstrument en (b) de beoogde43)

resultaten bij gebruik ervan.

5.2.1  Korte beschrijving van het doelstellingsinstrument

De functie van het instrument is, om docenten behulpzaam te zijn bij
het in sectieverband vastleggen van de basisstof van de cursus met als

uitgangspunt het leerboek. Het instrument bestaat uit een schriftelijk

beschreven procedure. De vormgeving is toegespitst op het schoolvak

aardrijkskunde. De procedure is zuiver fonneel . Ze beschrijft de  stap-
pen welke een vaksectie achtereenvolgens moet nemen bij het bepalen van

de basisstof, en de spelregels die daarbij door de leden van de vaksec-

tie in acht moeten worden genomen. De procedure legt daarmee alleen

vast, uit welke componenten het overzicht van de basisstof moet be-

staan. Welke basisstof in het overzicht terecht komt, wordt geheel door

de inbreng van de deelnemers aan het doelstellingsgesprek bepaald.
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In het basisstofoverzicht,  dat ontstaat als men de procedure volgt,

wordt per onderwerp aangegeven:

1.  een themadoel,  dat wil zeggen een doelstellingsuitspraak, waarin

wordt omschreven met welk oogmerk men het onderwerp behandelt;

2.  een integrale evaluatie-opdracht, die het themadoel nader concre-

tiseert;

3.  een nadere beschrijving van de inhoud, die moet worden behandeld en

die gekozen is met het themadoel als oriantatiepunt;

4.  een opsomming van de specifieke doelstellingen die getoetst zullen

worden, in termen van leerinhoud en gewenst gedrag ten aanzien van

deze leerinhoud, en steeds geillustreerd door een toetsvraag.

Themadoelen en bijbehorende onderwerpen zijn in het basisstofoverzicht

longitudinaal geordend.

Het doelstellingsinstrument bestaat uit:

1.  Een handleiding

2.  Een vragentypologie

3.  een aantal oefeningen

4.  Een gebruiksaanwijzing.

De handleiding beschrijft stap voor stap, hoe de vaksectie te werk moet

gaan bij het kiezen van de basisstof voor een onderwerp. De hoofdlijn

wordt gevonnd door drie  stappen,  namelijk  (1) themadoel  formuleren,

(2) inhoud kiezen en (3) gedragsniveau vastleggen. De vragentypologie
dient als vraagbaak bij het bedenken van vragen op verschillende ni-

veaus. Ze wordt gebruikt bij de laatste stap uit de handleiding, name-
lijk het vastleggen van het gedragsniveau. Om de vragentypologie te

kunnen toepassen, dienen de leden van de sectie eerst een aantal oefe-

ningen te maken. Deze oefeningen bestaan uit de volgende onderdelen:

-   het formuleren van gedragdoelstellingen;

-   het identificeren van niveauverschillen tussen vragen;

-   het bedenken van vragen op verschillende niveaus, met de vragen-

typologie als vraagbaak.

Een doelstellingendiscussie in de vaksectie vraagt om een gesprekslei-

der. Voor deze gespreksleider is een gebruiksaanwijzing toegevoegd.
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5.2.2  De beoogde resultaten bij gebruik van het doelstellings-
instrument

De functie van het doelstellingsinstrument is zowel om een bepaald pro-

ces te initioren als om een bepaald produkt op te leveren. De proces-
doelstelling is: doelbepaling moet een proces in teamverband (vaksec-

tie) zijn. De produktdoelstelling is: er moet een leerplan uitkomen,

dat een overzicht geeft van de doelstellingen die door alle leerlingen

bereikt moeten worden (de minimumdoelstellingen). Zowel ten aanzien van

het proces als ten aanzien van het produkt pretendeert het instrument

zekere garanties te geven. Garanties ten aanzien van het produkt zijn:

1. het minimumprogramma is dermate beperkt van omvang, dat het moge-
lijk is om het bij alle leerlingen van de klas te realiseren; daar-

naast is er nog ruimte voor differentiole doelstellingen;

2.  de verzameling specifieke doelstellingen voor een thema vertoont

een duidelijke samenhang, door de gerichtheid op een themadoel;

3. de specifieke doelstellingen zijn z6 gefonnuleerd, dat ze te ver-
talen zijn in (valide) toetsopgaven.

Garanties ten aanzien van het proces zijn:

1. er is sprake van bewuste, doelstellingsgerichte reflexie op het
leerplan;

2.  de inbreng van i eder lid van de vaksectie is gewaarborgd;

3.  het  doelbepalingsproces  verloopt  efficiont,  zodat  de  deelnemers

eraan niet ontmoedigd worden.
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Hoofdstuk 7. Evalueren en beslissen tijdens
het ontwikkelingsproces

1. Het ontwerpen van een doelstellingenmatrijs

In het vorige hoofdstuk werd een overzicht gegeven van de ontwikkeling

van een procedure voor het bepalen van de onderwijsdoelstellingen bij

beheersingsleren. Daarbij werden vier, achtereenvolgens doorlopen fasen

onderscheiden. Namelijk planning, structurering, implementatie en re-

cycling.  Het onderhavige hoofdstuk  beschrijft meer gedetailleerd de

structureringsfase. In de  structureringsfase wordt de ontwerpopdracht

uitgevoerd,  die in de planningsfase is geformuleerd. Wat betreft de

doelstellingsprocedure  bij  beheersingsleren,  bestond  deze  ontwerp-

opdracht uit twee deeltaken:

1. Het ontwerpen van de algemene procedure.

2.  Het ontwerpen van de doelstellingenmatrijs, die binnen het kader

van deze procedure wordt gebruikt.

Hieronder wordt in detail ingegaan op de tweede deeltaak. Dit dan als

illustratie van het zich voortdurend herhalende proces van evalueren

(informatie verzamelen) en beslissen volgens bepaalde regels.

Voor het specificeren van doelstellingen adviseren Bloom, Hastings en

Madaus (1971) gebruik te maken van de doelstellingenmatrijs uit fi-
guur 10. De gedragscategorieon uit deze matrijs worden door hen nader

omschreven en met toetsopgaven geillustreerd.
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Figuur 10 Doelstellingenmatrijs  vol gens Bloom  e.a.  (1971).
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De voorgestelde doelstellingenmatrijs is in de praktijk gebleken een

voor de docent moeilijk te hanteren instrument te zijn. Door twee be-

werkingen kan dit instrument aan bruikbaarheid winnen:

1.  Door vereenvoudiging.

2.  Door het in operationele termen omschrijven van de gedragscatego-

riein uit de doelstellingematrijs.
Aan de laatste opdracht, het in operationele termen omschrijven van de

gedragscategorieon, is bijna dit hele hoofdstuk gewijd. In deze inlei-

ding ga ik kort in op de mogelijkheden om de doelstellingematrijs van

Bloom te vereenvoudigen.

Een eerste mogelijkheid om de doelstellingenmatrijs van Bloom te ver-

eenvoudigen vormt het weglaten van de verdere indeling van de gedrags-
categorie kennis in een aantal  inhoudscategorieon. Het nut van deze

indeling kan worden betwijfeld. Ze is bedoeld om, naast het gedrag, ook
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de graad van abstractie van de inhoud te betrekken bij het specificeren

van doelstellingen. Deze graad van abstractie is vanzelfsprekend een
belangrijk  aspect als het erom gaat doelstellingen hidrarchisch te

ordenen. Maar die pretentie heeft de doelstellingematrijs niet. Ze is
alleen bedoeld om voor een lijst van leerinhouden het gedrag te speci-

ficeren. Een rubricering van die leerinhouden in inhoudscategoriein is
in dit verband niet nodig, terwijl zo'n indeling het werken met de

matrijs gecompliceerder maakt.

Een tweede mogelijkheid om de doelstellingenmatrijs van Bloom te ver-

eenvoudigen wordt gesuggereerd door Popham en Baker (1970). Zij stellen

voor om, ten behoeve van gebruik door leerkrachten, het hele scala van
cognitieve gedragscategorieon uit de Taxonomie van Bloom terug te bren-

gen tot twee categorieon, namelijk 'kennis' en 'hoger dan kennis'. De

voornaamste functie van de Taxonomie voor de onderwijspraktijk is vol-

gens deze auteurs  die van checkl i st, teneinde de leerkracht te stimu-

leren om niet alleen kennisdoelstellingen na te streven (zie bijv. ook

Scannel en Stellwagen,  1969). De suggestie van Popham en Baker kan ook

worden opgevolgd voor de doelstellingematrijs.

Al s van beide mogelijkheden voor vereenvoudiging gebruik wordt gemaakt,

bestaat de doelstellingenmatrijs uit slechts twee kolommen. Edn voor de

gedragscategorie 'kennis' en 66n voor de gedragscategorie 'hager dan

kennis'. Eventueel kan de gedragscategorie 'hoger dan kennis' nog ver-

der worden ingedeeld in enkele subgedragscategorieon. Van deze gedrags-

categorieon moeten dan nog werkbare categorieon worden gemaakt.

Het zoeken naar werkbare gedragscatorieon wordt hier, overeenkomstig de

in   hoofdstuk 5 ontwikkel de methodi sche aanpak   van het ontwikkel ings-
werk, opgevat als een beslissingsprobleem. Het oplossen van dit pro-

bleem vereist het verzamelen van informatie (evauatie). Deze moet ge-

richt zijn op de beschrijving van het beslissingsprobleem. Een beslis-

isngsprobleem heeft vier componenten: doel, randvoorwaarden, alterna-

tieven en consequenties.  Over deze componenten moet dus informatie

worden verzameld. Op basis van de verzamelde informatie wordt dan een

beslissing genomen.
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Het zoeken naar werkbare gedragscategoriein vormt de uitvoering van
(een deel van) de ontwerpopdracht voor een doelstellingsprocedure. Ze

hoort dus thuis in de structureringsfase van het ontwerpproces. Het

beslissingsprobleem in de structureringsfase bestaat uit twee deelpro-

blemen. Het eerste deelprobleem wordt vertolkt door de vraag: hoe moet
de principeschets van het ontwerp eruit zien? Het tweede deelprobleem

betreft de vraag,  hoe de principeschets vervolgens vorm moet worden

gegeven.

2.    Principeschets maken

2.1   Doel en randvoorwaarden

Om het doel van de bewerking van de gedragscategoriean uit de doelstel-

1 ingenmatrijs te kunnen vaststellen,  is een probleemanalyse nodig:  wat
maakt de gedragsacategorieon uit de matrijs voor de docent tot zulke
weinig werkbare categorieon? De gedragscategorieon uit de doelstellin-

genmatrijs zijn (op 66n categorie na) afkomstig uit de Taxonomie van

Bloom (1956). Wat is er de oorzaak van, dat het werken met deze Taxono-

mie bijna een artistieke bezigheid is? Voor de analyse van dit probleem
kan ik aansluiten bij fundamentele begrippen uit de psychologie.

In de Taxonomie wordt gebruik gemaakt van een bepaalde terminologie bij

het aanduiden van de gedragscategorieon: kennis, begrip, enz. Termen

als kennis, begrip, enz. hebben slechts een tamelijk globale betekenis.

Dit brengt twee bezwaren met zich mee. Op de eerste plaats geven doel-

stellingen waarin deze termen worden gebruikt, onvoldoende richtlijn
bij het schrijven van toetsitems. Op de tweede plaats worden dergelijke
doelstellingen niet gemakkelijk eenduidig geinterpreteerd, en leveren

dus communicatiestoornissen op.

Dat begrippen als kennis en begrip slechts een globale betekenis heb-
ben, komt omdat het in feite psychologische etiketten zijn. Dat wil
zeggen, woorden die verwijzen naar iets kenmerkends van het innerlijk
van de leerling dat door het onderwijs is aangebracht. Het zijn dus
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geen begrippen voor gedrag  in de strikte zin van het woord. Bloom

(1956)  spreekt zelf van  'intended behavior' .  Beter zou zijn het44)

gebruik  van het woord gedragsdispositie  (zie hoofdstuk 5).  Het kan

haast niet anders of degene, die bij het formuleren van een onderwijs-

doelstelling  een  psychologisch  etiket  gebruikt,  heeft  een  bepaald

doen en laten, een bepaald gedrag, op het oog dat volgens hem een per-

soon vertoont, bij wie deze doelstelling is gereali seerd. Het is dit

gedrag, dat rechtstreeks waarneembaar is. Zo'n doelformulering zou dan

ook volkomen duidelijk zijn, ware het niet dat verschillende personen

bij een bepaalde psychologische etikettering aan verschillende gedra-

gingen denken. Hoe is dit te verklaren?

Laat ik onderwijseffecten hier aanduiden met vaardigheden (in navolging

van De Groot, 1972a). De vaardigheid,   die  met een bepaal de psycholo-

gische etikettering wordt aangegeven, is niet rechtstreeks observeer-

baar. Of iemand die vaardigheid bezit, leid je af uit zijn of haar ge-

drag.  In bepaalde  situaties,  die zich daarvoor lenen,  demonstreert

iemand zijn vaardigheid door zich op een bepaalde manier te gedragen.

Nu zijn er zeer vele situaties, waarin een bepaalde vaardigheid zich in

gedrag kan uiten. Ook het gedrag, als zichtbare uiting van deze vaar-

digheid, vertoont tal van variaties. Een psychologisch etiket verwijst

dus naar een klasse van gedragingen in een klasse van situaties.

Onderwijsdoelstellingen, waarin gebruik gemaakt wordt van psycholo-

gische etikettering, zijn dus globaal  en leveren daarom gemakkelijk

communicatiestoornissen op. Dergelijke doelstellingen vragen om een

nadere toelichting. Nu geeft Bloom deze toelichting ook. Elke gedrags-

categorie wordt in de Taxonomie immers geillustreerd door toetsopgaven.

Een toetsvraag kan worden beschouwd als een situatie die een bepaald

gedrag uitlokt. Bloom definieert zijn psychologische etiketten dus door

te verwijzen naar concrete situaties en concrete gedragingen. Echter,

voor de leerkracht blijft de Taxonomie een instrument, waarmee het bij
de toetsconstructie moeilijk werken is. De Taxonomie geeft immers geen

duidelijke voorschriften voor het genereren van toetsitems.

Dergelijke voorschriften zouden de gedragscategorieon uit de Taxonomie

niet moeten vervangen maar aanvullen. Het formuleren van onderwijsdoel-

stellingen in termen van psychologische etiketten, en het representeren
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van deze doelstellingen door een toets, zijn namelijk beide noodzake-

1 ijke en compl ementaire stappen  bij het verhel deren  van de onderwijs-

bedoelingen. Met deze opvatting sluit ik aan bij De Groot (1977), die

de  vraag  naar  onderwijsdoelstellingen  als  een  tweefasenproces  be-

schouwt. Volgens De Groot is een onderwijsdoelstelling in eerste in-

stantie een conceptie van waar het betreffende onderwijs voor dient, in

methodologische zin dus een begrip - zoals - bedoeld ('construct'). Ge-

dragingen vormen de operationalisaties van die conceptie, waarbij zich

altijd een 'dekkingsprobleem' voordoet in de zin van: dekt het geheel

van gedragingen op bevredigende wijze deze conceptie? In de opvatting

van De Groot vindt het bepalen van onderwijsdoelstellingen dus in twee

stappen plaats: nadenken en eens worden over de conceptie en vervolgens

deze conceptie operationaliseren door te verwijzen naar gedragingen die

haar representeren. Met deze opvatting plaatst De Groot zich tegenover

een 'behavioristische doelstellingenleer'. Daarin zijn onderwijsdoel-

stelling en gedrag identiek, en omvat het bepalen van onderwijsdoel-

stellingen inplaats van twee stappen slechts 6en stap. Namelijk het

specificeren van gedragingen, zonder dat wordt nagedacht over de con-

ceptie waarvan de gedragingen de operationalisaties zijn. Terminolo-

gisch werkt De Groot (zie ook 1972b) zijn opvatting uit door een onder-
scheid te maken tussen gedragspositie en gedrag. De vraag naar de on-
derwijsdoelstelling als conceptie is een vraag naar de gedragsdisposi-

tie,  die de leerli ng moet verwerven. Het antwoord  op deze vraag krijgt
zijn neerslag in een doelformulering. De vraag naar hoe men kan nagaan

of de leerling die gedragsdispositie heeft verworven, is een vraag naar

het gedrag dat de leerling moet tonen. Het antwoord op deze vraag

krijgt zijn neerslag in een toets.

Het bewerken van de doelstellingsmatrijs van Bloom, in feite een gecom-

primeerde Taxonomie, dient dus te bestaan uit het geven van voor de

1 eerkracht hanteerbare omschrijvingen  van de gedragscategoriean.  Ver-
volgens dienen deze te worden voorzien van voorschriften voor toets-

constructie. Het opleveren van een dergelijk taxonomisch schema is het

doeZ. van de bewerking van de doelstellingsmatrijs van Bloom. Als rand-
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voorwaarden, waaronder dit doel moet worden bereikt, kan het volgende

gesteld worden: de in de bewerking te investeren tijd mag niet evenre-

dig groot zijn in verhouding tot de slechts kleine bijdrage, die de

doelstellingsmatrijs levert aan het ontwerpen van een geindividuali-

seerd onderwijsarrangement. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat het bij een

bewerking van het schema van Bloom moet blijven en er dus geen geheel
nieuw schema kan worden bedacht.

2.2    Beslissingsalternatieven

2.2.1  Aanknopingspunten in de literatuur over de Taxonomie

van Bloom

In  de li teratuur treffen we verschillende bewerkingen  aan  van  de  Taxo-

nomie, namelijk Sanders (1966), Metfessel e.a. (1969), Clark (1972) en
Anderson (1972) 45)
Het werk van Sanders is in feite een vertaling van de Taxonomie in voor

de leerkracht begrijpelijke taal. Het is geschreven om leerkrachten (in

de social studies) er toe te brengen aan de leerlingen vragen te stel-

len over alle intellectuele niveaus, en niet alleen op kennisniveau.

Zowel in toetsen als vooral ook in de les, als 'leerervaringen'. Na elk

hoofdstuk kan de lezer zich testen door middel van een aantal vragen,

voorzien van antwoorden. Het boekje van Sanders kan echter niet be-

schouwd worden  al s een zodanige bewerki ng  van de Taxonomie,  dat  ze  deze
echt goed hanteerbaar maakt voor leerkrachten. Wel heb ik er een inte-
ressante suggestie in gevonden om de categoriedn uit de Taxonomie in

operationele termen te beschrijven.  Hier en daar  (met name  in het

hoofdstuk over de categorie interpretatie) maakt Sanders namelijk ge-

bruik van vraagtypen om de gedragscategorie#n te verduidelijken.

Een echte poging om de Taxonomie te bewerken is die van Metfessel e.a.

Deze auteurs hebben elke gedragscategorie uit de Taxonomie voorzien van

een aantal gedragstypen. Zo'n gedragstype is bijvoorbeeld 'the ability
to define a term'. Een gedragstype bestaat dus uit de koppeling van een
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werkwoord   (bijv.   to   defi ne)   aan een inhoudscategorie (bijv. termen),
met steeds het voorvoegsel 'able' of 'ability'.

Wat opvalt aan het systeem van Metfessel is, dat dezelfde werkwoorden

onder verschillende gedragscategoriein voorkomen. Het verschil zit hem
dan vooral in de inhoudscategorieon. Naarmate je hoger in het systeem

komt, worden dezelfde werkwoorden aan steeds complexere inhoudscatego-

rieZn gekoppel d. Met andere woorden, het verschil tussen gedragstypen
uit de lagere en hogere categorie8n van Bloom schuilt in de complexi-

teit van de inhoudscategorieon. In feite doet het systeem van Metfessel
dus geen recht meer aan de Taxonomie van Bloom. De Taxonomie is een

classificatiesysteem van gedragswijzen. In dit classificatiesysteem is

geabstraheerd van de inhoudelijke component van onderwijsdoelstellin-

gen. Of een doelstelling hoog of laag geclassificeerd moet worden in de

Taxonomie, hangt niet af van de inhoud maar van het gedrag dat aan deze

inhoud moet worden gerelateerd.

De bewerking van de Taxonomie door Clark (1972) is voortgekomen uit
ervaringen van deze auteur met het gebruik van de Taxonomie door Ameri-

kaanse leerkrachten. De bewerking heeft geresul teerd  in een eenvoudig
taxonomisch schema, met een gedragsdimensie en een inhoudsdimensie. De
gedragsdimensie bestaat  uit de categorieon memoriseren (reproduceren),
onderscheiden (vergelijken, verschil aanwijzen), conceptualiseren

(classificeren van voorbeelden en nonvoorbeelden) en toepassen. Waarom

Clark tot juist dit schema gekomen is, wordt door hem niet beschreven.

Voordelen van dit schema boven de doelstellingenmatrijs van Bloom e.a.

zie ik niet.

Het  werk van Anderson  is  wel i swaar geen echte bewerking  van de Taxono-

mie, maar houdt daar wel nauw verband mee. Anderson's probleemstelling
is, hoe je psychologische categorieon zoals die van Bloom kunt toetsen.

Hij beperkt zich daarbij tot het onderscheid tussen kennis en begrip.
Anderson geeft een aantal voorschriften, hoe uit de instructie toet-

sitems af te leiden die toetsen of het geinstrueerde begrepen is. Hij

baseert deze voorschriften op cognitieve leertheorie. Deze theorie be-

schrijft het in zich opnnemen van een tekst als een codeerproces op ver-
schillende niveaus:  orthografische codering, fonologische codering en

semantische codering. Bij orthografische en fonologische codering wor-
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den elementen van de tekst gecodeerd in termen van zichtbare of hoor-

bare kenmerken, bij semantische codering in termen van hun betekenis.

Een orthografische of fonologische codering is voldoende als basis voor

het beantwoorden van toetsvragen over de tekst, die gebruik maken van

letterlijk dezelfde tekstdelen. Anderson noemt dit 'letterlijke vragen'

('verbatim questions'). Letterlijke vragen toetsen geen begrip van de

tekst. Begripsvragen zijn zodanig, dat ze door de leerling alleen kun-

nen worden beantwoord als hij de tekst door semantische codering in
zich heeft opgenomen. Anderson bespreekt drie typen vragen om begrip te
toetsen. Het eerste type vragen wordt gevonnd door zogenaamde   ' para-

frase vragen'  ('paraphrase questions'). Twee beweringen zijn elkaars

parafrasen, wanneer zij geen zelfstandige woorden (zelfstandige naam-

woorden, werkwoorden, bepalingen) gemeen hebben, maar toch hetzelfde

betekenen. Parafrase-vragen over de tekst maken dus gebruik van para-

frasen van tekstdelen. Het tweede typen vragen, dat door Anderson wordt
genoemd als geschikt om begrip te toetsen, wordt gevormd door het ver-

vangen van begrippen en principes door voorbeelden ervan 46). Dit moe-

ten dan nieuwe voorbeelden zijn en geen voorbeelden die al in de les

zijn behandeld (identieke voorbeelden), want anders worden het kennis-

vragen. Andersons spreekt van het tonen van begrip door het geleerde

begrip of principe op een nieuw voorbeeld toe te passen. Het niveau van

dit type begripsvragen kan daarbij nog aanzienlijk varioren, door het

gebruik van dicht bij huis gelegen voorbeelden ('similar instances')

respectievelijk vergezochte voorbeelden ( 'dissimilar instances' ).  Het
derde type vragen wordt op precies de omgekeerde wijze gevormd als het

tweede vraagtype. Namelijk door meer specifieke termen (voorbeelden) te

vervangen door meer algemene termen (begrippen en principes).

Hoewel  Anderson geen volledige bewerking van de doelstellingsmatrijs

van Bloom geeft, zijn de door hem onderscheiden vraagtypen toch een

interessante aanzet om tot zo'n bewerking te komen. Ze geven immers

duidelijke en praktisch hanteerbare voorschriften voor het toetsen van

de categorie#n kennis en begrip. Het aantal vraagtypen zou echter moe-

ten worden uitgebreid om deze categorieon vollediger te bestrijken,

terwijl ook voor de andere categorieon vraagtypen zouden moeten worden

ontwikkeld.
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De benadering van Anderson roept overigens ook vragen op. Zo'n vraag

betreft bijvoorbeeld de relatie, die Anderson legt tussen de verschil-

lende codeerniveaus bij het leren van een tekst en de cognitieve ge-

dragsdisposities kennis en begrip. Kennis van een tekst zou volgens

Anderson het resultaat zijn van een orthografische of fonologische co-

dering, begrip van een tekst het resultaat van semantische codering. In

tennen van de leertheorie van Ausubel (1968) is bij een orthografische
of fonologische codering sprake van arbitrair leren ('rote learning').

Dat wil zeggen, van het op arbitraire wijze relateren van delen van de

tekst aan de cognitieve structuur van de leerling . En bij een se-47)

mantische codering van zinvol  leren ('meaningful  learning'). Dat wil

zeggen, van op een zinvolle wijze relateren van tekstdelen aan de cog-
nitieve structuur. Als kennis van een tekst het resultaat zou zijn van
een orthografische of fonologische codering, dan heeft kennis de bete-

kenis van een arbitraire 'verankering' van het geleerde materiaal aan

de cognitieve structuur van de leerling. Kennis in deze betekenis is

echter zelden of nooit een onderwijsdoelstelling, en is in deze zin

nooit door Bloom bedoeld. Het probleem is natuurlijk, dat kennis een

begrip is dat niet gerelateerd is aan leertheorie, maar aan een common

sense opvatting over leren. In deze opvatting is kennis het resultaat

van 'uit je hoofd leren'. Maar dit 'uit je hoofd leren' is zeker meer

dan arbitrair leren. Nu kan het onderscheid tussen arbitrair leren en

zinvol leren beter opgevat worden als een dimensie dan als een twee-

deling (Ausubel en Robinson, 1969). Het leren, dat tot kennis leidt,
kan dan beschouwd worden als dichter te staan bij arbitrair leren dan

bij  zinvol  leren.  De positie van  'leren tot kennis'  op de dimensie

arbitrair-zinvol  kan  nog  scherper worden  aangegeven.  Ausubel  maakt

namelijk in het kader van deze dimensie onderscheid tussen letterlijk

leren (verbatim) en inhoudelijk leren (substantive). Letterlijk leren

staat dan op de dimensie arbitrair-zinvol ergens links van het midden,

inhoudelijk leren ergens rechts van het midden. Kennis (kunnen repro-

duceren) kan nu beschouwd worden als het leerresultaat van letterlijk

leren, terwijl translatie (in een andere vorm dan de letterlijke

instructie kunnen zeggen wat het inhoudt) gezien kan worden als het

resultaat van inhoudelijk leren. De conclusie is, dat weliswaar beden-
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kingen  kunnen worden geopperd tegen de leertheoretische ingang die

Anderson kiest, maar dat deze bedenkingen wegvallen als gekeken wordt

naar zijn gevolgtrekkingen daarvan voor het genereren van toetsvragen,

met name letterlijke vragen en parafrasevragen.

Een andere vraag, die oprijst als men kennis neemt van de benadering

van Anderson, is of het leren van een tekst zonder meer gelijkgesteld

mag worden met het volgen van instructie. Deze vraag kan echter omzeild
worden door te stellen, dat in een redle onderwijssituatie de leerling

meestal  in de gelegenheid wordt gesteld om zich speciaal op een toets

voor te bereiden. Welnu, bij het leren voor een toets maakt de leerling

gebruik  van schriftelijke neerslagen van de instructie, in casu het

leerboek en het aantekenschrift.

2.2.2 Het onderscheid tussen gedrag en inhoud: een
controverse

In de vorige paragraaf werd als kritiek op de bewerking van de Taxono-

mie door Metfessel e.a. geuit, dat bij hen het verschil in de onder-

scheiden gedragscategorieon schuilt in de complexiteit van de inhoud,

en niet in de complexiteit van het gedrag. De Taxonomie van Bloom is

juist een classificatiesysteem van gedragingen, waarbij geabstraheerd
is van de inhouden. Nu is het echter de vraag, of het bezwaar van het

systeem van Metfessel niet is terug te voeren op-een zwak punt in de
Taxonomie van Bloom zelf.  Er kan namelijk worden getwijfeld aan de

rechtmatigheid van het basisaxioma, dat aan de Taxonomie ten grondlsag

ligt. Dit basisaxioma is, dat de inhoudelijke component en de gedrags-

component van doelstellingen kunnen worden ontkoppeld en afzonderlijk

geclassificeerd. Van belang in dit opzicht is de studie van Van West-

rhenen (1976). Hij constateert een statistische samenhang tussen inhoud
en  gedrag: de formele kenmerken  van de inhoud bepalen het aantal  ge-

dragscategoriein van Bloom, waarin een leerinhoud kan worden geplaatst.

Deze samenhang vindt hij ook terug in een leertheoretisch gefundeerd

classificatiesysteem van intellectueel gedrag, namelijk dat van Gagn&
(1965a). Zijn statistische bevindingen krijgen dus ook theoretische on-
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dersteuning. Op grond van deze samenhang vraagt Van Westrhenen zich

af,  of de gedragscomponent van een doelstelling wel  losgekoppeld mag

worden van de inhoudelijke component ervan. Ook Merrill  en Boutwell

(1973) waren al eerder, op basis van een eigen classificatiemodel van

onderwijsdoelen, tot een soortgelijke conclusie gekomen.

Het is de vraag, of uit de door genoemde auteurs gevonden samenhang wel

de conclusie mag worden getrokken, dat het principe orn leerinhoud en
gedrag te ontkoppelen zelf onjuist is. Bij zo'n conclusie wordt een

mogelijkheid over het hoofd gezien. Namelijk, dat wellicht de gedrags-
categoriein uit een classificatiesysteem zoals de Taxonomie niet los

van de inhoud zijn omschreven. Met andere woorden, in de omschrijvingen

van  de di verse gedragscategoriein  zou  mede de graad van abstractie  van

de inhoud verdisconteerd kunnen zijn. Een voor ons doel interessantere

vraag is echter, of het mogelijk is elk gedragsniveau zo te omschrij-

ven, dat dit gedrag aan willekeurig welke inhoud, ongeacht de graad van

abstractie ervan, gekoppeld kan worden. Als dat mogelijk is, dan is er

geen samenhang tussen leerinhoud en maximaal gedragsbereik. Met het oog

op de operationalisering van de gedragscategorieon uit de Taxonomie,

kan deze vraag worden omgezet in een opdracht. Welke mogelijkheid van
bewerking ook gekozen wordt, steeds zullen daarin de gedragscategorieon
omschreven moeten worden los van de inhoud.

2.2.3  Aanknopingspunten in andere literatuur over doelstel-

lingen

De opbrengst van mijn literatuurexploratie met betrekking tot bewerkin-

gen van de Taxonomie van Bloom is teleurstellend. Gesteld mag worden,

dat men tot op heden nog niet tot een goede bewerking van de Taxonomie
gekomen is (vgl. De Corte, 1973b). Waarop zou die bewerking gericht

moeten zijn? Een aantal alternatieve mogelijkheden om de Taxonomie van

Bloom te verbeteren, zijn in de literatuur te vinden. Ze worden hieron-

der vermeld.
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1.  De meest rigoureuze mogelijkheid is om de Taxonomie te verwerpen

voor een ander systeem. Deze vind ik bij De Corte (1973b) die op-
merkt: 'Sinds de publikatie van de Taxonomie zijn er al meer dan
vijftien jaar verlopen; daarom kan men de vraag stellen of de
blijkbaar noodzakelijke verbeteringen er nog wel  zullen komen en

zelfs  of het systeem voor ontwikkeling vatbaar  is'. Op grond  van
dit pessimisme besluit De Corte zelf een classificatieschema te

ontwikkelen  op  basis  van  het  Structure  of  Intellectmodel  van

Guilford.

2.  Tegenover dit voorstel, om de Taxonomie van Bloom in te ruilen voor

een ander classificatiesysteem, staan suggesties uit de literatuur

om de Taxonomie zelf te verbeteren. E&n zo'n suggestie vond ik bij

Gronlund (1970). Deze stelt voor om de gedragscategoriein uit de
Taxonomie te gebruiken bij het formuleren van algemene doelstellin-

gen,  en  deze vervolgens  te illustreren door een representatief

lijstje van gedragsdoelstellingen, waarin het eindgedrag is gefor-

muleerd in termen van actiewoorden ('action verbs'). Actiewerkwoor-

den drukken een bepaalde handeling uit, en hebben daarom een een-

duidige betekenis. Ze concretiseren dus de psychologische catego-

rieon uit de Taxonornie van Bloom. Gronlund geeft zelf een lijst van
dergelijke werkwoorden. Deze lijst is misschien wel erg uitgebreid

om er in de praktijk mee te werken. Door andere auteurs zijn werk-

woordenschema's gemaakt, bestaande uit slechts een beperkt aantal

werkwoorden.  Deze  schema's  bestrijken  toch  het hele  cognitieve

gebied. Bekend is het werkwoordenschema, dat door Gerlach en Sulli-

van  (1967) is ontwikkeld ten behoeve van leerkrachten. Het bestaat
uit slechts vijf werkwoorden, die een soort Taxonomie vormen (to

identify, name, describe, order, construct). Daarmee zouden nage-

noeg alle leerdoelen uit het cognitieve gebied zijn te formuleren.

Een ander, minder bekend, werkwoordenschema is dat van Walbesser

(1966). Ze omvat negen, in cognitief niveau oplopende werkwoorden,

namelijk: to identify, distinguish, name, order, describe, apply
rules, state rules, demonstrate en interprete. Genoemde werkwoor-
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denschema's hebben verschillende bezwaren:

-    de relatie met de Taxonomie is onduidelijk, het lijken meer

eigen classificatiesystemen;
-  het is moeilijk om er het hiorarchische karakter van in te

zien;

-  niet alle werkwoorden zijn even eenduidig (vergelijk bijv.
opnoemen, ordenen enz. versus identificeren, regels toepassen,

enz.).

3.  Het voorstel van Gronlund komt hierop neer dat men doelstellingen,

gesteld in termen van gedragscategorieon uit de Taxonomie, een een-

duidige betekenis kan geven door ze te illustreren aan de hand van

observeerbare activiteiten door de leerling. Een andere mogelijk-

heid is, om te letten op kenmerken van de vragen of opdrachten die

de leerling moet kunnen maken om aan te tonen, dat hij de doelstel-

ling bereikt heeft. Deze suggestie vind ik bij Ebel (aangehaald in

Sandbergen,    1966) .    Ebel ,    die een aantal bezwaren opsomt   van   de
Taxonomie bij  gebruik  voor toetsconstructie.  komt met een eigen

indeling van gedragscategorieon. Elke categorie is gedefinieerd in

termen van zichtbare eigenschappen van de items die haar toetsen,
dus als vraagtypen. Ik memoreerde al, dat ik dit idee ook bij San-
ders (1969) op sommige plaatsen vond uitgewerkt. Anderson (1972)
gebruikte vraagtypen als een voorschrift of model voor het toetsen

van kennis en begrip.

2.3    Consequenties

In par.2.2.3 zijn een aantal alternatieve mogelijkheden opgesomd om de

Taxonomie van Bloom te verbeteren. In hoeverre draagt elk verbeterings-

alternatief bij  tot het doel, de gedragscategoriean hanteerbaar te ma-
ken voor leerkrachten?

Bij het eerste alternatief, het verwerpen van de Taxonomie voor een
ander systeem,  kan  de vol gende kanttekening geplaatst worden.  Van  alle
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tot dusverre ontwikkelde classificatiesystemen  is de Taxonomie van

Bloom het meest toegankelijke voor leerkrachten. Het vereist immers

geen inzicht in psychologische theorie. De Taxonomie is namelijk uit de

ooderwijspraktijk ontstaan,  door het vezamelen en classificeren van

bestaande toetsvragen. Het overgaan op een ander systeem, dat mis-

schien psychologisch beter gefundeerd en consistenter uitgewerkt is,

brengt ons verder af van de praktijk.

Het tweede alternatief is, om de gedragscategoriedn uit de Taxonomie te

illustreren door observeerbare activiteiten van de leerling. Hier gaat

het erom per gedragscategorie de beschikking te hebben over een uitge-

wogen aantal  actiewoorden. De lijst van Gronlund is te uitgebreid en

onvoldoende uitgewogen om goed hanteerbaar te zijn.  De werkwoorden-

schema's van Gerlach en Sullivan en van Walbbesser zijn beknopter. Maar

het taxonomische karakter van deze schema's is discutabel, terwijl  niet

alle werkwoorden actiewerkwoorden zijn maar vaak ook weer psycholo-

gische etiketten.

Het derde alternatief is, om de gedragscategoriedn uit de Taxonomie te

definidren in termen van vraagtypen. Weliswaar zijn vraagtypen geen

gedragingen.   Maar een beschri j vi ng  van  het type vragen of opdrachten,

die de leerling moet kunnen maken, geeft heel concreet informatie over

wat we de leerling met de stof willen leren doen, dus het gewenste

leerlinggedrag. En daar gaat het tenslotte om. Ook Bloom geeft in zijn

Taxonomie aan, wat voor leerlinggedrag hij steeds op het oog heeft. En

wel  door elke gedragscategorie te illustreren door een groot aantal

opgaven, voorzien van commentaar. Het vereist echter heel wat ter hand

nemen van en oefening met deze opgaven, om te leren de categorieon uit

de Taxonomie in hun objectieve betekenis te gebruiken. Dit nu is wat de

Taxonomie van Bloom zo moeil ijk hanteerbaar maakt  voor de docent.   De

docent zou er bij  gebaat zijn, als de vezameling opgaven, die in de

Taxonornie elke categorie illustreert, herleid zou zijn tot een aantal

typen vragen of opdrachten waarvan de kenmerken nauwkeurig worden be-

schreven. Een extra voordeel hiervan is, dat doelstellingscategorieun

geillustreerd door vraagtypen een 'gebruiksaanwijzing' vonnen voor het

samenstellen van toetsvragen. Het werk van Anderson is een interessante

aanzet tot zo'n bewerking.
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2.4    Het doen van een keuze

In de vorige paragraaf zijn de consequenties nagegaan van de drie al-
ternatieven om de gedragscategorieon uit de Taxonomie van Bloom c.q. de

doelstellingsmatrijs van Bloom, Hastings en Madaus te verbeteren (ander

systeem; actiewerkwoorden; vraagtypen).  Met  het  oog  op deze consequen-
ties, valt de keuze op het derde alternatief, het omwerken tot een

'vragentypologie'.  In deze  vragentypologie  is elke gedragscategorie

voorzien van een aantal vraagtypen. Dit geeft de principeschets van het

te ontwerpen taxonomi sch schema  aan.  Deze pri ncipeschets  moet nu nader

vorm worden gegeven. Hierover in de volgende paragrafen.

3. vormgeving van de principeschets

3.1    Aansluiting bij het werk van Anderson

In de doelstellingsmatrijs van Bloom, Hastings en Madaus (1971) komen

vier gedragscategoriedn voor, namelijk kennis, vaardigheid in het ge-

bruik, translatie en toepassing. Deze vier gedragscategorieon moeten

voorzien worden van vraagtypen. Onder vraagtype wordt dan verstaan een

voorschrift of model voor het construeren van toetsvragen. Een interes-

sante aanzet voor zo'n vragentypologie vormt het reeds eerder gememo-

reerde werk van Anderson. De door hem onderscheiden vraagtypen bestrij-
ken in feite al een groot deel van de toetsmatrijs:

1.  De zogenaamde letterlijke vragen vormen een model voor het toetsen

van de kenniscategorie.

2.  De parafrase-vragen vormen een model voor het toetsen van de cate-

gorie translatie.

3.  De vragen, die gevormd worden door het vervangen van algemene be-

grippen en principes door nieuwe voorbeelden of vice versa, dienen

als een model voor het toetsen van de categorie toepassing.

De opdracht is nu, dit kleine aantal vraagtypen uit te breiden, zodat

een volwaardige vragentypologie ontstaat.  Van een systemati sche aanpak
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daarbij is sprake,   al s begonnen wordt   met het beantwoorden   van   de

vraag: op welke dimensies verschillen vragen uit de door Bloom e.a.

onderscheiden categoriean duidelijk van elkaar?

Allereerst heb ik vragen over de verschillende gedragscategoriedn ge-
analyseerd, in hoofdzaak afkomstig uit de Taxonomie en het Handbook, en

aangevuld met andere bronnen. Deze analyse kwam erop neer, dat ik de

leerinhoud wegdacht uit de vraag en me vervolgens afvroeg wat er dan

aan karakteristieks overbleef. Mij viel toen op, dat er dan vaak weinig
verschil was tussen vragen uit verschillende gedragscategoriein. Kenne-

lijk was bij het categoriseren van deze vragen de complexiteit van de

leerinhoud bepalend geweest. Al deze vragen heb ik vervolgens uit het

vragenbestand geal imineerd.  Bij de overgebleven vragen vroeg  ik  me  af,

in welke opzichten de 'gedragingen' in de vragen uit de onderscheiden

gedragscategorieon van elkaar verschilden.

Een ding bleek heel  duidelijk.  Bij  het classificeren van de vragen

onder de verschillende gedragscategoriebn uit de Taxonomie heeft men

een impliciete veronderstelling gehad over het onderricht, dat aan de

vragen voorafgaat. Hierop wordt ook in de literatuur gewezen. Het clas-

sificeren van doelstellingen en vragen met behulp van de Taxonomie is
moeilijk, wanneer men alleen kan afgaan op de vraaginhoud (De Corte,

1973b; Van Bergen en Voeten, 1973). Mijn conclusie was, dat een verdui-
delijking van de verschillende gedragscategorieon allereerst betrekking

zou moeten hebben op het expliciteren van de relatie met het vooraf-

gaande onderricht. Ten aanzien van deze relatie kwam ik tot een tweetal

onderscheidingen:

1.  Bekende vraagsteZZing - nieuwe vraagsteZZing. Bekende vraagstellin-

gen zijn al eens eerder in de les of in het leerboek gesteld. De

leerling behoeft zich het juiste antwoord slechts te herinneren.
Een nieuwe vraagstelling vraagt van de leerling zelf een antwoord

te bedenken. Daardoor kan de leerling niet meer volstaan met een

beroep te doen op zijn geheugen:  hij moet nu ook nadenken. Deze

tweedeling brengt een onderscheid aan tussen de gedragscategorieen

kennis en vaardigheid in het gebruik enerzijds, en translatie en

toepassing anderzijds. Het is precies deze dimensie, die Anderson
heeft gebruikt om vraagtypen te genereren voor de categoriean ken-
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nis  en  begrip:  letterlijk  dezelfde  tekstdelen  (kennis)  versus

parafrases  (begrip),  of  identieke  voorbeelden  (kennis)  versus

nieuwe voorbeelden (begrip).

Terwijl de vraagtypen van Anderson wel de mogelijkheid bieden om

een onderscheid te maken tussen translatie (parafrase-vragen) en

toepassen (vragen, gevormd door het vervangen van algemene begrip-

pen en principes door nieuwe voorbeelden of vice versa), bieden zij

deze mogelijkheid niet ten aanzien van het onderscheid tussen ken-

nis en vaardigheid in het gebruik. De volgende, tweede, onderschei-

ding betreft het verschil tussen laatstgenoemde categorieon.

2.     Identieke  vraagsteZZingen    -     anaZoge  vraagsteZZingen.    Deze   twee-

deling brengt een nader onderscheid aan in de categorie 'bekende

vraagstellingen'.  'Identieke  vraagstellingen'  maken  gebruik  van

(vrijwel) letterlijk dezelfde zinnen, tekeningen, enz., als in het

leerboek of aantekenschrift. De leerling hoeft slechts te herkennen

of te reproduceren wat hij geleerd heeft. Deze vragen zijn kenmer-

kend voor de kenniscategorie. 'Analoge vraagstellingen' zijn in de

les of in het leerboek al eens gesteld, alleen krijgt de leerling

nieuwe gegevens in de plaats van de bekende, waarmee hij al gewerkt

heeft. Doordat de leerling al vaak met de betreffende vraagstelling

heeft geoefend, heeft zijn denkactiviteit het karakter van werk-
tuiglijk bezig zijn. Deze vragen zijn kenmerkend voor de categorie

'vaardigheid in het gebruik'.

Behalve ten aanzien van de relatie met het voorafgaande onderricht

bleken de gedragingen in de vragen uit de onderscheiden gedrags-

categorieon nog in andere opzichten te verschillen. Met name een

tweetal onderscheidingen waren heel duidelijk, namelijk:

3.     Inhoudsspee€fieke  gedragsdisposities   -  aZgemene  gedragsdisposities.
Bij  'inhoudspecifieke  gedragsdisposities'  gaat  het  om  gedrags-

disposities, die gekoppeld zijn aan specifieke leerinhouden. Bij

'algemene gedragsdisposities' om gedragsdisposities, die aan wille-

keurig welke inhoud kunnen worden gerelateerd. Deze tweedeling
brengt een onderscheid aan tussen de gedragscategorieon kennis,

vaardigheid in gebruik en translatie enerzijds en toepassing ander-
zijds. Kenmerkend voor vragen uit de eerste drie categoriein is,
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dat de leerling voldoende is toegerust om dit soort vragen te be-

antwoorden,  als hij de behandelde inhoud beheerst. Dat wil zeggen,

kent, kan gebruiken of begrijpt. Zo zal de leerling bijvoorbeeld in

staat zijn een nieuw voorbeeld van een beroep uit de dienstensector

te bedenken, als hij de term diensten begrijpt. Kenmerkend voor

vragen uit de gedragscategorie toepassing is, dat bij de leerling

meer een beroep wordt gedaan op een algemene 'bekwaamheid' dan op

beheersing van heel bepaalde inhoud.

4.     Gebruik  van  specifieke   Zeerinhouden  -  probZeem  opZossen. Dit onder-
scheid is een voorbeeld van het onderscheid onder 3. Ze kwam naar

voren bij een nadere analyse van de vragen uit de gedragscategorie
'toepassing'. Het bleek, dat het niveau van toepassingsvragen enorm
kan variiren. Deze variatie komt goeddeels voor rekening van ge-

noemd onderscheid. Bij vragen, waarin het gaat om het gebruiken van

specifieke leerinhouden, blijkt uit de vraag welke leerinhoud(en)

de  leerl i ng moet toepassen  om het antwoord  op de vraag te kunnen

vinden.  In onderscheid van de categorie 'vaardigheid in het ge-

bruik',  is daarbij  steeds sprake van nieuwe vraagstellingen. Bij

vragen, waarin het gaat om probleemoplossend gedrag, moet de leer-

ling zelf uit een aantal  'kennislaadjes' in zijn hoofd de leerin-

houden kiezen die hij dient toe te passen. Om tot een scherpe om-

schrijvi ng te knnen komen,   heb ik beide categoriein vragen apart
benoemd. De term reflectief gebruiken hanteer ik voor de eerste

categorie vragen, waarbij het gaat om het gebruiken van specifieke
1 eerinhouden  aan  de  hand van nieuwe vraagstellingen.  Voor de tweede

categorie vragen gebruik ik de term prob Zeem op Zossen . Tussen 're-

flectief  gebruik'  en  'translatie'  is  geen  niveauverschil.  Bij

transl atie  gaat  het  om het kunnen terugvi nden of omzetten  van  de

leerinhoud (bijv.  de omschrijving van een begrip) in een andere

vorm dan tijdens de instructie werd gebruikt. Bij reflectief ge-

bruik gaat het om het correct kunnen gebruiken van de leerinhoud

(bijv. een begrip) in een nieuwe context.
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3.2   Een herdefinioring van de gedragscategorieon

Met  behulp  van  de  tweedelingen  'identieke  vraagstelling - analoge

vraagstelling',
'

bekende  vraagstelling - nieuwe vraagstelling' en

'inhoudspecifieke gedragsdisposities - algemene gedragsdisposities', is

het mogelijk   om de verschillende gedragscategorieon uit   de

doelstellingenmatrijs van Bloom e.a. scherp af te grenzen. Daarbij stel

ik voor om, in navolging van suggesties door andere auteurs (bijv. San-

ders, 1966; Tanner, 1972), de term 'kennis' te vervangen door een ander

woord. Dit, omdat kennis ook vaak in de betekenis van 'inhoud' wordt

gebruikt.   Een goed woord lijkt me 'letterlijk geheugen' (vgl. 'memory'

bij Sanders). Reproduktie (vgl. Meuwese, 1970) is minder goed, omdat

herkenning evengoed onder kennis valt. Daarnaast zou ik de lange zin

'vaardigheid in het gebruik' willen vervangen door routine. Vervolgens

stel  ik voor de categorieon translatie en reflectief gebruik  in de

tabel onder te brengen onder de overkoepel ende term begrip. Tensl otte
moet dan nog aan de vier categorieon uit de doelstellingematrijs van

Bloom e.a. een vijfde categorie worden toegevoegd, namelijk prob Zeem-

opZossen. Fi guur 11 geeft de gewijzigde doelstellingenmatrijs weer.

Figuur 11 Gewijzigde doelstellingenmatrijs

LETTERLIJK ROUTINE BEGRIP PROBLEEM

GEHEUGEN Translatie Reflectief OPLOSSEN

gebruik

Aan de hand van de gemaakte onderscheidingen kunnen de gedragscatego-
rieon nu scherper worden omschreven.

Letterrijk geheugen (kennis) is het paraat hebben van de leerinhoud in

precies dezelfde vorm als deze is onderwezen. Richtlijn voor het maken
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van letterlijke geheugenvragen is: zet zinnen uit het leerboek of het

aantekenschrift om in een vraagvorm. Het is het type vragen, dat door

Anderson 'letterlijke vragen' werd genoemd. Letterlijke geheugenvragen

kunnen een verschillende vorm hebben. Waar-onwaar vragen, waarbij de

leerling moet beoordelen of een zin goed of fout is. Invul- of aanvul-

vragen, waarbij een gedeelte van de zin is weggelaten. Vragen die be-

ginnen met wie, wat, waar e.d., gevolgd door de letterlijke zin, enz.

Niet altijd kunnen letterlijke formuleringen uit het boek of aanteken-

schrift rechtstreeks in vraagvorm worden omgezet. Soms ook is voor let-

terlijke geheugenvragen nog enige inventiviteit van de itemschrijver

vereist.

Voorbeeld:

In het leerboek worden achtereenvolgens de verschillende hoogtegordels

in de Alpen besproken, als volgt.

Wanneer je zo'n helling bestijgt, merk je op dat er geleidelijk aan verandering komt
in de begroeiing.  Eerst loop je nog tussen de loofbomen maar die maken hogerop
plaats voor naaldbomen. Het naaldbos wordt op den duur minder dicht en vrij plotse-
ling  houdt  het  op.  Je  komt  dan  in een overgangsgebied tussen weide  en  bos.  Ver-
spreid staan nog wat bomen maar het gras overheerst. Tenslotte geeft ook de laatste
boom het op en je bent op de bergweiden, of zoals ze in Zwitserland zeggen, op de
almen of de alpen. Hier en daar liggen grote kale rotsblokken.

Naarmate je hoger komt merk je dat tussen het gras steeds meer de kale bodem zicht-
baar wordt. Tenslotte geeft ook het gras het op en je wandelt door een onbegroeid
landschap.
Je klimt verder en verder en eindelijk sta je dan op een zomerse dag midden in de

sneeuw, de eeuwige sneeuw.
Zoals wij een gordel rond ons midden kunnen dragen zo hebben de bergen ook gordels
rond hun 'lichaam'.  Die zijn echter niet gemaakt  van  leer  of  van  stof  maar  van
bomen, van gras, van kale rots of van sneeuw. We noemen dit de hoogtegordels.

Uit: De Geo Geordend,
uitg. Meulenhoff-Educatief.

Laat ik aannemen, dat de docent deze tekst met de leerling heeft door-

genomen, en bijvoorbeeld in de tekst de verschillende hoogtegordels

achtereenvolgens heeft genummerd van 1 t/m 5. Een letterlijke geheugen-

vraag, die niet precies de formulering van het boek volgt, is dan:

Wat is de juiste volgorde van de hoogtegordels?

a.  loofbos, naaldbos, alpenweiden, rots, eeuwige sneeuw;

b.  naaldbos, loofbos, alpenweiden, eeuwige sneeuw, rots;

c.  loofbos, alpenweiden, naaldbos, eeuwige sneeuw, rots;

d.  naaldbos, loofbos, rots, alpenweiden, eeuwige sneeuw.
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Het kenmerk van een letterlijke geheugenvraag is, dat de leerling zich
alleen de tekst uit het boek of wat in de les gezegd is behoeft te her-

inneren om de vraag te kunnen oplossen.

Routine is het zich, op basis van oefening met soortgelijke vraagstel-
lingen, kunnen bedienen van de leerinhoud. Richtlijn voor het maken van

routinevragen is: neem oefenvragen uit het leerboek of aantekenschrift,

en vul daarin andere gegevens in.

Voorbeeld: Hoeveel  bedraagt de bevolkingsdichtheid van een land, als
2

dat land drie miljoen inwoners telt en 100.000 km groot is.

TransZatie (vertaeing)  is het kunnen terugvinden of omzetten van de

leerinhoud in een andere communicatieve vorm dan deze is onderwezen.

Tot de vertaalvragen behoren de parafrase-vragen van Anderson, waarin

beweringen uit het leerboek of het aantekenschrift in andere woorden

zijn gesteld. Bij vertaalvragen hoeft men zich echter niet te beperken

tot het gebruik van parafrasen. Er zijn vele communicatieve vormen,

waarin de inhoud kan worden aangeboden. en even zoveel vormen, waarin

de inhoud kan worden vertaald: woorden, tekeningen, grafieken, kaarten,
schema's, foto's, modellen, symbolen, formules, enz. 48).

Reflectief gebruik is het correct kunnen gebruiken van de leerinhoud

bij een ander voorbeeld of andere voorbeeldsituatie, dan in de les of

het leerboek ter sprake kwam. Vanzelfsprekend wordt daarbij van voor-

beelden of voorbeeldsituaties gebruik gemaakt, die behoren tot de ken-

nis- en ervaringswereld van de leerling. Omdat de voorbeelden of voor-
beeldsituaties, waarop de leerinhoud moet wordt toegepast, nieuw zijn,

is dit gebruiken geen routine maar moet daarbij worden nagedacht. Dit
nadenken heeft het karakter van translatie. Het nadenken gaat dus niet

zover, dat de leerling ook uit verschillende mogelijkheden ('kennis-

laadjes in het hoofd') zelf de leerinhoud(en) moet kiezen die hij dient

te   gebruiken: de vraagstell i ng geeft  al   aan om welke leerinhoud   het
gaat.

Voorbeeld:   In een scriptie schrijft een leerling onder  meer  het  vol gen-
de:  '...Tijdens de Paasdagen trekken duizenden Duitsers naar de Rand-

stad. Deze sterke urbanisatie brengt  veel   gel d  in het laadje  van  ho-
tels, restaurants, winkels, enz. ...'. Is het woord urbanisatie hier

-168-



goed gebruikt?
Ja/nee, omdat ..........

ProbZeem opZossen is een gedragsdispositie die, in tegenstelling tot de

hierboven onderscheiden categoriein, Met gekoppeld is aan specifieke

vakinhoud. Ze kan aan willekeurige vakinhoud worden gerelateerd. Het

is meer een algemene cognitieve vakbekwaamheid, waarvan het verwerven

maanden, ja zelfs jaren van oefening kost. Men confronteert de leerling

dan steeds maar weer met problemen uit het vakgebied. Probleem heeft

daarbij de betekenis van een vraag of opgave, waaraan men niet onmid-

dellijk kan zien welke kennis (inhoud) moet worden aangewend om tot een

oplossing te komen. Een eerste stap in de oplossing van een dergelijk

probleem bestaat erin om te ontdekken, welke kennis daarbij moet worden

aangewend. De leerling is beter in staat deze stap uit te voeren, als

hij over een of andere zoekstrategie beschikt. Dergelijke zoekstrate-

gieon worden heuristieken genoemd. Heuristieken behoren, om te spreken

in de terminologie van Van Parreren (1975), tot iemands 'denktechniek'.

De volgende stap in het oplossen van een probleem is het aanwenden van

de kennis, die de leerling tijdens de 'zoekfase' heeft geidentificeerd
als zijnde van toepassing op het probleem. Deze kennis vormt dan, in de

terminologie van Van Parreren het 'denkinstrumentarium'.

De bekwaamheid probleemoplossen houdt dus in: in staat zijn om uit de

aanwezige kennis die elementen te selecteren en aan te wenden,  die

nodig zijn om een vraag te beantwoorden. Voor het selecteren van de aan

te wenden kennis moet de leerling de beschikking hebben over heuris-

tieken. Daarbij denken wij hier dan aan meer specifieke heuristieken,

die betrekking hebben op een bepaald vak, in dit geval aardrijkskunde.
Voor het toepassen van kennis moet de leerling de beschikking hebben

over wendbare kennis. De term probleemoplossen houdt strikt genomen in

het vermogen, om met behulp van specifieke heuristieken aardrijkskundi-

ge probleemsituaties te analyseren. Het beschikken over wendbare kennis

om eenmaal geanalyseerde problemen op te lossen houdt in, dat de leer-
ling de voor de oplossing van het probleem vereiste kennis reflectief

kan gebruiken.
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Het verschil tussen routinevragen, reflectieve gebruiks-

vragen en probleemoplossingsvragen

Bij alle drie categoriedn gaat het om het gebruiken van kennis (in-

houd). Routinevragen zijn vragen, waarin men zich heeft geoefend. Het

gebruiken van kennis  heeft bij  voldoende oefening het karakter van

blindelings, werktuigelijk bezig zijn zonder reflectie op wat men doet.
Bij alle gedragscategorie6n hoger dan routine gaat het om vragen, waar-

bij de leerling niet volledig kan terugvallen op zijn geheugen of rou-
tine, maar moet nadenken. Bij reflectieve gebruiksvragen heeft dit na-

denken het karakter van translatie. Bij probleemoplossingsvragen houdt

nadenken in: uit je kennis die elementen selecteren en aanwenden, die

nodig zijn orn de vraag op te lossen.
Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik nog eens verduidelijken, wat

het verschil is tussen deze drie niveaus.  Neem ik eerst het voorbeeld .
over de tenn 'urbanisatie' op blz.170. In dit voorbeeld moet de leer-
1 ing  beoordelen,   of  een  term   al   of niet correct gebruikt wordt.   Hij
dient zich daarvoor de definitie van urbanisatie voor de geest te halen

in zodanige vorm, dat hij er meer mee kan doen dan alleen maar reprodu-

ceren. Deze geestelijke activiteit is een vertaalactiviteit.  Zolang

deze activiteit bij de beantwoording van een gebruiksvraag nodig is, is

er sprake van reflectief gebruik. Als de leerling, door lang met de be-

treffende term te oefenen, zo'n vertaalactiviteit inruilt voor een min

of meer routinematige handeling, dan daalt het niveau van de vraag van

toepassing naar routine.  Neem ik vervol gens  het vol gende voorbeeld:

Vraag: Zet achter de volgende beroepen, of het onder de primaire, se-

cundaire of tertiaire sector valt:

-   kruidenier

-   houthakker

-   arts

- vrachtwagenchauffeur
-   telefoniste

-   boomkweker

-   metaalarbeider

-   paardenfokker
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-   textielfabrikant.

In dit voorbeeld moet de leerling een indelingsprincipe gebruiken om

een verzameling voorbeelden correct te sorteren. Wanneer dit bekende

voorbeelden zijn, dus voorbeelden die al eens eerder door de leerling

waren gesorteerd, dan is de vraag een geheugenvraag. Zijn de voorbeel-

den nieuw maar heeft de leerling met het indelingsprincipe geoefend,

dan is het een routinevraag. Heeft de leerling niet geoefend, dan is de

vraag een reflectieve gebruiksvraag. Nu een voorbeeld van een reflec-

tieve gebruiksvraag en een probleemoplossingsvraag:

Refl ectieve gebruiksvraag:   ' Ik  heb je laten  zien  hoe een lijngrafiek   in
elkaar zit. Geef nu zelf de volgende gegevens in een lijngrafiek weer.'

(de gegevens zijn hier gemakshalve weggelaten).

Probleemoplossingsvraag:  'Geef  deze gegevens zo weer,  dat de trend

zichtbaar wordt'.

In de reflectieve gebruiksvraag krijgt de leerling aanwijzingen over de

werkwijze die hij moet gebruiken, in dit voorbeeld 'grafisch voorstel-

len met behulp van een lijngrafiek'. In de probleemoplossingsvraag moet

de leerling zelf de werkwijze kiezen. Hij moet dus eerst zelf beredene-

ren, dat de lijngrafiek het meest geschikt is om de trend in de gege-

vens weer te geven.

3.3   De gedragscategorieon als hoofdrubrieken in een vragen-

typologie

In de vorige paragraaf is een omschrijving van de onderscheiden ge-
dragscategorieon gegeven. Elke gedragscategorie kan nog nader worden

verduidel ijkt   door   haar te voorzien   van een aantal vraagtypen.   Het

geheel krijgt dan het karakter van een vragentypo Zogie. Fi guur 12 geeft

deze vragentypologie weer.

Overeenkomstig de suggestie in de inleiding van dit hoofdstuk, zijn in
de vragentypologie de onderscheiden gedragscategorieon samengevoegd tot

een  tweedeli ng,   die   ik heb omgedoopt in 'parate kennis' en 'wendbare

kennis '. Bij parate kennis kan de leerling volstaan met de inhoud 'te-
rug te halen' in dezelfde vonn als ze werd aangeboden, zodat er niet
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behoeft te worden nagedacht. Nadenken is wel nodig bij wendbare kennis.

Tot parate kennis behoren de gedragscategorieon geheugen en routine.

Wendbare kennis omvat de categorieon translatie, reflectief gebruik en

probleemoplossen. De vragentypologie bestaat dus uit twee hoofdcatego-
rieon, elk nader onderverdeeld in subgedragscategorieon. Iedere sub-

gedragscategorie tensl otte orr,vat een aantal vraagtypen. De vraagtypen
kunnen verder worden verduidelijkt door het geven van voorbeeldvragen.

Hiervoor moet verwezen worden naar Nuy (1979), waarin de gehele vragen-

typologie, compleet met voorbeeldvragen. is opgenomen.
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Figuur 12 Vragentypologie

Parate kennis

1.  LETTERLIJKE GEHEUGENVRAGEN

1.1 Herkenuragen

1.2 Reproduktievragen

2.  ROUTINEVRAGEN

Wendbare kennis

3.  BEGRIPSVRAGEN

3.1 VertaaZvragen

3.1.1 Van de leertekst naar andere woorden

3.1.2 Van een verbale vorm naar een niet-verbale vorm

3.1.3 Van een niet-verbale vorm naar een verbale vorm

3.1.4 Van een niet-verbale vorm naar een andere niet-verbale vorm

3.1.5 De fout of onvolledigheid aanwijzen in een vertaling

3.2 RefIectieve gebruikavragen

3.2.1 Laten gebruiken

3.2.2 Laten beoordelen of de leerinhoud correct gebruikt wordt

3.2.3 Laten beoordelen in welke mate de leerinhoud van toepassing is

3.2.4 Logische implicatie vinden

3.2.5 Ander voorbeeld bedenken

3.2.6 Tussen voorbeelden en nonvoorbeelden discrimineren
3.2.7 Verklaring geven

Bekwaamheden

4.  PROBLEEMOPLOSSEN
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4. Terugblik

In de hoofdstukken 6 en 7 werd een overzicht gegeven van het ontwikke-

lingsproces, gevolgd bij het omwerken van de analysetechniek van Bloom

tot een voor de praktijk aanvaardbare procedure. Bij dit ontwikkelings-

proces werd een methodologische aanpak gehanteerd, geinspi reerd op de

evaluatiecyclus van Stufflebeam en beschreven in hoofdstuk 5. Kenmer-

kend voor deze methodologische aanpak is een indeling van het ontwikke-

lingsproces  in vier achtereenvolgens  te doorlopen  fasen  (planning,

structurering, implementatie en recycling). Daarbij vindt in elke fase

een proces plaats van informatie verzamelen en beslissen volgens be-

paalde regels. In hoofdstuk 6 werd volstaan met voor elke fase de geno-

men besl issingen te vermelden  en de daarbij gehanteerde argumenten.  In
het onderhavige hoofdstuk werd 66n onderdeel van het ontwikkelingswerk

(het bewerken van de doelstellingenmatrijs  van Bloom e.a.) meer in

detail beschreven. Dit voorbeeld diende als illustratie van het proces

van informatie verzamelen en beslissen, dat zich tijdens het ontwikke-

lingswerk  (waarin  tal  van  beslissingen worden  genoemen)  vele malen

herhaalt. Bij de in deze studie voorgestelde ontwikkelingsmethodologie

vindt het proces van informatie verzamelen en beslissen plaats volgens

een bepaald model. Eerst wordt infonnatie verzameld over de verschil-

lende componenten van het beslissingsprobleem: doel, randvoorwaarden,

alternatieven en consequenties. Vervol gens worden de geinventariseerde
alternatieven met hun consequenties gewogen tegen de achtergrond van

doel en randvoorwaarden, en wordt een keuze gemaakt, met andere woorden

een beslissing genomen.

Uit het beschreven voorbeeld zijn een tweetal conclusies te trekken:

1.  Het soort informatiebronnen, dat tijdens het ontwikkelingswerk moet

worden geraadpleegd, verschilt voor de onderscheiden fasen. In de

planningsfase gaat het erom een beslissing te nemen over het op te

lossen onderwijsprobleem.  Informatiebron is dan vooral de onder-

wijspraktijk. In het voorbeeld van de analysetechniek van Bloom

werd de onderwijspraktijk geraadpleegd over de ervaren problemen
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bij toepassing van de procedure.  In de structureringsfase moeten

beslissingen worden genomen over de wijze, waarop het gekozen on-

derwijsprobleem zal worden opgelost. Hier is vooral de onderwijs-

kundige  literatuur  een belangrijke bron van informatie.  In het

gegeven voorbeeld werd de literatuur over onderwijsdoelstellingen

en toetsconstructie geraadpleegd.  In de implementatiefase moeten

beslissingen  worden  genomen  over  bijstellingen  in  de  ontwerp-

oplossing op grond van ervaringen bij het toepassen ervan. Hier is

weer de onderwijspraktijk de voornaamste informatiebron. Hetzelfde

geldt voor de recyclingsfase, waarin moet worden beslist of het

ontwikkelde produkt de moeite waard is om in het onderwijs op gro-

tere schaal toe te passen. De onderwijskundige literatuur is voor

beide fasen vooral van belang, waar het gaat om het aanreiken van
evaluatieschema's.  Een voorbeeld van zo'n evaluatieschema is dat

van Scriven (1974). Dit is een checklist om na te lopen of een

onderwijsprodukt al of niet van waarde is.

2.    Ook  bij een methodologisch meer verantwoorde aanpak  bl ijft  het  ont-
wikkelingswerk sterk afhankelijk van intuitie, ervaring en creati-

viteit daar, waar het de gedetailleerde invulling van een onderwijs-         -

ontwerp betreft. Anders gezegd, bij het uitwerken van de opgestelde

prine€pesehets, de tweede stap in de structureringsfase. Ten aan-
zien  van  deze  fase  van het ontwikkel ingswerk   doen  zich de bezwaren

voor, die eerder   ( in hoofdstuk 5) werden genoemd ten aanzien  van

niet-methodologisch gedisciplineerd ontwikkelingswerk. Een van die

bezwaren is, dat de kwaliteit (waarde) van het produkt door andere

deskundigen tevoren moeilijk is in te schatten. Allerlei keuzes die

tot dit produkt hebben geleid zijn immers impliciet gebleven, dus
oncontroleerbaar voor anderen dan de ontwerper. Toetssteen blijft

hier de gebruiker van het produkt, in casu de onderwijspraktijk.
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Deel 111

De toetsing van

geindividualiseerde onderwijsarrangementen
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Inleiding

De wetenschap van het ontwerpen van onderwijs ('science of instruc-

tional design') maakt gebruik van theorie over het verloop van onder-

wijsleerprocessen  voor  het  zo  optimaal  mogelijk  inrichten  van  een

onderwijsarrangement. Deze theorie is tot stand gekomen door 'theorie-

vormend onderzoek', waarbij onderwijsvariabelen in laboratoriumsitua-

ties zijn onderzocht. Uit de theorie kunnen prescripties worden afge-

leid voor het onderwijsarrangement. Door het aldus ontworpen onderwijs

uit te voeren in een reale onderwijssituatie, is het mogelijk de theo-

rie achter het ontworpen onderwijsarrangement te toetsen aan de prak-

tijk. Deze opvatting wordt vertolkt door het eerder besproken onder-

scheid tussen constaterend en construerend onderzoek (hoofdstuk 5).

Hoe moeten we ons dit construerend onderzoek voorstellen? Het is duide-

lijk, dat men bij onderzoek in een reole onderwijssituatie (ecologisch

valide onderzoek), naast de onderzochte variabelen, te maken heeft met

vele andere variabelen, die het verloop van het onderwijsleerproces
beinvloeden zonder dat deze allemaal onder controle kunnen worden ge-

houden. De Corte (1979) stelt dan ook, dat in dit type onderzoek aan

een zo volledig mogelijke beschrijving gedaan wordt van de relevant
geachte leerling- en omgevingsvariabelen. Interpretatie van de onder-

zoeksdata dient dan plaats te vinden tegen de achtergrond van deze

beschrijving. De Corte spreekt in dit verband van 'kwalitatief diep-

gaande  studies  bij  beperkte steekproeven'.  Vanuit een veelheid van

zulke onderzoekingen is het mogelijk te komen tot een uitbouw van de

theorie.

Waarop moet een 'kwalitatief diepgaande studie' gericht zijn? Bij het
ontwerpen van een onderwijsarrangement is uitgegaan van theorie over

het verloop van onderwijsleerprocessen. Daaruit zijn prescripties afge-

leid voor het onderwijsarrangement. Bij de uitvoering van het onderwijs-

arrangement vinden onderwijsleerprocessen concreet plaats. De vraag is

dan: verlopen de onderwijsleerprocessen in een ecologisch valide onder-

wijssituatie overeenkomstig de theorie? Dit is de algemene formulering
van de onderzoeksvraag bij 'kwalitatief diepgaande studies'. Deze vraag
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kan op twee elkaar aanvullende manieren worden benaderd. De eerste ma-

nier houdt in registratie van het verloop van concrete onderwijsleer-

processen (procesregistratie). De tweede manier houdt in registratie
van de effecten van deze onderwijsleerprocessen op de leerling (effect-

registratie). Deze tweede manier is gebaseerd op de verwachting, dat

een bepaald verloop van onderwijsleerprocessen ook zichtbaar wordt in

bepaalde  effecten op  de  leerling.  Onderzoeksvragen bij  'kwalitatief

diepgaande studies' kunnen dus zowel vragen zijn over de processen als
vragen over de effecten. Hoe deze vragen precies luiden, hangt af van

het onderwijsarrangement dat wordt onderzocht. In dit deel III wordt

een exploratief onderzoek beschreven over een onderwijsarrangement, dat

is opgezet volgens de strategie van beheersingsleren.

De indeling van deel III is als volgt:

1.  Situering van het onderzoek.

2.  Opzet en uitvoering van het onderzoek.

3.  Resultaten van het onderzoek.
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Hoofdstuk 8. Situering van het onderzoek

1. Onderwijspsychologische prescripties voor de strategie

van beheersingsleren

In deel I zijn uit de onderwijstheorie een aantal prescripties afgeleid
voor het onderwijsarrangement, opgezet volgens de strategie van beheer-

singsleren. Deze prescri pties kunnen worden getoetst op hun geldigheid
voor reole onderwijssituaties,  en daarmee voor de theorie waaruit ze

zijn afgeleid. De prescripties hebben betrekking op enerzijds de han-

tering van het principe van beheersingsleren zelf, en anderzijds de

onderwijsactiviteiten binnen de infrastructuur beheersingsleren. Achter

elke prescriptie schuilt een verwachting over de processen en/of effec-

ten, die het gevolg zullen zijn als de prescripties worden opgevolgd.

Hieronder  zijn  de  prescripties,  met  de  daarachter  liggende  ver-

wachtingen, overzichtelijk bij elkaar gezet.

1.1   Prescripties voor het hanteren van het principe van
beheersingsleren

1.  Indi-en de leerprestaties bij groepsonderwijs onbevredigend zijn,
besteed dan meer tijd aan een leertaak, door haar in kleinere stappen

en met meer herhaling aan te bieden.

Voor meer  leerlingen zal  dan de  'benodigde tijd'  (leerlingkenmerk)

vallen binnen de 'toegestane tijd' (onderwijsvariabele). Dientengevolge

zullen de leerprestaties bij een leertaak gemiddeld in de groep beter

zijn en de spreiding ervan geringer.

2.  Onderbreek een leertaak ook frequent voor het geven van individuele

feedback (diagnostische toetsing). Baseer hierop aanvullende instruc-

tie, waarvan de aard is afgestemd op de individuele leerling (zijn

aanleg, voorkennis, enz.).
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Bij de zwakke leerlingen zal dan de voor een leertaak 'benodigde tijd'

worden teruggebracht , en voor een groter aantal van hen vallen bin-
49)

nen de 'toegestane  tijd' . Dientengevolge zullen de leerprestaties  bij
een leertaak gemiddel d  in de groep beter   zijn  en de spreiding ervan

geringer. Bij een cursus met sequentieel geordende inhoud zullen daar-

door   ook meer leerl ingen vol doende voorkennis hebben  voor   de vol gende
leertaak. Als gevolg hiervan zal de spreiding in de leerprestaties bij
de volgende leertaak minder sterk toenemen.

3.   Richt de aanvullende instructie na de diagnostische toetsing niet

alleen op het opheffen van tekorten in de betreffende leertaak, maar

ook op het verbeteren van de meer algemene studievaardigheden.

Bij de zwakkere leerlingen zal dan de bij de volgende leertaken 'beno-

digde tijd' afnemen. Als gevolg hiervan zullen gedurende een cursus de

leerprestaties  binnen  de  groep  steeds  beter worden en de spreiding

daarin afnemen. Deze tendens wordt nog bevorderd, omdat succesbeleving

tot een hogere motivatie leidt en deze hogere motivatie de leerling

ertoe brengt zich met meer inzet aan de leertaken te wijden.

4.  Geef feedback na kleine leereenheden door korte toetsen.

Dit leidt tot diepgaandere foutenanalyse en meer begripsmatig leren dan

bij feedback geven na grote leereenheden.

5.   Hanteer het principe van beheersingsleren gedifferentieerd voor

negatief faalangstige, minder intelligente leerlingen (kleine leereen-

heden  en  toetsing  van  alle  leerdoelen)  en  positief  faalangstige,

intelligente leerlingen (grotere leereenheden en toetsing van alleen de

moeilijkste leerdoelen).

Onder deze omstandigheden treedt de negatief faalangstige, minder in-

telligente leerling de leertaak met zelfvertrouwen tegemoet en kan die

ook aan. Tegelijkertijd ervaart de positief faalangstige, intelligente

leerling de leertaak als voldoende uitdagend en kan deze uitdaging ook

aan.
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1.2    Prescripties voor de onderwijsactiviteiten binnen de·
infrastructuur beheersingsleren

6.  Geef type 4 feedback.

Dit  leidt tot beter 'leren uit fouten' dan lagere typen feedback.

7.   Zorg, dat bij begripsmatige leerstof de toetsinformatie goed ge-

structureerd is en de leerling voldoende tijd krijgt om de toetsinfor-

matie te verwerken

Dit leidt tot diepgaande analyse en begripsmatig leren (inplaats van

oppervlakkige analyse en associatief leren).

8.   Zorg voor een (niet al  te groot) tijdsverschil  tussen afname en

bespreking van de diagnostische toets.

Dit leidt tot 'beter leren uit fouten' dan langer uitgestelde feedback

en minstens tot even goed 'leren uit fouten als onmiddellijke feedback.

9.  Zorg er bij gebruik van diagnostische toetsen in meerkeuzevorm bij

begripsmatige leerstof voor, dat:

a.  de meerkeuzevragen fout worden gescoord in het geval de motivering
van het gekozen alternatidf onjuist is,

b.  de leerling door bepaalde maatregelen gedwongen wordt zijn fouten

in de toets goed te bekijken.

Feedback middels meerkeuzetoetsen leidt dan tot even diepgaande analyse

en begripsmatig leren als feedback middels toetsen met open vragen.

10. Geef na de diagnostische toets aan de intelligente leerling weinig

voorbewerkte herhaalstof, en aan de minder intelligente leerling sterk

voorbewerkte herhaalstof.

De intelligente leerling herhaalt de stof dan beter (minder oppervlak-
kig), terwijl de minder intelligente leerling de herhaalstof aankan.

11. Geef na de diagnostische toets aan de positief faalangstige, in-
telligente leerling weinig gestructureerde herhaalstof en introduceer

herhaalstof als zijnde moeilijk en van groot belang. Doe het omgekeerde
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bij de negatief faalangstige, minder intelligente leerling.

De positief faalangstige, intelligente leerling ervaart de herhaalstof

dan als uitdagend en kan die uitdaging ook aan. De negatief faalangsti-

ge, minder intelligente leerling treedt de herhaalstof dan met vertrou-

wen tegemoet en kan die ook aan.

12. Laat na de diagnostische toets de beslissingen over de voortgang

aan de hoog prestatiegemotiveerde leerling over. Geef daarbij duidelijk

aan, welke vooruitgang de gemiddelde leerling maakt door de stof te

herhalen (standaard van uitnemendheid). Geef echter aan de laag presta-

tiegemotiveerde leerling leiding en stel extrinsieke reinforcements in

het vooruitzicht.

Zowel de hoog prestatiegemotiveerde als de laag prestatiegemotiveerde

leerlingen vertonen dan meer inzet.

13. Neem de onder 10, 11 en 12 genoemde maatregelen vooral bij moei-

lijke, sequentieel opgebouwde en 'belangrijke' inhoud.

De interacties tussen de leerlingkenmerken intelligentie, faalangst en

prestatiemotivatie en de onderwijsvariabelen structuur en leiding zijn

minder geprononceerd bij gemakkelijke, niet-sequentieel opgebouwde en

'minder belangrijke' schoolvakken dan bij moeilijke, sequentieel opge-
bouwde en 'belangrijke' schoolvakken.

2. Stand van het onderzoek over beheersingsleren

De ideeon van Bloom zijn niet uitsluitend theorie gebleven, maar zijn

ook  in het onderwijs  zelf  toegepast.  Hierdoor werd de mogelijkheid

geboden om in de praktijk zelf het effect van deze nieuwe onderwijs-
strategie te onderzoeken. Met name in de Verenigde Staten heeft nogal

wat onderzoek naar beheersingsleren plaatsgevonden.

Overzichten van onderzoek over beheersingsleren op alle niveaus van

onderwijs geven Block (1971, 1974), Peterson (1972), Kulik, Kulik en
Smi th   (1976) en Block en Burns (1976). Vooral Block en Burns hebben

ervoor gewaakt om in hun overzicht alleen onderzoeken op te nemen, waar-
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op in methodologisch opzicht weinig of niets valt aan te merken. De

hieronder vermelde conclusies uit onderzoek zijn aan hen ontleend.

Het zijn in hoofdzaak een viertal  vragen, die bij onderzoek naar be-

heersingsleren aandacht hebben gekregen. Deze vragen hebben betrekking

op prescriptie 2 en 3 uit par.1, en luiden:

1.  Zijn de leerprestaties bij beheersingsleren beter vergeleken met de

traditionele werkwijze?

2.  Leert de leerling bij beheersingsleren beter studeren, vergeleken

met de traditionele werkwijze?

3.  Welke invloed heeft beheersingleren op niet-cognitieve persoonlijk-

heidskenmerken, bijvoorbeeld motivatie, zelfbeeld, enz.?

4.  Zijn de effecten van beheersingsleren verschillend bij leerlingen,

die verschillen in aanleg?

Met name de eerste drie vragen blijken veelvuldig te zijn onderzocht.
Onderzoek naar de eerste vraag, of leerlingen bij beheersingsleren
betere prestaties leveren, is natuurlijk van belang om de waarde van

beheersingsleren als nieuwe onderwijsstrategie aan te tonen. Welnu, uit

het vele onderzoek  blijken over  het algemeen betere resultaten bij

beheersingsleren dan bij de traditionele werkwijze. Onderzoek naar de

tweede en derde vraag is van belang om bepaalde theoretische verwach-

tingen van Bloom te verifidren. Wat betreft de tweede vraag, of de
leerling beter leert studeren, is de verwachting van Bloom dat de zwak-

kere leerling bij beheersingsleren effectiever leert studeren. Als ge-

volg daarvan zullen verschillen tussen leerlingen in de tijd, die zij
nodig hebben om tot beheersing van een leertaak te komen, afnemen. Uit

onderzoek blijkt inderdaad, dat beheersingsleren een nivellerend effect

heeft op verschillen in studietijd tussen snelle en langzame leerlin-

gen, ofschoon nog steeds aanzienlijke verschillen blijven bestaan. Wat

de derde vraag betreft, of beheersingsleren ook invloed heeft op niet-

cognitieve persoonlijkheidskenmerken, is de verwachting van Bloom dat

beheersingsleren bij de zwakkere leerlingen een positieve houding ten

opzichte van het leren op school en een positief zelfbeeld bevorderen.

Onderzoek bevestigt over het algemeen deze verwachting.

De vi erde vraag, of de effecten van beheersingsleren verschillend zijn

bij leerlingen, die in aanleg verschillen, is in feite een vraag naar
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ATI-effecten bij deze onderwijsstrategie. Ze krijgt bij het onderzoek

aandacht vanuit de theoretische verwachting van Bloom, dat het verband

tussen aanleg en leerprestaties bij beheersingsleren verdwijnt. Overi-

gens inventariseerden Block en Burns slechts enkele onderzoekingen van

dit type, namelijk een onderzoek van Burrows en Okey (1975) en een on-

derzoek van Jones (1976). Burrows en Okey gingen het verband na tussen

wiskunde-aanleg en wiskunde-prestaties bij leerlingen van de vierde en

vijfde klas basisschool. Deze kregen wiskunde volgens de traditionele
wijze of volgens beheersingsleren. Er bleek een hoge correlatie tussen

de wiskunde-aanleg en de wiskunde-prestaties onder de traditionele con-
ditie en een lage (niet-significante) correlatie onder de beheersings-

leren-conditie. Jones deed een onderzoek naar de- effecten van beheer-

singsleren bij een cursus aardrijkskunde, gegeven aan leerlingen van de

middelbare school ('seventh grade', te vergelijken met onze brugklas).

Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een lage,

gemiddelde en hoge aanleg.  In het onderzoek bleek, dat met name de

leerlingen met hoge of gemiddelde aanleg bij  beheersingsleren meer

leerden dan bij de traditionele aanpak. Voor de leerlingen met lage

aanleg maakte het niet veel uit welke aanpak gekozen werd. De uitkom-
sten uit beide onderzoeken, die van Burrows en Okey respectievelijk die
van Jones, zijn dus precies tegengesteld. Beide onderzoeken verschillen

echter nogal: de een gaat over wiskunde en de ander over aardrijkskun-

de,   de  een  meet een speci fiek vermogen (wiskunde-aanleg)   en de ander
meet al gemene aanleg,   enz.    Er   is meer onderzoek nodig   orn al gemene
conclusies te kunnen trekken over het verband tussen aanleg en leer-
prestaties bij beheersingsleren.

Uit de voorafgaande opsomming blijkt, dat veel van de in par.1 opge-

somde prescripties in het onderzoek over beheersingsleren nog braak-

liggend terrein zijn. Samenvattend kan het volgende worden gesteld.

1.  Onderzoek over  de strategie van beheersingsleren heeft zich in

hoofdzaak gericht op effecten van de strategie als infrastructuur,

en niet zozeer op de effecten van allerlei onderwijsvariabelen bin-

nen deze structuur. De meeste,  bi nnen de strategie van beheersings-
leren  gehanteerde,  onderwijsvariabelen zijn eerder continue dan

dichotome variabelen. Bijvoorbeeld de mate van structurering van
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herhaalstof, de hoeveelheid leerkrachtsturing bij het herhalen van

stof, enz. Bij al deze variabelen is inzicht over 'optimale waar-

den' van belang: Wat is de optimale structurering van herhaalstof?

Welke mate van leerkrachtsturing werkt het meest effectief? Enz.,

enz.

2.  De strategie van beheersingsleren is een infrastructuur, die zelf

weer variabel  kan worden gehanteerd. Onderzoek over de strategie

van beheersingsleren heeft zich echter uitsluitend gericht op de

effecten van deze infrastructuur an sich, en niet op wat de effec-

ten zijn bij variabele hantering van deze structuur.

3.  ATI-onderzoek over beheersingsleren heeft in hoofdzaak betrekking

op het leerlingkenmerk aanleg. Voor beheersingsleren zijn echter

meer leerlingkenmerken relevant, met name verschillende motivatie-

factoren.

Het verdient aanbeveling om voortgaand onderzoek over beheersingsleren

juist op deze braakliggende terreinen te richten. Uit de vele moge-

lijkheden is in deze studie gekozen voor een ATI-onderzoek over de

strategie van beheersingsleren als infrastructuur.

3. ATI-onderzoek over de strategie van beheersingsleren
als infrastructuur

Bij dergelijk onderzoek luidt de algemene onderzoeksvraag:  Is de aard

van de samenhang tussen de leerlingkenmerken (L-variabelen) en onder-

wijseffecten (R-variabelen) afhankelijk van het al of niet hanteren van

de strategie van beheersingsleren (0-variabele)? Bij de aanpak van deze

onderzoeksvraag kan lering getrokken worden uit de bevindingen bij ATI-

onderzoek  tot  nu  toe (zie hoofdstuk  4). Dit leidt  tot  de vol gende  twee
conclusies:

1.  ATI-onderzoek  over beheersingsleren moet niet tweeslachtig zijn,

dus of het karakter hebben van een laboratoriumexperiment of het

karakter van een veldstudie (ecologisch valide onderzoek).

2. ATI-onderzoek over beheersingsleren moet zich richten op theore-
tisch verantwoorde combinaties van beheersingsleren en leerlingken-
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merken ('matching').

In deze studie is gekozen voor een veldonderzoek. Een verantwoorde com-

binatie van leerling- en omgevingsvariabelen is die van beheersings-
leren met aanleg en motivatie. Beheersingsleren kan namelijk beschouwd

worden als een structureringsmaatregel. Structuur  is een onderwijs-

variabele, die volgens de theorie en de onderzoeksbevindingen relevant

is voor de leerlingvariabelen aanleg en motivatie (zie deel I). Wat

betreft de aanleg, is het van belang hierbij niet alleen meer algemene

vermogens  te  onderzoeken,  maar  ook  taakspecifieke  aanlegfactoren

(Tobias, 1973). Ten aanzien van de motivatie is het nodig een onder-
scheid te maken tussen de prestatiemotivatie en faalangst (Hermans,

197la; Snow, 1976). De resultaten van ATI-onderzoek tot nu toe pleiten
ervoor om de leerlingkenmerken aanleg en motivatie in &6n onderzoek te
combineren (Peterson, 1976). De vraag is dan of aanleg, faalangst en
prestatiemotivatie onafhankelijke leerlingkenmerken zijn. Het betrekken

van beide leerlingvariabelen in 66n ATI-onderzoek heeft immers alleen
maar zin, als het om relatief onafhankelijke leerlingkenmerken gaat.

Welnu, uit validatie-onderzoek naar de PMT-K is gebleken, dat de ver-

schillende motieven, zoals geoperationali seerd in de PMT-K, en de fac-
tor intelligentie relatief onafhankelijke van elkaar zijn (Hermans en

Coopmans, 1970). Intelligentie is een algemeen vermogen. Daarnaast zijn
er nog taakspecifieke aanlegfactoren. Er zijn echter geen redenen, om

aan te nemen, dat deze specifieke aanlegfactoren en de door de PMT-K

gemeten  motieven  opeens  wel  gecontamineerd  zouden  zijn.  Een ATI-

onderzoek naar aanleg en motivatie in relatie tot beheersingsleren mag

dus als een verantwoord onderzoek worden beschouwd.  In een dergelijk

onderzoek gaat het dan om de vraag, wat de afzonderlijke en gezamen-

lijke invloed van de leerlingvariabelen aanleg en motivatie is op de

effecten van een onderwijsmaatregel als beheersingsleren.

Structuur is een complexe onderwijsvariabele, waaraan meerdere dimen-

sies kunnen worden onderscheiden. ATI-onderzoek heeft tot nu toe geen

antwoord gegeven op de vraag, welke structureringsdimensies cruciaal
zijn voor de leerlingvariabelen aanleg en motivatie. De strategie van

beheersingsleren hanteert een bepaalde structureringsdimensie (kleine

stappen en frequente feedback). Het is van belang in het onderzoek deze
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structureringsdimensie goed te onderscheiden van andere structurerings-

dimensies.

ATI-onderzoek over beheersingsleren hoeft zich niet te beperken tot

studieprestaties als criteriumvariabele. Het verdient aanbeveling om
ook andere, niet-prestatiecriteria te betrekken bij de conclusie over

hoe goed beheersingsleren het doet. Dit is kenmerkend voor multivariant

ATI-onderzoek.  In het onderhavige onderzoek wordt gebruik gemaakt van

een prestatiecriterium en een niet-prestatiecriterium.

Samenvattend, het onderhavige onderzoek is een ATI-studie in het veld.

Onderzocht wordt, wat de effecten op prestatie- en Met-prestatiecrite-

ria zijn, als bij een cursus beheersingsleren of de traditionele metho-
de wordt toegepast. De onderzochte effecten hebben betrekking op inter-

acties tussen omgevingsvariabele (beheersingsleren versus traditionele

methode) en de leerlingkenmerken algemene en specifieke aanleg, pres-

tatiemotivatie en faalangst.

4. Veldstudie over beheersingsleren

De Corte (1979) pleit voor ATI-veldstudies in de vorm van 'kwalitatief

diepgaand onderzoek op beperkte steekproeven' .  Bij  dit type onderzoek

worden, naast metingen, allerlei beschrijvende gegevens verzamel d  over
de leerlingen en de onderwijssituatie. Weliswaar kunnen deze beschrij-

vende gegevens niet in de statistische analyse worden meegenomen-, maar
bij de interpretatie van de uitkomsten van de statistische analyse spe-

len zij een belangrijke rol. Waarover moeten die beschrijvende gegevens

gaan? Vanzelfsprekend over leerling- en situatievariabelen, die van

invloed zouden kunnen zijn op de onderzoeksuitkomsten. Met name van

belang is de onderwijscontext, waarin de onderzochte onderwijsvariabele

functioneert. Beschrijvende gegevens dienen te worden verzameld over

die aspecten van de onderwijscontext, welke geacht mogen worden het

effect  van  de  onderzochte onderwijsmaatregel  te beinvloeden.  Welke

aspecten van de onderwijscontext zijn relevant voor het functioneren

van de onderwijsmaatregel  beheersingsleren bij  leerlingen, die ver-

schillen in aanleg en motivatie?
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Beheersingsleren  is  een onderwijsmaatregel,  waarbij  door middel  van

feedback  fouten  zichtbaar worden  gemaakt,  en op grond daarvan aan-

vullende instructie wordt gegeven.  De feedback kan op drie manieren

functioneren,  namelijk cognitief, structurerend of belonend. Voor de

cognitieve functie lijkt de  'doelgerichtheid' een relevant aspect van

de onderwijssituatie: de mate waarin de onderwijsleersituatie afgestemd

is op tevoren helder geformuleerde onderwijsdoelstellingen. Feedback

aan de leerling houdt in:  terugkoppeling op onderwijsdoelstellingen.

Deze terugkoppeling kan bij de leerling alleen het beoogde cognitieve

effect (leren uit eigen fouten) hebben, als de onderwijsdoelstellingen

voor de leerling duidelijk zijn en herkenbaar in de onderwijsleersitua-

tie. Als het onderwijs echter niet erg doelgericht is, zullen de (vage)

onderwijsbedoelingen voor de leerling niet herkenbaar zijn in de onder-

wijsleersituatie. Feedback zal dan eerder de functie hebben van 'ver-

heldering van de onderwijsbedoelingen' dan van 'leren uit fouten'. De

interacties van de onderwijsmaatregel feedback geven met de leerling-

kenmerken aanleg en motivatie kunnen bij de ene functie anders verlopen

dan bij de andere. Het is bijvoorbeeld denkbaar, dat de goede leerlin-

gen het meest profiteren van feedback in een weinig doelgerichte onder-

wijsleersituatie: ze krijgen door de feedback de onderwijsdoelstellin-
gen beter door en zijn vervolgens in staat op eigen krachten deze doel-

stellingen te bereiken. En de zwakke leerlingen juist profiteren van

feedback in een doelgerichte onderwijsleersituatie.

De  structurerende  functie  van  de  feedback  bij  beheersingsleren  zal

wellicht worden beinvloed door het al of niet aanwezig zijn van andere

structuurkenmerken in de onderwijsleersituatie. Daarnaast is de aard

van het schoolvak een belangrijke contextfactor: moeilijkheidsgraad,
mate van sequentiole opbouw en de belangrijkheid ervan.

Voor de beloningsfunctie lijkt het al of niet aanwezig zijn van externe

reinforcements, naast de interne reinforcement van het bereikt hebben

van de leerdoelen, van belang. Bijvoorbeeld:

-   Krijgt de leerling voor de diagnostische toetsen ook een waardering

in de vorm van een cijfer?
-   Geeft de docent bij het slecht maken van de toets extra huiswerk

OP?
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Geeft de docent (eventueel  de medeleerlingen) goedkeurende of af-

keurende commentaar bij de prestatie op de diagnostische toetsen?

De genoemde aspecten (doelgerichtheid; aanwezigheid van andere struc-

tuurkenmerken; aard van de reinforcements) komen zowel tot uiting in

het gebruikte lesmateriaal  als  in het onderwijsgedrag van de leer-

kracht. Daarnaast worden het structureringsaspect en het reinforcemen-

taspect ook mede bepaald door de sfeer op school en het groepsgedrag in

de klas. Een beschrijving van dit alles is dus zinvol als achtergrond

bij  de interpretatie van de onderzoeksuitkomsten.  In het onderhavige

onderzoek is getracht hieraan aandacht te schenken.
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Hoofdstuk 9. Opzet van het onderzoek

1.  Inleiding

In het onderhavige onderzoek is een cursusopzet volgens beheersings-

leren vergeleken met een cursusopzet zonder beheersingsleren. Dit houdt

in, dat in de beheersingsleren-conditie de cursus frequent wordt onder-

broken voor diagnostische toetsing gevolgd door aanvullende individuele
instructie, terwijl dit niet gebeurt in de de traditionele conditie.

Daar het niet uitgesloten is, dat voor sommige leerlingen beheersings-

leren en voor andere leerlingen de traditionele methode te prefereren

is, is ook aandacht besteed aan leerlingkenmerken. Als leerlingkenmer-

ken werden gekozen aanleg en motivatie. De relaties tussen deze leer-

lingkenmerken, de onderwijsmethode en de effecten op de leerlingen zijn

onderzocht door middel van onderzoek, dat is opgezet volgens het ATI-
paradigma.  Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  in  reole  klassesituaties

(ecologisch valide onderzoek)  en heeft een exploratief karakter.  De

algemene vraagstelling is tweeledig:

1.  Welke methode leidt tot betere resultaten, beheersingsleren of de

traditionele methode?

2.  In hoeverre moet er bij de keuze van de onderwijsmethode (beheer-

singsleren of de traditionele methode) rekening worden gehouden met

individuele verschillen in aanleg en motivatie?

2.  De cursus

2.1    De doelstellingen

Het onderzoek vond plaats bij een cursus aardrijkskunde, die door do-

centen was ontwikkeld binnen het kader van het KPC-Project Individuali-

sering. Als uitgangspunt daarbij diende een bestaand leerboek. Het ge-
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kozen differentiatiesysteem was de strategie van beheersingsleren. Met

behulp van de in deel II (hoofdstuk 6 en 7) beschreven doelstellings-

procedure werden door de docenten uit het project bij het leerboek de

doelstellingen gespecificeerd, teneinde een opzet volgens beheersings-

leren mogelijk te maken. Deze specificatie hield in:

1. Het formuleren van de algemene doelstelling van elk thema (het
themadoel).

2. De keuze van de leerinhoud, die moet worden behandeld om deze

doelstelling te realiseren (de 'lesstof').

3.  Het op basis van de toetsmatrijs van Bloom formuleren van de speci-

fieke doelstellingen uit het geheel van de lesstof, die worden

getoetst (de 'af te vragen leerdoelen').

Uit deze activiteiten ontstond een nieuw leerplan, waarin andere doel-

stellingen worden benadrukt dan in het leerboek dat als vertrekpunt

diende. Voor deze doelstellingen werd vervolgens geheel  nieuw lesma-

teriaal geschreven. Waarin onderscheiden de geformuleerde doelstellin-

gen zich van die in het oorspronkelijke leerboek? Bij de te verwerven
leerhoud staat centraal een aantal algemene geografische inzichten, en

niet zozeer feitenkennis. Daarnaast wordt een basisbegrippenschat aan-

gebracht.  Bij  de te verwerven gedragsdisposities staat centraal  het

leren denken en niet het memoriseren. Leren denken omvat het zich eigen

maken van een denkinstrumentarium enerzijds en een denktechniek ander-

zijds (Van Parreren, 1974). Het denkinstrumentarium wordt gevormd door

'wendbare' inhoud. De denktechniek omvat allerlei denkvaardigheden.

Om het onderwijs, gericht op het leren denken, vorm te geven, is aan-

gesloten bij de Taxonomie van Bloom. Voor het specificeren van wat on-
der 'wendbaarheid' van de inhoud wordt verstaan, geven met name de la-

gere categorieon uit de Taxonomie aanwijzingen. Ze beschrijven immers

gedragsdisposities, die gebonden zijn aan specifieke inhoud: memorise-

ren,  vertalen  en  reflectief gebruiken.  Denkvaardigheden daarentegen

zijn gedragsdisposities, die niet zozeer gekoppeld zijn aan specifieke

leerinhoud maar door de leerling aan inhoud in het algemeen gedemon-

streerd worden. In feite kunnen alle gedragscategorieon uit de Taxono-

mie van Bloom als zulke denkvaardigheden worden aangeleerd. Deze denk-

vaardigheden vormen dan, naast het beschikken over 'wendbare' inhoud,
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de geestelijke uitrusting bij het kennisverwervingsproces, bijvoorbeeld
bij het kritisch lezen van een tekst. Wanneer de docent deze denkvaar-
digheden als (lange-termijn-) doelstellingen ondersteunt, dan zal hij in
zijn  lessen de leerling veel vuldig gelegenheid moeten bieden om tijdens
de verwerving van kennis op alle niveaus van Bloom bezig te zijn. Van-
uit deze gedachte hebben bijvoorbeeld Chang en Bazelmans (1972) een
cursus studievaardigheden samengesteld.

De hierboven genoemde doelstellingen werden als volgt in de leraren-

handleiding beschreven:

NIET ALLEEN KENNIS VERGAREN

Meer dan het opdoen van geografische kennis, willen wij centraal stellen het verwer-

ven van een aantal  algemene geografische inzichten. Concrete geografische kennis
vormt het materiaal,  aan  de hand waarvan deze  inzichten worden gedemonstreerd.
Geografische kennis vormt dus eerder middel dan doel. Voor zover geografische kennis
toch doel op zich is, gaat het om basiskennis: zorgvuldig gekozen feiten, begrippen
en verbanden, die instrument vormen bij de geografiebeoefening. Voor deze basisken-
nis denken we aan het volgende.

a.    bepaal de regionale kennis, omvattende:
-    een indeling van de wereld in grote regio's;
-    belangrijke regionale begrippen, verbanden, enz. (bijv. het aan Zuid Afrika

gekoppelde begrip apartheid, het aan Communistisch China gekoppelde begrip
commune,  enz. )

b.  algemene geografische kennis;
d.w.z. niet aan een bepaalde regio gebonden begrippen, verbanden, enz. waaroverde leerling moet beschikken bij de bestudering van een land of volk (bijv. de
begrippen reliof en bevolkingsdichtheid).

Om als instrument te kunnen dienen bij de geografiebeoefening, moet de baslskennis
beheerst worden op het niveau van toepasbare kennis. Dit impliceert, dat de ver-
werking van de basiskennis verder gaat dan alleen het memoriseren.
Naast het bijbrengen van het aantal geografische inzichten en toepasbare basisken-
nis,  willen  wij  met de aardrijkskundelessen  bij onze leerlingen ook bepaal de  vaar-
digheden ontwikkelen, die nodig zijn om zelfstandig geografische kennis te verwer-
ven.

Zulke vaardigheden zijn bijvoorbeeld:- informatie verzamelen door kaartstudie;
-   waarnemen (bijv. aan foto's);- informatie halen uit teksten;
-   lezen van tahellen en grafieken;
-  informatie in een andere vorm kunnen weergeven, bijvoorbeeld in kaarten en

grafieken;
-   relaties leggen tussen onderdelen van de informatie;

-   hoofdlijnen in de informatie kunnen weergeven;
-  informatie, uit bronnen verzameld, volgens een bepaalde probleemstelling kunnen

ordenen;
-   conclusies kunnen trekken.
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Last but not least willen wij bij de leerling een vragende houding ontwikkelen. De

leerling moet iemand worden, die er op uit is om iets te leren, die de wereld om
zich heen niet als vanzelfsprekend beschouwt maar beseft dat je van het waarom van
de dingen iets kunt snappen door er vragend en onderzoekend bij  stil  te blijven
staan.

Algemene geografische inzichten,  toepasbare basiskennis,  vaardigheden en een vra-
gende houding vormen gezamenlijk  de basisuitrusting voor zelfstandige geografie-
beoefening in de hogere leerjaren.

Uit: Je eigen aarde ontdekken.

2.2   Leerstofordening en werkvormen

Niet alleen in de doelstellingen, maar ook in de opzet verschilt het

ontwikkelde lesmateriaal sterk van het oorspronkelijk leerboek. Omdat

bij de te verwerven inhoud centraal  staat een aantal algemene geogra-

fische inzichten, is gekozen voor een thematisch-regionale opzet. Het

curriculum is dus opgebouwd uit een aantal  thema's. Elk thema beoogt

het aanbrengen van een algemeen geografisch inzicht, het themadoel. Dit

themadoel  wordt gerealiseerd aan de hand van concrete geografische

kennis. Deze geografische kennis wordt dan geleverd door de bestudering

van een bepaalde regio. Concrete geografische kennis is dus middel en

geen doel.

Omdat de wendbaarheid van de inhoud (algemene geografische inzichten en

basisbegrippen) centraal staat en hiervoor 'actief leren' nodig is, is

er in de lessen, naast leerkrachtgestuurde werkvormen als doceren en

onderwijsleergesprek,  veel  ruimte  geschapen  voor  zelfwerkzaamheid,

individueel of in groepjes. Tijdens de zelfwerkzaamheid heeft de docent

een begeleidende taak, waarbij hij zijn instructie kan richten op de

individuele leerling of kleine groepen leerlingen. Bij zelfwerkzaamheid

wordt gebruik gemaakt van zowel verwerking van aangeboden inhoud als

het zelf ontdekken van inhoud.

Voor beide vormen zijn aanwijzingen geput uit de Taxonomie van Bloom.

Ofschoon deze Taxonomie een classificatiesysteem is van produktdoel-

stellingen,   dat  met name geschikt   is   als hul pmiddel   bij de toetsing
(als 'toetsmatrijs'), geeft ze ook enig houvast bij de vormgeving van
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het onderwijsleerproces. Voor de verwerking van inhoud geven met name
de lagere categorieon uit de Taxonomie aanwijzingen. Verwerking heeft

tot doel om de aangeboden inhoud (bijv. een begrip) te stabiliseren,

'mentaal te verankeren'. Doelstellingen, geformuleerd in termen van de

lagere gedragscategoriean uit de Taxonomie, leggen dan vast hoever die

verwerking, dat 'mentaal verankeren', moet gaan. Hoeft de leerling de

inhoud alleen op 'geheugenniveau' te verwerken, zodat hij in staat is

deze inhoud in de aangeboden vorm terug te halen? Moet de leerling

vaardig worden in het gebruik van de inhoud, zodat hij in staat is er

standaardproblemen mee op te lossen? Enz. Niet alleen geven doelstel-

lingen in termen van de lagere gedragscategori8n uit de Taxonomie aan

hoever de verwerking moet gaan. Ook is er uit af te leiden hBe die ver-

werking moet plaatsvinden, welke leeractiviteiten de leerling daartoe

moet verrichten. Als onthouden (geheugen)  het doel  is,  dan moet de

leelring uit het hoofd leren (memoriseren of inprenten). Als routine

het doel is, dan krijgt de leerling een reeks standaardproblemen op te

lossen net zolang tot hij het algoritme blindelings kan toepassen. Als
translatie het doel is, dan krijgt de leerling enkele oefeningen waarin

hij de informatie moet terugvinden of omzetten in een andere vorm. Enz.

Op deze wijze werden in het lesmateriaal bij  (in teksten) aangeboden

inhoud verwerkingsopdrachten samengesteld. Voor het zelfstandig ontdek-

ken van inhoud is naast de lagere gedragscategorieon uit de Taxonomie

van   Bloom ook gebruik gemaakt  van de hogere categorie8n: zel fstandig

informatie analyseren,  relaties  leggen  tussen verschillende soorten

informatie, enz.

2.3    Opbouw van het lesmateriaal

Het lesmateriaal, waarin de  beschreven doelstellingen en werkvormen

gestalte krijgen, bestaat voor de leerlingen uit een werkboek en een

basisboek. Het werkboek bevat teksten en opdrachten. In het werkboek

wisselen twee vormen van kennisverwerving elkaar af. Enerzijds zijn er

lessen met leesteksten, waarin kennis (inhoud) wordt aangeboden, en die

gevolgd worden door verwerkingsopdrachten. Anderzijds zijn er lessen,
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die bestaan uit ontdekkingsopdrachten. Deze opdrachten zetten de leer-

ling aan om zelfstandig kennis te verzamelen, aan de hand van de vol-

gende bronnen:

1.  bestuderen van teksten;

2.  het raadplegen van de atlas;

3.  het bekijken van foto's, tekeningen;

4.  het doordenken op eigen kennis en ervaringen.

De ontdekkingsopdrachten worden steeds gevolgd door een samenvatting,

waarin de verzamelde kennis nog eens op een rijtje worden gezet. De

ordening van de opgaven in het werkboek is steeds cumulatief, door te

beginnen met eenvoudige opdrachten met een elementaire inhoud die uit-

monden in opdrachten met een complexe inhoud.

Elk thema wordt in het werkboek  gestart met een toelichting op het
themadoel. Daarnaast wordt bij het begin van elk onderdeel binnen het

thema aangegeven, wat de specifieke bedoeling ervan is en hoe deze past

binnen het themadoel. Aan het einde van elk onderdeel worden de 'af te

vragen leerdoelen' vermeld. Voor de formulering van deze leerdoelen is

aangesloten bij de categorieon uit de ontwikkelde doelstellingenmatrijs

(zie deel II), waarbij deze zijn vertaald in voor de leerlingen begrij-

pelijke taal.

In het basisboek  is de verwerkte of ontdekte kennis nog eens over-

zichtelijk bij elkaar gezet. Het basisboek is bedoeld als naslagwerk na

afloop van het thema, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een toets.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een bepaald thema uit de

cursus, getiteld 'Het inrichten van een woongebied'. Voordat het ont-

wikkelde lesmateriaal voor dit thema binnen het kader van het onderha-

vige  onderzoek  werd  gebruikt,  had  het  al  een  aantal  try-outs  en

revisies doorgemaakt. Daarbij bleek onder meer, dat de doelgerichtheid

van het materiaal nog veel te wensen overliet en de moeilijkheidsgraad

(te) hoog was voor leerlingen, die gewend waren om vooral te memorise-

ren. Dit bleef ook nog, zij het in geringere mate, kenmerkend voor de

versie, die in het onderzoek werd gebruikt.

-195-



2.4 Kenmerken van de cursus: een overzicht

Samenvattend kan gesteld worden, dat de cursus gekenmerkt wordt door

veel structuur en een vrij sterke mate van sturing. De belangrijkste
structuurkenmerken zijn:

1.    Teksten en opdrachten zijn zorgvul dig afgestemd op vooral   hel der
geformuleerde doelstellingen.

2.  Het doel van elke les wordt aan de leerling medegedeeld, evenals

hoe de les past binnen het totale thema.

3.  De opdrachten zijn z6 samengesteld, dat stapje voor stapje aangebo-

den kennis wordt verwerkt of nieuwe kennis wordt opgebouwd.

4.  Er worden criteria voor goed presteren verstrekt, door het vermel-

den van de af te vragen leerdoelen.

De cursus wordt gekenmerkt door een vrij sterke mate van sturing, omdat

doelstellingen en prestatiecriteria voor de leerling volledig vastlig-
gen. Hoewel ook de leerweg in vrij sterke mate door het lesmateriaal is

voorgeschreven, is hier toch relatief meer sprake van 'leerlingpartici-

patie'. Immers,   door de sterke nadruk   op zel fwerkzaamheid en tevens
door de mogelijkheid van ontdekkend leren naast verwerkend leren, is er

voor de leerling enige ruimte om zelf zijn leerweg in te vullen.

3. De onderzoeksvariabelen

De, in de vorige paragraaf beschreven, cursus was georganiseerd volgens

de strategie van beheersingsleren. De vraag luidde dan: welke leerlin-

gen zijn met beheersingsleren gebaat en welke leerlingen zijn gebaat

met de gewone methode? Daartoe werd in de cursus een onderscheid ge-

maakt  tussen  een  experimentele  conditie  (beheersingsleren)  en  een

controle-conditie (gewoon onderwijs).

Omdat  het  gaat om dezel fde cursus, wordt de onderwijssituatie zowel   in

de  experimentele  als  in  de  controle-conditie  gekenmerkt  door  veel

structuur (zie vorige paragraaf). Het verschil tussen de experimentele
en controle-conditie is, dat aan de experimentele conditie een extra

structuurkenmerk is toegevoegd. Namelijk frequente feedback (diagnos-
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tische toetsing) gevolgd door extra-hulp. De probleemstelling in het

onderhavige onderzoek is dus niet: wat is het effect van het toevoegen

van een structuurkenmerk aan een relatief ongestructureerde onderwijs-

situatie? Maar: wat is het effect, als je aan een reeds sterk gestruc-

tureerde onderwijssituatie het structuurkenmerk beheersingsleren toe-

voegt?

Gezien  de  probleemstelling,  zijn in het onderzoek  drie categorieon

variabelen te onderscheiden. Namelijk een omgevingsvariabele, leerling-

variabelen en criteriumvariabelen.  Ze worden hieronder nader toege-

licht.

3.1   De omgevingsvariabele

De omgevingsvariabele kent in dit onderzoek twee niveaus: beheersings-

leren versus gewoon onderwijs. Een centraal aspect van beheersingsleren

i s het geven van systematische feedback.   Met ' systemati sch' wordt  be-

doeld, dat terugkoppeling plaats vindt naar alle leerlingen en over

alle leerdoelen. Feedback heeft het karakter  van   ' type 4 feedback' .  Na

de diagnostische toets verneemt de leerling welke antwoorden goed en

fout zijn, en wat de juiste antwoorden zijn. Tevens krijgt de leerling

additionele informatie, waaruit blijkt waarom zijn/haar antwoord goed

of fout is. Deze additionele informatie wordt gegeven binnen het kader

van de hulp na de diagnostische toets, die gericht is op het opheffen

van gebleken lacunes. Het geven van feedback dient frequent plaats te

vinden.  Daartoe was de leerstof van het onderzochte onderwijsthema

('Het inrichten van een woongebied') opgedeeld in vier leereenheden,

die elk de stof van twee weken (vier lesuren aardrijkskunde) omvatten.

Aan het eind van de tweewekelijkse periode werd een diagnostische toets

afgenomen.

Diagnostische toetsen (evenals de eindtoetsen) waren geconstrueerd op

basis van de geformuleerde 'af te vragen leerdoelen'  (doelstellings-

gerichte toetsen). Deze leerdoelen stonden ook vermeld in het werkboek

van de leerlingen.  Bij  de constructie van de toetsen was ervoor ge-

waakt, dat het 'leren uit eigen fouten' met behulp van de diagnostische
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toetsen ook inderdaad voor de leerling zichtbaar kan worden in de re-

sultaten op de eindtoets. Alleen dan kan zich bij de leerling de ver-

wachting ontwikkelen dat,  als je de informatie uit de diagnostische

toetsen goed gebruikt, je goede resultaten op de eindetoets behaalt.

Dit werd getracht te bereiken door:

a.  elke vraag in de toets zo te stellen, dat daarin het afgevraagde

leerdoel zichtbaar wordt voor de leerling;

b.  ervoor te zorgen dat de moeilijkheidsgraad van de vragen over het-

zelfde leerdoel in de diavnostische toets respectievelijk eindtoets
50

ongeveer even hoog was    ;

c. het hanteren van een absolute (en geen relatieve) norm bij het
51)

beoordelen van de prestaties op de toets

Feedback werd per diagnostische toets en niet per item gegeven. De tijd

tussen het afnemen van de toets en het verwerken van de toetsinformatie

door de leerling was variabel, omdat de docent kon kiezen uit twee

verschillende wijzen van nakijken:

1.  De docent kij kt  de   toets na, hetgeen meestal uitgestel de feedback

tot gevolg heeft.

2.  De leerling kijkt de toets na (onmiddellijke feedback).

Na de diagnostische toets wordt extra-tijd genomen om de door de toets

aan het licht gebrachte lacunes weg te werken. Daarbij krijgt de leer-
ling extra-hulp. Voor de extra-hulp kon de docent in dit onderzoek

kiezen uit twee vormen, namelijk:

1. De leraar bespreekt eerst klassikaal de veel gemaakte fouten,
daarna individueel de incidentele fouten.

2.  De leerlingen bespreken  in kleine groepen elkaars fouten (' peer

tutoring'), alleen de zwakste leerlingen worden door de docent even

apart genomen.

3.2    De leerlingvariabelen

In het onderzoek worden twee leerlingvariabelen onderzocht, namelijk

aanleg en motivatie. In de aanleg worden algemene aanleg en specifieke

aanleg onderscheiden, in de motivatie de factoren prestatiemotivatie,
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negatieve faalangst en positieve faalangst. Deze leerlingvariabelen

worden voorafgaand aan het onderzochte onderwijs gemeten.

Het testen van leerlingen op genoemde variabelen stuitte op een drietal

problemen, waarvan de eerste twee voortkomen uit het feit dat er sprake
is van een ecologisch valide onderzoek:

1. Het afnemen van tests op school (bij klassen en met leraren als
testleider) betekent, dat daarvoor lesuren aan het gewone onderwijs

moeten worden onttrokken. In de meeste scholen is men daar 'zuinig'

mee en er alleen toe bereid, als de tests kunnen worden gebruikt

binnen het kader van de leerlingenbegeleiding.

2.  In veel  scholen worden binnen het kader van de leerlingenbegelei-

ding al tests afgenomen. Men is niet zo gemakkelijk bereid om deze
testbatterij  ten behoeve van een onderzoek te vervangen door een

andere testbatterij, tenzij de onderzoeker kan overtuigen dat ande-

re tests voor het doel  van leerlingenbegeleiding beter geschikt

zijn.
3.  Voor het meten van de specifieke aanleg zou een speciale test ont-

wikkeld dienen te worden. Gedacht moet worden aan een 'voorwaarden-

test'. die gebaseerd is op een anlyse van de leertaken op 'karakte-

ristieke moeilijkheden' (Elshout, 1976).
In het onderhavige onderzoek is als volgt met deze problemen omgegaan:

1.  Voor het meten van de algemene aanleg is aangesloten bij reeds op

de scholen gebruikte tests. Dit was de Differentiale Aanleg Test of

D.A.T. (Fokkema en Dirkzwager, 1968). Van de D.A.T. werden alleen

de  subtests  Zinnen,  Analogiein,  Ruimtelijk  Inzicht  en  Figuren

Reeksen gebruikt. Deze subtests meten in deze volgorde respectieve-

lijk de taalvaardigheid, het verbale redeneervermogen, het ruimte-

lijk inzicht en het niet-verbale redeneervermogen. Door optelling

van de (in standaardscores omgerekende ruwe) scores op deze sub-

tests kan tevens het algemene IQ worden berekend. Voor het afname-

moment werd aangesloten bij de door de school vastgelegde testdata.

Deze lagen ruimschoots v66r de aanvang van het onderzochte onder-

Wijs.

2.  Als  voorwaarde  ('prerequisite')  werd gemeten  de  vaardigheid  in

kaartlezen en het hanteren van de atlas. Voor deze vaardigheid kon
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gebruik gemaakt worden van een prestatiemeting over het vooraf-

gaande thema (Kaart en Atlas).  Deze meting was door de docenten

verricht door middel van een doelstellingsgerichte toets.

3.3    De criteriumvariabelen

Het effect van beheersingsleren wordt in dit onderzoek als tweeledig

opgevat: de studieprestaties en de studietevredenheid. Als maat voor de

studieprestaties dient de score op een summatieve toets over het onder-

zochte onderwijs. Dit is in een ecologisch ATI-onderzoek de gemakke-

lijkste maat, omdat het meten van de studieprestaties tot de gewone

onderwijsactiviteiten behoort. Leertempo is in dit opzicht een veel
moeilijker te hanteren maat.

De summatieve toets (eindtoets) was samengesteld op basis van een lijst

van 17 1 eerdoelen, voor elk leerdoel &6n item. Van de 17 items waren er

vier in vierkeuzevorm, de rest van de items waren open yragen. Een

probleem   was,   dat de meetkwal i tei ten   van de toets pas konden worden

beoordeeld   na   afl oop   van het experiment. De onderzoeker liep daarmee

het risico van een ondeugdelijke meting van de criteriumvariabele (zie

daarvoor hoofdstuk 10).

Studietevredenheid wordt  in  dit onderzoek  opgevat  als  een attitude

jegens het onderwijs in de onderzochte situatie. Als maat voor de stu-

dietevredenheid  dient  de  score  op  een  zelf  ontwikkelde  attitude-

vragenlijst (de MV-A). In deze vragenlijst komen geen vragen voor over

typische aspecten van beheersingsleren (diagnostische toetsen en extra-

hulp).  Dit  om de studietevredenheid  bij  de twee niveaus  van  de  omge-

vingsvariabele  op een vergel ijkbare manier te kunnen meten. De vragen-
lijst bestaat uit een viertal schalen (zie par.4). Deze schalen worden

samengenomen tot een criteriumscore.
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4. De ontwikkeling van de tiv-A

Voor het meten van de studietevredenheid bestaan reeds verschillende

vragenlijsten .  In het onderhavige onderzoek ging het echter spe-
52)

ciaal  om die aspecten van de studietevredenheid, waarop beheersings-

leren  een  gunstige  invloed  zou  kunnen  hebben.  Bovendien moest de

vragenlijst  toegespitst zijn  op  aardrijkskunde  (gegeven  volgens  de

opzet in het onderzoek). Om deze reden was het noodzakelijk een nieuwe

vragenlijst te ontwikkelen. Deze test is genoemd de Motivatie Vragen-

lijst Aardrijkskunde, afgekort MV-A.

Voor de ontwikkeling van de MV-A was het eerst noodzakelijk de aspecten

van de studietevredenheid te inventariseren, die reeds over korte tijd

gunstig door beheersingsleren beinvloed zouden kunnen worden. In eerste

instantie werden associatief twee aspecten onderscheiden, namelijk de

tevredenheid met de behaalde prestaties (en met de verleende hulp bij

het behalen van deze prestaties) en het plezier in het leren. Aspecten

zoals innerlijk welbevinden of zelfbeeld vielen er buiten, omdat het
ging  over  effecten  over  een  tamelijk  korte  termijn  en  binnen  66n

vak . Het aspect 'plezier in het leren' werd associatief weer verder
53)

opgesplitst in drie deelaspecten. Zo ontstonden in totaal een viertal

factoren:

1.  tevredenheid met de behaalde studieprestaties en de verleende hulp

2.  concentratie in de les en tijdens het huiswerk maken thuis

3.  aversie tegen aardrijskunde

4.  zelfvertrouwen bij aardrijkskunde.

Bestaande vragenlijsten werden vervolgens doorgenomen om vraagideeon op

te doen voor de verschillende factoren. Op deze wijze ontstond een ver-

zameling uitspraken. Voor elke uitspraak werd vervolgens een tegen-

voeter geformuleerd, zodat het aantal uitspraken in de vragenlijst werd

verdubbeld. Gekozen werd voor slechts twee antwoordmogelijkheden per

uitspraak (waar respectievelijk niet waar), om de leerling te dwingen

een duidelijke keuze te doen en geen middenpositie te kiezen.

De aldus ontwikkelde vragenlijst werd vervolgens voorgelegd aan enkele

leerlingen uit de brugklas, om de helderheid en de hanteerbaarheid van

de  vragen te toetsen. Deze leerl ingen werd gevraagd de vragenlijst al
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hardop denkend in te vullen, en hiervan werd een protocol gemaakt. Op

basis van de informatie, die dit protocol opleverde, werden vragen her-

zien,   geschrapt of toegevoegd. De herziene vragenl ijst werd nogmaal s

aan enkele leerlingen voorgelegd, volgens dezelfde procedure. De defi-

nitieve vragenlijst, die hieruit ontstond, bevat 42 items.

5.  De onderzoeksopzet

5.1 Het voortoets-natoets-tweegroepenmodel

In deze studie is gekozen voor een onderzoek, dat gegevens kan opleve-

ren, die gelden voor de praktijk van het onderwijs, met andere woorden

ecologische validiteit hebben. Vanzelfsprekend moet het onderzoek z6

worden opgezet dat staat gemaakt kan worden op de juistheid van de

conclusies. Anders gezegd, de interne validiteit moet gewaarborgd zijn.

Helaas heeft de onderzoeker te maken  met een spanningsveld tussen
beide, de ecologische validiteit en de interne validiteit. Terwijl het

in een laboratoriumsituatie mogelijk is een zodanige onderzoeksopzet te

kiezen, dat aan de eis van interne validiteit voldaan wordt, ligt dit

bij onderzoek in de praktijk niet zo eenvoudig. Veelal moeten er ten

aanzien van de onderzoeksopzet concessies worden gedaan, wil het onder-

zoek in de praktijk uitvoerbaar zijn. Men zoekt dan naar een opzet, die

het ideaal zoveel mogelijk benadert ( 'quasi experimental design',  vgl.
Campbell en Stanley,   1963).   In het onderhavige onderzoek is gekozen
voor het voortoets-natoets-tweegroepenmodel ('pretest-posttest-control-

group design'). Dit heeft de volgende kenmerken:

1.  Er is een controlegroep naast een experimentele groep.

2.  De criteriumvariabelen worden tweemaal  gemeten, &en keer aan het

begin van het experiment (voortoets) en 6&n keer aan het einde

(natoets), gelijktijdig voor beide groepen.

Het voortoets-natoets-tweegroepenmodel wijkt slechts in &&n opzicht af

van een  'true experimental  design', namelijk door het ontbreken van

randomisatie . Randomisatie vormt een maatregel om de gelijkwaardig-
54)
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heid van experimentele en controlegroep te bewerkstelligen. Helaas is

bij  een  in  de  onderwijspraktijk  uitgevoerd  onderzoek  randomisatie

meestal niet mogelijk, omdat gewerkt wordt met bestaande groepen (klas-

sen). Zonder randomisatie  kan de interne val iditeit  van het onderzoek
worden bewaakt door de proefpersonen ook  v66r het experiment op de

afhankelijke variabelen te testen. Op deze wijze kan men de gelijkheid

van experimentele en controlegroep controleren. Dit nu gebeurt in het
voortoets-natoets-tweegroepenmodel.

Het verdient aanbeveling aan het voortoets-natoets-tweegroepenmodel een

retentietoets toe te voegen. Deze retentietoets moet enige tijd na de

natoets afgenomen worden en dient om de duurzaamheid van de effecten

vast te stellen. Zinvol is alleen retentietoetsing van de studiepresta-

ties en niet van de studietevredenheid. Verondersteld mag worden, dat

deze studietevredenheid beinvloed wordt door het onderwijs in de perio-

de tussen natoets en retentietoets.

Hantering  van het voortoets-natoets-tweebegrippenmodel  stuit in een

ecologische valide situatie op twee problemen:

1.  Het afnemen van een voortoets, waarin onderzocht wordt wat de leer-

ling al  beheerst van het 'te behandelen thema, kan ontmoedigend

werken op de leerling; immers, in principe weet de leerling nog

weinig of niets af van het te behandelen thema. Dit kan zijn/haar

motivatie on de toets te maken negatief beinvloeden.

2. Het doen van voormetingen en retentiemetingen op criteriumvariabe-
len is iets, wat in het gewone onderwijs niet plaats vindt. Dit

betekent, dat daarvoor lestijd aan het gewone onderwijs moet worden

onttrokken.

Het eerstgenoemde probleem werd in dit onderzoek opgelost door de voor-

toets op te bouwen uit items over het te behandelen thema en items, die

daarop geen betrekking hebben, maar naar reeds bekende dingen vragen.

Mede hierdoor werd de afnameduur tamelijk lang en bleek twee lesuren

aardrijkskunde te omvatten. Om de lesuitval niet nog groter te maken

(zie het hierboven onder 2 genoemde probleem), werd besloten om de stu-

dietevredenheid niet vooraf te meten. Ook de retentietoetsing werd
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nagelaten.

5.2    Standaardisatie van de onderzoeksituatie

De experimentele groep krijgt onderwijs  vol gens beheersingsleren  en  de
controlegroep  niet.  Voor  het overige dient het onderwijs in beide

groepen gelijk te zijn (standaardisatie). Binnen een ecologisch valide

setting kan men een gestandaardiseerde onderzoekssituatie echter alleen

zoveel  mogelijk trachten te benaderen. Er zijn immers vele factoren,

die men moeilijk gelijk kan houden. Neem bijvoorbeeld de factor leraar.

Deze zou men constant moeten houden door bij het onderzoek gebruik te

maken van slechts &6n leraar. Men zal echter in de praktijk maar moeten

afwachten of in een bepaalde school, die zich bereid heeft verklaard om

aan het onderzoek deel te nemen, een leraar te vinden is die voor het

onderzochte leerjaar aan een proefgroep van voldoende omvang les geeft.

Een bezwaar is bovendien, dat in een onderzoek met slechts een leraar

nauwelijks nog algemene conclusies mogelijk zijn. Een ander voorbeeld
van een moeilijk te standaardiseren factor is het groepsklimaat, waar-

binnen het onderwijs plaats vindt. Het is een bekend gegeven uit de

onderwijspraktijk,  dat de werksfeer binnen de onderscheiden klassen

sterk kan verschillen. Bepaal de factoren kunnen  in een onderzoek echter

zo cruciaal zijn, dat standaardisatie nodig is.

Standaardisatie in het onderhavige onderzoek leek met name gewenst ten

aanzien van enkele factoren, die samenhangen met de strategie van be-

heersingsleren  zelf.  Namelijk  de  factoren  'toebedeelde  tijd'  en

'doorzichtigheid'.  In de literatuur wordt gewezen op het zogenaamde

'time-on-task'-effect (Carroll. 1963; Rosenshine, 1978). Hiermee wordt

bedoeld het verband, dat er bestaat tussen de leerresultaten en de

hoeveelheid tijd die de leerling aan een leertaak besteedt: hoe meer

tijd hoe beter de resultaten.  In een onderzoek naar de effecten van

beheersingsleren, waarbij het voortoets-natoets-tweegroepenmodel wordt

gebruikt,  is de toebedeel de  tijd  voor de experimentele groep groter  dan
voor de controlegroep. Het afnemen, scoren en bespreken van diagnosti-

sche toetsen kost immers extra-tijd. Het toebedelen van meer tijd voor
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een bepaalde leertaak kan op zichzelf al  tot betere leerresultaten

leiden ('time-on-task'-effect).  En wel  in het geval  dat de leerling

deze   extra-tijd ook werkel ijk   aan de leertaak besteedt. Cronbach   en

Snow (1977) bevelen daarom aan om in ATI-onderzoek, waar leerresultaten
de criteriumvariabelen vormen, de tijd voor de experimentele en de
controlegroep constant te nemen. In dit onderzoek is getracht om deze
aanbeveling op te volgen door  de leraren op een bepaalde wijze te

instrueren. Namelijk door hen te vragen aan de controleklassen meer

andere steun (dan systemati sche feedback) te geven. Bijvoorbeel d  door
ten tijde van de diagnostische toetsing in de experimentele klassen in

de controleklassen de voorafgaande stof te herhalen of er klassikaal

wat  vragen  over  te  stellen  (onsystematische  feedback).  Overigens

plaatst Plomp (1977)  vraagtekens bij de aanbeveling van Cronbach en

Snow. Beheersingsleren is een strategie, die meer tijd kost dan het
gewone onderwijs.  Tijdvariatie is dus ook een kenmerk van de onder-

wijsmethoden en  niet alleen van de leerlingen.  En juist onderwijs-

methoden worden vergeleken om te kijken, welke ervan het meest effec-

tief  is in relatie  tot de gedane investering (waaronder tijd), aldus
Plomp.                                                                    de
Een  belangrijke  variabele  in  het  onderzochte  onderwijs  is  ook

'doorzichtigheid': in welke mate voor de leerling de onderwijsdoelstel-

lingen zichtbaar zijn in de onderwijsleersituatie. Bij beheersingsleren

is deze groter dan bij gewoon onderwijs: als gevolg van doelstellings-

gerichte  diagnostische  toetsen  krijgen  de  leerlingen  de  leerdoelen

beter door. In dit onderzoek is getracht de 'doorzichtigheid' te stan-

daardiseren, door zowel aan de experimentele als aan de controlegroep

de leerdoelen vooraf duidelijk te maken.

5.3    Andere onderzoeksmethodologische overwegingen

In het onderhavige onderzoek is niet alleen getracht de interne validi-

teit te bewaken, maar ook de externe validiteit. En wel door het onder-

zoek   gelijktijdig te herhalen  op een andere school . Eventuele grote
verschillen in de gevonden effecten dienen dan te worden geinterpre-
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teerd tegen de achtergrond  van een zorgvul dige beschrijving van beide

scholen op relevant geachte variabelen.

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over mogelijke interacties,

moet de onderzoeksgroep voldoende groot zijn. Cronbach en Snow (1977)
hebben beargumenteerd, dat 100 personen per niveau van de omgevings-

variabele als een verantwoorde steekproefgrootte mag worden beschouwd.

Wanneer,  zoals  in  het onderhavige onderzoek,  de omgevingsvariabele

dichotoom is, dat wil zeggen twee niveaus kent (wel en geen beheer-

singsleren),  is  een  onderzoeksgroep  van  tenminste  200  leerlingen

gewenst. Voor het onderzoek werd daarom getracht scholen bereid te vin-

den , waar het aantal leerlingen in het onderzochte leerjaar tenminste

deze omvang had.

6. Een exploratief onderzoek

In deel I  (hoofdstuk 4)  is de ATI-theorie rond de leerlingkenmerken

aanleg en motivatie een  'embryonale theorie'  genoemd.  Deze theorie

vraagt eerder om hypothesevormend dan hypothesetoetsend onderzoek.

Voorts is in hoofdstuk 8 gesteld, dat inzichten over de optimale waar-

den van allerlei, binnen de strategie van beheersingsleren gehanteerde,

onderwijsvariabelen ontbreken. Theorievorming hierover is noodzakelijk

om deze strategie te optimaliseren. Met het oog op dit alles is het

onderhavige onderzoek bedoel d   al s   een expl oratief onderzoek.   Het  wil
allereerst een aantal ATI-hypothesen voor later hypothesetoetsend ATI-

onderzoek opleveren. En wel over het effect van beheersingsleren op de
studieprestaties en studietevredenheid van leerlingen, die verschillen
wat aanleg en motivatie betreft. Daarnaast zou het onderzoek informatie
kunnen aandragen voor later exploratief onderzoek over de optimali-

sering van allerlei, binnen de strategie van beheersingsleren gehan-

teerde, onderwijsvariabelen:  omvang van de leereenheden, gebruik van

diagnostische toetsen, mate van structurering van de herhaalstof, de

hoeveelheid leerkrachtsturing bij het herhalen van stof, enz.
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7. Tijd en plaats van het onderzoek

7.1   De onderzoeksgroep

Het onderzoek werd uitgevoerd in de aardrijkskundelessen van de brug-

klas op twee HAVO-VWO-scholen in Arnhem en Venray, verder aan te duiden

al s   school  A en school  B. Deze scholen maakten  deel   uit  van een pool

van scholen, die in de brugklas dezelfde (experimentele) cursus aard-

rijkskunde gebruikten. De meeste scholen uit deze pool namen deel aan

het KPC-Project Individualisering. De aardrijkskundesecties van deze

scholen waren dus betrokken geweest bij de ontwikkeling van de experi-

mentele cursus. Tot deze groep behoorde school A, echter niet school B.
De contacten tussen de aardrijkskundesectie van school A en het KPC

verliepen via e&n contactpersoon uit de sectie. Deze nam gedurende

enkele jaren deel aan maandelijkse bijeenkomsten, waarvan het de be-

doeling was dat de daar opgedane kennis en vaardigheden doorgespeeld
zouden worden naar de vaksectie. School B nam geen deel aan het KPC-
Project Individualisering, maar werd op toevallige wijze gebruiker van

de experimentele cursus aardrijkskunde.
De onderzoeken op beide scholen kunnen beschouwd worden als twee afzon-

derlijke experimenten, die gelijktijdig plaatsvonden. School  A   tel de

128 brugklassers , verdeeld over vijf klassen (van 25 of 26 leer-
55)

lingen); school B telde 224 brugklassers, verdeeld over acht klassen

(variorend van 26 tot 30 leerlingen). De aardrijkskundelessen in de

brugklas van school A werden verzorgd door vier en op school B door

drie docenten van de aardrijkskundesectie. Per school werden de klas-

sen verdeeld in een ongeveer gelijk aantal experimentele en controle-

klassen.  School A had drie experimentele klassen en twee controle-

klassen , school B vier experimentele klassen en vier controle-56).

klassen 57)
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7.2 Het tijdschema

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van juni 1979 tot februari

1980. Vlak v66r de zomervakantie 1979 werden de aardrijkskundedocenten

geinformeerd over de opzet van het experiment. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar (augustus) werden zij geinstrueerd over de uitvoering

van het experiment in de klas. Kort daarna (september) ontvingen de

brugklasmentoren instructies over de afname van de tests. In september-

oktober werden de tests klassikaal door de brugklasmentoren afgenomen,

op een speciaal daarvoor vrijgemaakte dag. Rond de herfstvakantie wer-

den de leerlingen geinformeerd over de afwijkende opzet van het stuk

onderwijs dat nu zou volgen, en werd de voortoets afgenomen (duur daar-
van bijna twee lesuren). Vervolgens startte men met het onderwijs in

het onderzochte onderwijsthema  (duur ongeveer 24 maand).  Tussen  de

herfstvakantie en Kerstmis werd het eerste deel van de natoets afgeno-

men ('eindtoets 1'), in januari 1980 het tweede deel ('eindtoets 2')
plus een test voor de studietevredenheid (de MV-A).

8.  Instructie aan docenten

De bij het experiment betrokken aardrijskundedocenten kregen instruc-

tie over onder meer de volgende aspecten:

1.  De vormgeving van de hulp na de diagnostische toets.

2. Het gelijktrekken van de 'time-on-task' van experimentele en con-
troleklassen.

3.  De instructie aan de leerlingen.

Voor de hulp na de diagnostische toets zou de docent mogen kiezen uit

twee mogelijkheden:

a.  Klassikale bespreking van de meest gemaakte fouten, gevolgd door

individuele bespreking van de overige fouten.

b.    Foutenanalyse  in  de  vorm van groepswerk.
Over het gelijktrekken van 'time-on-task' voor de experimentele en
controleklassen werd afgesproken, dat de docent dit zou trachten te

bewaken door de controleklassen iets langer uitleg bij de stof te geven
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dan de experimentele klassen, waarbij hij/zij vrij was om te kiezen

hoe. Als suggesties werden gegeven:

a.  In de experimentele klas de uitleg over de stof (voorafgaand aan de

zelfwerkzaamheid) meer in de vorm van doceren, in de controleklas-

sen in de vorm van een onderwijsleergesprek.

b.  In de controleklas af en toe eens een herhaling  inlassen (bijv.

vragen stellen over een afgerond stuk stof).

Over de instructie aan de leerlingen werd overeengekomen, dat deze er

ongeveer zo zou uitzien als in het overzicht hieronder.

Instructie aan de leerlingen

1.  Bij het volgende thema (De Alpen) gaan we gebruik maken van lesmateriaal van het
Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC). Dit lesmateridal is wat verschillend van
dat wat we normaal gebruiken.*

2.  Er wordt begonnen met een toets (zogenaamde voortoets) die bestemd is voor het
KPC. Deze is nieuwsgierig, wat de leerlingen die met het materiaal gaan werken,
van aardrijkskunde afweten. Voor deze toets wordt geen cijfer gegeven. Je krijgt
hem pas na afloop van De Alpen terug.

3.  Experimenteerklassen
Jul I ie krljgen naast de gewone toetsen ook andere toetsen, zogenaamde diagnos-
tische toetsen. Om de drie lessen wordt zo'n diagnostische toets dfgenomen. Voor
deze toets krijg je geen cijfer. De toets is uitsluitend bedoeld om voor jezelf
na te gaan, of je de lessen over De Alpen begrepen hebt. Het is dus niet van
invloed op je cijfer als je fouten maakt. Later, bij het nakijken, moet je pro-
beren uit deze fouten te leren.**

Controleklassen
Sommige brugklassers krijgen wat meer toetsen dan jullie.  Voor  deze toetsen

krijgen ze echter geen cijfer. Ze heten met een mooi woord diagnostische toetsen.
Jullie krijgen ze nief, want het KPC wil te weten zien te komen, of leerlingen
wel iets aan die diagnostische toetsen hebben.***

4.  Nadat de laatste toets over De Alpen is gegeven, krijgen jullie een vragenlijst
voorgelegd. Daarin wordt jullie  meni ng   over de aardrijkskundelessen gevraagd.
Deze vragenlijst is bedoeld voor het KPC.

*   Het woord 'experiment' werd nadrukkelijk niet gebruikt.

**  Deze instructie werd bij elke diagnostische toets herhaald.

*** Deze  instructie  werd  gegeven  op  aandringen  van de aardrij skundedocenten.
Leerlingen van parallelklassen spreken elkaar en zouden het vreemd kunnen vin-
den, dat de ene klas anders behandeld wordt dan de andere klas.
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Hoofdstuk 10.   Resultaten  van het onderzoek

1.  Data-verwerking

In het onderzoek werden op twee scholen gegevens verzameld over leer-

lingkenmerken en criteriumvariabelen. De leerlingvariabelen waren:

1.  Taalvaardigheid,  gemeten  door  de  subtest Zinnen  uit  de  D.A.T.

(afgekort ZIN).

2.  Verbaal redeneervermogen, gemeten door de subtest Analogiein uit de

D.A.T. (afgekort ANAL).

3.  Niet-verbaal  Redeneervermogen,  gemeten  door  de  subtest Figuren

Reeksen uit de D.A.T. (afgekort FIG).

4.  Ruimtelijk  Inzicht,  gemeten door de gelijknamige subtest uit de

D.A.T. (afgekort RUIM).

5. Algemene Voorkennis, gemeten door een studietoets over de vooraf-
gaande leertaak, welke handelde over de vaardigheid in het gebruik

van kaart en atlas (afgekort KAT).

6.  Prestatiemotivatie,  gemeten  door  de  gelijknamige  schaal  uit de

PMT-K (afgekort P).

7. Negatieve Faalangst, gemeten door de gelijknamige schaal uit de
PMT-K (afgekort Fmin).

8. Positieve Faalangst, gemeten door de gelijknamige schaal uit de

PMT-K (afgekort Fplus).

De criteriumvariabelen waren in dit onderzoek:

1.  Studieprestaties, gemeten door een voortoets (Vtot) en een natoets

(Ntot).

2.  Studietevredenheid,  gemeten  door  de  Motivatie-Vragenlijst-Aard-

rijkskunde (afgekort Mtot).

De gegevens met betrekking tot de studieprestaties en de studietevre-

denheid zijn verzameld onder twee verschillende condities. In het ene

geval werd de strategie van beheersingsleren gebruikt (verder aangeduid

als MASTER) en in het andere geval de traditionele methode (aangeduid

als NOMASTER). Beide condities  zijn te beschouwen  al s twee niveaus  van
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&&n variabele: de onderwijsmethode.

De scholen worden   in het hiernavolgende aangeduid   al s school  A   en

school  B  (zie  voor een beschrijving: hoofdstuk  9).
Op de verkregen data werden regressie-analyses uitgevoerd met behulp

van   het  SPSS Mul tiple Regressie Computer Programma   (Nie  e.a.,   1975).

Hierbij  is een Wirarchische methode gebruikt. Voor toetsing van de

interacties werd telkens eerst KAT ingevoerd, vervolgens het betref-

fende leerl ingkenmerk,   dan de conditie en tenslotte de interactieterm.

Door uitpartialisatie van de KAT-variantie werd statistisch gecontro-
leerd voor eventuele verschillen tussen beide condities met betrekking

58)
tot dit leerlingkenmerk

De interactie-effecten werden getoetst met gebruikmaking van de door

Kerlinger en Pedhazur (1973) voorgestel de F-toets.  Vol gens deze toets

wordt, per regressievergelijking, de bijdrage van elke predictor tegen

dezelfde foutenvariantie getoetst. In navolging van andere onderzoekers

(zie bijv. Simons, 1980) werden bij de toetsing van de interactie-
effecten  alphacoofficianten  van  .10  gehanteerd.  Voor  de  regressie-

analyses werden de scores op de leerlingkenmerken gestandaardiseerd.

2. De data

2.1   Betrouwbaarheid van de instrumenten voor het meten van

de criteriumvariabelen

Tabel 1 hieronder geeft de betrouwbaarheidscodfficiunten voor de voor-

toets (17 items), natoets (17 items) en de MV-A (42 items), berekend

volgens de formule van Kuder-Richardson (KR 21).
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Tabel 1  Betrouwbaarheidscoofficionten

Alpha
Instrument

School A School B

Vtot .30 .19

Ntot .27 .49

Mtot .84 .84

Uit de tabel blijkt, dat de betrouwbaarheid van de voortoets erg laag
is. Dit ligt ook voor de hand, daar de onderwezen leerstof nieuw was

voor de leerlingen. Ze moesten dus 'op goed geluk' de voortoets maken.

Echter, ook de natoets is onbetrouwbaar, vooral  op school A, hetgeen

onder meer moet worden toegeschreven aan het kleine aantal items (17).

Daarom moeten de hiermee verkregen data met de nodige on,zichtigheid

worden gehanteerd. Met name is het van belang de data te bekijken in

samenhang met andere, kwalitatieve gegevens. Deze kwalitatieve gegevens

kunnen een aanwijzing zijn, dat het al of niet vinden van de onder-

zochte effecten niet zomaar toeval is.

Overigens  kan  men  bij  de  gebruikte  betrouwbaarheidsmaat  (Kuder-

Richardson)  ook  een kritische kanttekening  plaatsen.  De toets werd

samengesteld op basis van de toetsmatrijs van Bloom, zodat ze verschil-

lende beheersingsniveau's  bestrijkt  (kennis,  begrip en toepassing).

Waarom zouden items over deze verschillende niveaus hoog met elkaar

moeten correleren?

Uit de tabel   bl ijkt,  dat  de  MV-A veel betrouwbaarder is, hetgeen  waar-
schijnlijk samenhangt met het grotere aantal items (42).

2.2   De voortoets

Tabel 2 hieronder biedt gegevens over de resultaten op de voortoets.
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Het niveau van voorkennis blijkt laag, hetgeen erop wijst, dat het hier

inderdaad om een nieuwe leertaak gaat. Op beide scholen blijkt (bij

tweezijdige toetsing) geen significant verschil  in de voortoetsresul-

taten tussen experimentele en controlegroep   (t  =  1.28;   p > .05  op
school  A  en  t =  -.69;  p>-.05 op school  B).

Tabel 2  Resultaten op de voortoets

School A School B

Gemiddelde Gemiddelde

Mast#r Nomaster Master Nomaster
(n./0) (n=48)

t    Df
(n=107) (n=108) t   Df

4.7 4.3. 1.28 122 4.2 4.4 -.69 213

2.3     Hoofdeffecten

2.3.1  Conditie-hoofdeffect (t-toetsing)

Het effect van het onderzochte onderwijs bij de leerling wordt voor wat

betreft de studieprestaties zichtbaar in zijn winstscore, dat wil zeg-

gen zijn natoetsscore minus zijn voortoetsscore. In tabel 3 zijn de ge-

middelde winstscores in de experimentele en controlegroep opgenomen.

Tabel 3 Studieprestaties en studietevredenheid in de experimentele en
controlegroep

Crite- School A School B

ri um -
Master Nomaster Master Nomaster

variabele
n M n M t    Df n M n M t    Of

** ***
Winst- 68  5.3  46   4.6 1.91 112 101 5.1 105  4.3 2.74 204

score
**

Mtot      70  30   40  27.2 2.32 108 93 28.5  69 29.0  -.43  160

***    P   <  .0 1
** p <.05
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Zoals uit tabel 3 blijkt, is op beide scholen de gemiddelde winstscore

in de experimentele groep groter dan in de controlegroep. Op school A

bedraagt de gemiddel de winstscore bij beheersingsleren   op de studie-

toets (bestaande uit 17 vragen)  gemiddeld 5.3,  bij de traditionele

methode is de gemiddelde winstscore 4.6. Op school B bedragen deze aan-
tallen respectievelijk 5.1 en 4.3. Door middel van een t-toets is nage-

gaan, of deze verschillen significant zijn. De gevonden t-waarden zijn
eveneens in tabel 3 opgenomen. Beide t-waarden zijn significant (een-

zijdige toetsing ).  Op  school A geldt t =  1.91;  p< .05 en op
59),

school B geldt  t =  2.74;  p <.01. De conclusie  is  dus,  dat op beide

scholen beheersingsleren het significant beter doet dan de traditionele

methode.

Hoewel er een statistiseh significant verschil bestaat tussen de gemid-

delden van beide onderwijsmethoden, is de praktische betekenis van deze

conclusie  tamelijk  gering.  Het percentage toegenomen stofbeheersing

- gebaseerd op de aanname dat elk goed beantwoord item betekent dat de

door  het  betreffende  item  vertegenwoordigde  stofonderdeel  volledig

beheerst wordt - is voor de MASTER-conditie 31% en 30% respectievelijk

op school A en school B en voor de NOMASTER-conditie 27% en 25% op
respectievelijk school A en school B.

Uit het gegeven, dat de toename van de stofbeheersing in de beide con-

dities laag ligt, kan worden afgeleid, dat het een moeilijke leertaak

betreft (in par.2.2 bleek al, dat de voorkennis gering was).

In tabel 3 (bladzijde 219) zijn tevens de gemiddelde scores op de stu-
dietevredenheidstest (MV-A) opgenomen, met de bijbehorende t-waarden.

Hieruit blijkt, dat op school A de studietevredenheid in de experimen-

tele groep significant hoger is dan in de controlegroep (t = 2.32;

p<.05), op school B niet (t = -.43; p>.05).

2.3.2 Conditie-hoofdeffect (regressie-analyse)

Hoeveel van de variantie van de studieprestaties wordt verklaard door

de experimentele conditie  (beheersingsleren  versus  traditionele me-

thode)? Het antwoord op deze vraag is verkregen met behulp van regres-
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sie-analyse, waarbij de conditie is beschouwd als de predictor, die de
studieprestaties voorspelt. Tabel 4 geeft de gegevens uit deze regres-

sie-analyse.

Tabel 4  Door de omgevingsvariabele verklaarde hoeveelheid variantie

van de studieprestaties (Ntot) (na uitpartialisatie van KAT)

Criterium- School A School B

variabele    Df   % verklaarde F Df % verklaarde     F
variantie variantie

*** **
NTOT 110 7.96 10.43 185 1.44 3.06

***    P   <  .0 1
**   P <.05

Uit de tabel blijkt,  dat (na uitpartial isatie van KAT) de experimentele
conditie een significante hoeveelheid variantie van de studieprestaties

(Ntot) verkl aart (eenzijdige toetsing).

2.3.3  Aptitude-hoofdeffecten

Tabel 5 biedt gegevens over de effecten van de leerlingkenmerken op de

criteriumvariabelen.
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Tabel 5  Percentage verklaarde variantie (en bijbehorende F-waarde) op

de criteriumvariabelen, per leerlingkenmerk

School A

Ntot Mtot
Leerlingvariabele

DF     %var   F         DF     %var   F

ZI 1,110 6.62 8.55*** 1,105 .80 .99

ANAL 1,110 12.33 17.05*** 1.105 .23 .28

RUIM 1,110 2.09 2.56 1,105 .61      . 75

FIG 1,110 1.54 1.87 1,105 .61      . 75

KAT 1,111 8.14 9.84*** 1,106 14.09 17.38***

P 1,110 .57 .68 1,105 8.54 11.59***

Fmin 1,110 .00 .00 1,105 4.30 5.54**

Fplus 1,110 .09 .11 1,105 1.57 1.95

School B

Ntot Mtot
Leerlingvariabele

DF     %var   F         DF     %var   F

ZI 1,185 6.08 13.62*** 1,145 .72 1.09

ANAL 1,185 6.17 13.82*** 1,145 .07 .11

RUIM 1,185 5.36 11.89*** 1,145 5.46 8.73***

FIG 1,185 1.80 3.83 1,145 .02 .03

KAT 1,186  11.28  23.64*** 1,146 3.81 5.79**

P 1,185 .05 .11 1,145 4.03 6.35**

Fmin 1,185 .42 .88 1,145 1.76 2.71

Fplus 1,185 .06 .12 1,145 5.52 8.83***

***  P <01
**     P <405
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Uit de tabel blijkt, dat op beide scholen een significante hoeveelheid

variantie op de studietoets wordt verklaard door de leerlingkenmerken

DAT-ZI,  DAT-ANAL en KAT,  en op school B ook  nog door DAT-RUIM. Op

school A blijkt DAT-ANAL de beste voorspeller van de studieprestaties

(12.33% variantie wordt erdoor verklaard) en op school B de KAT (11.28%

variantie wordt erdoor verklaard). Van de variantie op de studietevre-

denheidstest wordt op beide scholen een significante hoeveelheid ver-

klaard door de leerlingkenmerken KAT en P. Vooral  op school A blijkt

KAT een goede voorspeller van de studietevredenheid te zijn (14.0 56

variantie wordt erdoor verklaard).

Bij de interpretatie van de gegevens uit tabel 5 moet rekening worden

gehouden met het feit, dat deze gegevens gebaseerd zijn op analyses per

leerlingkenmerk afzonderlijk. Correlaties tussen leerlingkenmerken
onderling zijn dus buiten beschouwing gelaten.

2.4   Interactie-effecten

2.4.1  De regressielijn

Teneinde interactie-effecten te kunnen vaststellen, worden per treat-

ment de correlaties berekend tussen leerlingkenmerken en criterium-

variabelen. Deze correlaties worden omgezet in regressievergelijkingen.

Een regressievergelijking geeft aan, wat de beste voorspellingen zijn

van de waarden van de criteriumvariabele, gegeven de waarde van het

leerlingkenmerk. In deze vergelijking is het leerlingkenmerk de voor-
spellende variabele (predictor) en de criteriumvariabele de voorspelde

variabele. De regressievergelijking luidt:   y=a+b x
A

waarin:  y = de voorspelde waarde van de criteriumvariabele

a = de regressieconstante

b = de regressiecoofficiont

x = de gegeven waarde van de predictor.

Deze formule geeft een lineair verband aan tussen predictor en criteri-

umvariabele. Grafisch wordt dit verband weergegeven door de regressie-
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lijn. De regressielijnen voor twee treatments kunnen evenwijdig lopen
of elkaar snijden. Als de regressielijnen elkaar snijden, dan is er

sprake van een disordinale interactie. In dit geval is de relatie tus-

sen leerlingkenmerk en criteriumvariabele afhankelijk van het niveau

van een derde variabele, i.c. de onderwijsmethode.

2.4.2 Interactie-data

Tabel 6 biedt gegevens over de effecten van interacties tussen de ver-

schillende leerlingkenmerken en condities op de criteriumvariabele stu-

dieprestaties (Ntot).  In tabel 7 zijn de gegevens samengevat voor de

criteriumvariabele studietevredenheid  (Mtot).
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Tabel 6  Grootte en richting van de interactie-effecten op de natoets-

score

School A

Interactie- % verklaarde Constante (a) Richtings-
DF                 F                     coafficiant (b)

term variantie Master Nomaster Master Nomaster

ZIxCond. 1,107 .63 .90 10.01 8.88 .35 . 10

ANALxCond.  1,10 7 .49 . 79 10.06 8.74 . 71 1.03

RUIMxCond. 1,107 1.03 1.40 10.06 8.80 .45 .00

FIGxCond. 1,107 .06 .08 10.05 8.78 .23 .34

KATxCond. 1,109 2.46 3.29* 10.04 8.80 .40 1.10

PxCond. 1,107 .4460) .58 10.05 8.86 .07 -.24

FminxCond. 1,107 .05 .06 10.04 8.78 .00 -0.10

FplusxCond 1,107 .01 .01 10.04 8.79 .00 .04

School B

Interactie- % verklaarde Constante (a) Richtings-
OF                 F                     coofficiant (b)

term variantie Master Nomaster Master Nomaster

ZIxCond. 1,182 .11 .24 9.23 8.74 .52 .69

ANALxCond. 1,182 .85 1.94 9.27 8.68 .36 .84

RUIMxCond. 1,182 .22 .48 9.21 8.76 .44 .68

FIGxCond. 1,182 .03 .07 9.26 8.68 .41 .31

KATxCond. 1,184 .52 1.09 9.27 8.68 .99 .64

PxCond.60) 1,182 1.43 3.05* 9.24 8.66 .35 -.25

FminxCond. 1,182 .03 .06 9.26 8.69 -.18 -.09

FplusxCond 1,182 .04 .08 9.26 8.68 .08 -.01

* 0.10>p>0.05
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Tabel 7  Grootte en richting van de interactie-effecten op de MV-A-

score

School A

Interactie- % verklaarde Constante (a) Richtings-
OF                 F                     coofficiant (b)

term variantie Master Nomaster Master Nomaster

ZIxCond. 1,102 .00 .00 29.96 26.93 -.74 -.69

ANALxCond. 1,102 .05 .06 29.91 27.00 -.26 -.56

RUIMxCond. 1,102 1.38 1.78 29.91 27.14 .20 -1.33

FIGxCond. 1,102 .00 .00 29.88 27.06 -.38 -.39

KATxCond. 1,104 .06 .08 29.90 27.03 2.28 2.60

PxCond. 1,102 .58 .87 30.32 26.6160) 2.55 1.52

FminxCond. 1,102 .21 .29 30.05 26.88 -1.72 -1.13

FplusxCond 1,102 .47 .61 30.05 26.96 1.33 .40

School B

Interactie- % verklaarde Constante (a) Richtings-DF                 F                     coofficient (b)

term variantie Master Nomaster Master Nomaster

ZIxCond. 1,142 1.39 2.10 28.29 28.48 1.31 -.31

ANALxCond. 1,142 .02 .03 28.46 28.53 .08 .26

RUIMxCond. 1,142 .04 .06 28.32 28.74 1.49 1. 76

FIGxCond. 1,142 .33 .48 28.45 28.53 .54 -.21

KATxCond. 1,144 .04 .06 28.45 28.53 1.16 1.44

PxCond. 1,142 1.73 2.71 28.32 28.5760) 2.13 .37

FminxCond. 1,142 1.12 1. 70 28.30 28.54 -1.43 -.02

FplusxCond 1,142 .26 .41 28.34 28.64 1.81 1.14
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Uit de tabellen 6 en 7 blijkt, dat twee interactietermen significant

zijn (10% niveau), namelijk de interactie tussen de prerequisite vaar-

digheid Kaart- en Atlasgebruik (KAT) en conditie op school A, en de

interactie tussen prestatiemotivatie (P) en conditie op school B, beide

op de criteriumvariabele studieprestaties.

Voor de beide significante interacties werden tevens de simultane dif-

ferentiatiegebieden berekend met behulp van het door De Leeuw (1977)

beschreven computerprogramma DIFATI. Het blijkt, dat beide interacties

ordinaal zijn. Voor de interactie van KAT met conditie (zie figuur 13)

geldt het volgende: zowel de leerlingen met lage als met hoge vaardig-

heid in kaart- en atlasgebruik hebben baat bij beheersingsleren, hoe-

wel  het verschil  tussen beheersingsleren en de  traditionele methode

geringer is naarmate de leerlingen vaardiger zijn in kaart- en atlas-

gebruik. Voor de interactie van P met conditie (zie figuur 14)  geldt

het volgende:  alleen de hoog prestatiegemotiveerden hebben baat bij

beheersingsleren, voor de laag prestatiegemotiveerden maakt het niet

uit welke methode gebruikt wordt.
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Figuur 13 Studieprestaties  (Ntot)  als  functie van de gestandaar-

diseerde KAT-scores voor beheersingsleren en de tradi-
tionele methode (school A)

Differentiatiegebieden: x<. 70 en x>20.74
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Figuur 14 Natoetsscores (Ntot) als functie van de gestandaardi seer-

de  P-scores  voor  beheersingsleren  en  de  traditionele

methode (school B)

Differentiatiegebieden: x<- 14.58 en x>- 0.04
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3.  Discussie

3.1 Conditie-hoofdeffect

Volgens de theorie kunnen lacunes, die zijn ontstaan door het niet

aansluiten van het klassikale onderricht bij het specifieke leertempo

en het begripsvermogen van de individuele leerling, worden weggewerkt

door het frequent onderbreken van de klassikale instructie voor het

geven van feedback gevolgd door correctieve maatregelen. De bevindingen

in het onderhavige onderzoek komen met deze theorie overeen. Beheer-

singsleren  blijkt  op  beide  scholen  tot  betere  studieprestaties  te

leiden dan bij de traditionele methode.

De onderzochte leertaak  bleek een hoge moeilijkheidsgraad te hebben.

Dit is niet zo verwonderlijk, orndat bij de leerdoelen begrip en toe-
passing meer nadruk kregen dan kennis. Het percentage stofbeheersing

bij deze moeilijke leertaak was in de experimentele groep (beheersings-

leren) 4% hoger dan in de controlegroep (traditionele methode) op
school A en 5% op school B. Dit resultaat werd verkregen door de leer-

taak (duur ongeveer twee maanden) viermaal te onderbreken voor diagnos-
tische toetsing, gevolgd door correctieve maatregelen. Uit interviews

met de betrokken docenten na afloop van het experiment bleek de correc-

tieve maatregel bij de meesten van hen te bestaan uit het (nog in de-
zelfde  les)  klassikaal  nakijken  en  bespreken  van  de  diagnostische

toets. Er werd dus na de toets geen individueel gerichte hulp gegeven,

zoals aanbevolen door Bloom. Het afnemen en (klasikaal) bespreken van

de diagnostische toetsen kostte vanzelfsprekend extra-tijd. Uit de
interviews bleek, dat in de experimentele groep ongeveer 20% meer tijd

aan de stof besteed was. De controleklassen hielden zich in die tijd op

een andere wijze met de stof bezig, bijvoorbeeld met een  'inlevende

verwerking' ervan (het maken van een collage of dramatische expressie).

Het besteden van de 20% extra-tijd aan diagnostische toetsing leidde

tot 20% meer stofbeheersing dan in de controlegroep. Het rendement was

dus niet opzienbarend: het gebruik van diagnostische toetsen (bij een

moeilijke leertaak) bleek geen wondermiddel, dat de leerprestaties op-
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eens sterk deed stijgen.

Op grond van de theorie zou een hogere stijging verwacht mogen worden,

indien de docenten na de diagnostische toets meer systematisch indivi-

dueel  gerichte hulp hadden gegeven. Om docenten hiertoe te brengen,

blijkt het geven van alleen suggesties niet voldoende. Men zal hen zeer

gericht moeten begeleiden bij het na de diagnostische toets aanpassen

van de instructie aan de behoeften van de individuele leerling.

Op school A bleek de studietevredenheid in de experimentele groep sig-

nificant hoger dan in de controlegroep. Het probleem is hier het ont-

breken van een voormeting.  Er zijn dan ook zo geen conclusies te

trekken over  de effecten van de onderwijsmethode op de studietevre-

denheid. Het is bijvoorbeeld denkbaar, dat het verschil in studietevre-

denheid tussen experimentele en controlegroep op school A al  bij de

aanvang van het onderzoek aanwezig was. Omgekeerd is het ook denkbaar,

dat op school B de experimentele groep bij de aanvang een geringere

studietevredenheid had dan de controlegroep. Gezien de lage correlatie

tussen de studietevredenheidstest en de studietoets (de Pearson pro-

duktmoment correlatie tussen   Mtot   en Ntot bedroeg   .27)   is de hogere
studietevredenheid in de experimentele groep op school A zeker voor

slechts een gering gedeelte toe te schrijven aan de betere studi epres-
taties. Mocht de hogere studietevredenheid inderdaad door beheersings-

leren veroorzaakt zijn, dan gaat het hier waarschijnlijk om de meer

algemene positieve uitstralingseffecten van beheersingsleren.

3.2    Interactie-effecten

Twee significante interacties (10% niveau) werden gevonden, namelijk

tussen conditie en algemene voorkennis op school A en tussen conditie

en prestatiemotivatie op school B. Deze interacties, die gevonden zijn

voor  studieprestaties,  zijn  ordinaal.  Voor  de  algemene  voorkennis

blijkt, dat de door beheersingsleren veroorzaakte stijging van de
leerprestaties het grootst is bij de leerlingen met relatief lage alge-
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mene voorkennis. Voor de prestatiemotivatie blijkt, dat beheersings-

leren de prestaties alleen doet toenemen bij de relatief hoog pres-

tatiegemotiveerde leerlingen. Er werden geen interacties gevonden voor

de algemene aanlegfactoren (taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht, ver-
baal  en  niet-verbaal  redeneervermogen)  en  positieve  en  negatieve

faalangst.

Hoe kan de gevonden interactie tussen algemene voorkennis en conditie

worden verklaard? Onder algemene voorkennis werd hier verstaan de vaar-

digheid in het gebruik van kaart en atlas, zoals gemeten door de KAT.

Leerlingen,  die laag  scoorden  op  deze toets,  blijken het meest te

profiteren van het frequent onderbreken van de leertaak voor diagnos-

tische toetsing. De vraag is nu, op welke wijze de leerlingen, die laag

scoorden  op de toets over kaart  en  atl as,   van  de di agnosti sche toetsen
profiteerden. Een voor de hand liggende verklaring is, dat deze leer-

1 ingen  meer hulp nodig hadden dan leerl ingen  met  een hoge score  op  de
KAT. En een belangrijk verschil tussen beide onderwijsmethoden is, dat
beheersingsleren door zijn frequente diagnostische toetsing meer hulp

biedt dan de traditionele onderwijsmethode. Indien we aannemen, dat de

KAT appelleert aan specifieke aanlegfactoren, dan bevestigt dit onder-

zoek de conclusie van Tobias  (1973),  dat een interactie bestaat tussen

het wel of niet geven van feedback en specifieke aanlegfactoren.

Het is trouwens ook niet uitgesloten, dat de KAT de leerling aanspoort

om extra zijn best te gaan doen. De toets over kaart en atlas was een

summatieve toets, waarvoor de leerlingen een beoordeling in de vorm van

een cijfer kregen. Deze summatieve toets sloot de voorafgaande leertaak

over kaart en atlas af. Deze leertaak werd ook al frequent onderbroken

voor diagnostische toetsing. De leerling, die een laag cijfer voor de
summatieve toets kreeg, werd door deze informatie over zijn prestaties
aangespoord  in het vervol g beter  van de diagnostische toetsen gebruik
te maken.

De vraag is waarom zich het op school A gevonden interactie-effect niet

heeft voorgedaan op school B. Eerder is al gewezen op de onbetrouwbaar-

heid van de studietoets. Het kan zijn, dat het op school A gevonden in-

teractie-effect veroorzaakt is door toevallige fluctuaties van de pres-

taties op een onbetrouwbare studietoets. Kwam het effect niet toevallig
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tot stand, dan is de tentatieve verklaring die hierboven werd gegeven

aannemelijk. Deed zich het effect op school B niet voor, omdat de leer-

lingen  die  faal den  dit niet deden door geringe specifieke aanleg  maar

door gebrek aan inzet? En was de onderwijscontext, waarin de lage cij-

fers op de toets over kaart en atlas werden gepresenteerd (bijv. de

wijze van bespreken  van de toets  door de docent), zodanig  dat  de  lage
cijfers niet aanspoorden tot meer inzet? Helaas is er geen informatie
over leerlingen en onderwijscontext beschikbaar, die het beantwoorden

van deze en dergelijke vragen mogelijk maakt.
De gevonden interactie tussen prestatiemotivatie en conditie kan worden

verklaard vanuit de in hoofdstuk 4 geschetste 'embryonale' ATI-theorie
over het leerlingkenmerk motivatie. Vanuit deze theorie zitten er aan

beheersingsleren zowel gunstige als ongunstige kanten. Het opdelen van

een leertaak in kleine stappen en het geven van meer hulp hebben een

ongunstig effect op de prestatiemotivatie, terwijl het geven van feed-

back over de leerprestaties juist gunstig is. Nu ging het in dit onder-

zoek om een moeilijke leertaak. Zelfs ondanks de door beheersingsleren

verschafte structuur bleef er voor de prestatiegemotiveerde leerling

voldoende gelegenheid om zelf de taak tot stand te brengen (taakzelf-

standigheid). Daarmee werd de prestatiegemotiveerde leerling in over-

wegende mate geconfronteerd met de voor hem positieve kant van beheer-

singsleren: de aanwezigheid van een criterium (in de vorm van diagnos-

tische toetsen), waaraan de leerling zelf kan toetsen hoe goed of hoe

slecht zijn prestatie is (aanwezigheid van een standaard van uitnemend-

heid).  Dit leidde ertoe,  dat de prestatiegemotiveerde leerling zich

inzette, om de informatie uit de diagnostische toetsen voor het leer-

proces optimaal te gebruiken.
Voor de andere onderzochte motivatiefactoren, negatieve en positieve

aanleg, werden geen interactie-effecten gevonden. Dit is niet in over-

eenstemming met de geschetste ATI-theorie over motivatie. Volgens deze

theorie mocht verwacht worden,  dat negatief faalangstige leerlingen

profiteren van de meer gestructureerde onderwijssituatie bij beheer-

singsleren en positief faalangstige leerlingen van de minder gestruc-

tureerde onderwijssituatie bij de traditionele methode. Het is waar-

schijnlijk dat, ondanks de door beheersingsleren verschafte structuur,
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de leertaak door haar hoge moeilijkheidsgraad voor de negatief faal-

angstige leerling een grote mate van onzekerheid bleef behouden, ter-

wijl  ze voor de  positief faalangstige leerling voldoende uitdagend

bleef.

Waarom deed zich het op school B gevonden interactie-effect bij  het

1 eerlingkenmerk prestatiemotivatie   niet  voor op school A? Behalve   de

mogelijkheid van het niet zichtbaar worden van het effect door onbe-

trouwbare meting , is een mogelijke verklaring dat op school A ook61)

in de controleconditie reeds een standaard van uitnemendheid aanwezig

was. School A behoorde namelijk tot de scholen, die deelnamen aan het

Project Individualisering van het KPC, school B niet. Binnen het kader

van dit project waren de aardrijkskundedocenten van school A een aantal

jaren begeleid bij het gebruik van het onderzochte onderwijsleerpakket,

wat niet het geval was met de aardrijskundedocenten van school B. Door

hun  grotere vertrouwdheid met het  gebruikte onderwijsleerpakket was

de aanpak van de docenten op school A meer doelgericht. Ook zonder

diagnostische toetsen was er in de onderwijsleersituatie dus al een

standaard van uitnemendheid aanwezig, in de vorm van een overzicht van

wat de leerling straks moet kennen en kunnen. Volledigheidshalve moet
opgemerkt worden, dat prestatiemotivatie het enige leerlingkenmerk was

waarin de twee scholen van elkaar afweken. Terwijl de experimentele en

controlegroepen op  school B  op  dit leerlingkenmerk  niet significant

verschilden, was dit wel  het geval  op school A (zie tabel 8). Het is

niet uitgesloten, dat het interactie-effect van prestatiemotivatie met

conditie hierdoor werd beTnvloed.
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Tabel 8  Samenstelling van de onderzochte groep ten aanzien van het

leerlingkenmerk prestatiemotivatie

Leerling- School A School B

kenmerk Gemiddelde Gemiddelde

Master Nomaster t Df  Master Nomaster t   Df

(n=76) (n=50) (n=112)  (n(106)

***
P 16.75 19.98 -2.87 124 16.59 15.60 1.28 216

*** p < 01 (tweezijdige toetsing)

Wat is de praktische betekenis van de gevonden interactie-effecten bij

algemene  voorkennis  en  prestatiemotivatie? Omdat het hier  ordinale

interacties betreft, geven ze geen aanleiding om binnen de klas ver-

schillende treatments (beheesingsleren of traditionele methode) toe te

wijzen op basis van geregistreerde verschillen in algemene voorkennis

of prestatiemotivatie. Wel heeft het frequent onderbreken van een leer-

taak voor diagnostische toetsing alleen nut bij leerlingen met geringe

algemene voorkennis of hoge prestatiemotivatie.

Op basis van de resultaten op de summatieve toets over een voorafgaande

leertaak, zou de docent vooral de leerlingen met onvoldoende prestaties

(lage algemene voorkennis) kunnen adviseren om de volgende leertaak

frequent te onderbreken voor het maken van een diagnostische toets.

Wanneer dit niet in de les gebeurt maar als huiswerk, betekent deze
extra tijdsinvestering door de zwak presterende leerling geen vertra-

ging van het klassikale tempo door de stof. De docent zou met de inten-

siteit van de begeleiding van deze activiteit rekening kunnen houden

met zijn indrukken over inzet en capaciteiten van de leerling. Zwak

presterende  leerlingen,  waarbij  hij  een  geringe inzet op de vorige

leertaak constateerde maar verwacht dat zij lering getrokken hebben uit

hun falen, begeleidt hij verder niet bij het leren uit eigen fouten.

Heeft de docent niet de verwachting, dat de leerling meer inzet zal

vertonen, dan oefent hij controle uit op het maken van en het leren uit
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de diagnostische toetsen. Zwak presterende leerlingen, waarvan de do-

cent de indruk heeft dat zij moeite hebben met dit type leertaken,

geeft hij een meer intensieve begeleiding bij het leren uit de diagnos-

tische toetsen, door samen met deze leerlingen fouten te analyseren en

te corrigeren.

Wanneer de docent tracht om door het treffen van een maatregel als fre-

quent diagnostisch toetsen matige leerprestaties van een klas te verho-

gen, dient hij erop bedacht te zijn dat deze maatregel zonder externe

reinforcements  alleen  bij  de  hoog  prestatiegemotiveerde  leerlingen

effect zou kunnen hebben. De laag prestatiegemotiveerde leerlingen zal

hij door externe reinforcements moeten bewegen om de informatie uit de

diagnostische  toetsen  optimaal  te  gebruiken.  Vanzelfsprekend moeten

deze aanbevelingen met veel voorbehoud worden gegeven. Het onderhavige

onderzoek heeft slechts een exploratief karakter, en de gegeven ten-

tatieve verklaringen voor gevonden effecten dienen in vervolgonderzoek

nader gevalideerd te worden.

3.3   Betrouwbaarheid van studietoetsen in een ecologisch

valide onderzoek

De in dit onderzoek gebruikte studietoets bleek een lage betrouwbaar-

heid  te  hebben.  Door  deze  lage  betrouwbaarheid  konden  conclusies

slechts met de grootste ornzichtigheid worden getrokken. In vervolgon-
derzoek zal meer aandacht aan de betrouwbaarheid van studietoetsen moe-

ten worden besteed.

Een van de oorzaken van de lage betrouwbaarheid van de in dit onderzoek

gebruikte studietoets was het geringe aantal items (17). De toets be-

stond overwegend uit open vragen. Bij een toets met open vragen kan het

binnen een lesuur te stellen aantal  vragen niet groot zijn. Het ver-

dient daarom aanbevel ing  orn voor doeleinden van onderzoek gebruik  te
maken van toetsen in meerkeuzevorm, die uit een groter aantal  items

kunnen bestaan. Met name bij het toetsen van hogere gedragscategorieon

zal  daarbij speciale aandacht besteed moeten worden aan de validiteit

van de toetsitems.
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Behalve door het geringe aantal items, werd de lage betrouwbaarheid van

de studietoets  in dit onderzoek ook  veroorzaakt,  doordat een aantal

items niet representatief waren voor het gegeven onderwijs. Weliswaar

vertolkten zij  bepaalde leerdoelen uit het gebruikte onderwijsleer-

pakket, maar deze leerdoelen bleken door de docenten-gebruikers in hun

lessen weinig benadrukt. Deze situatie zal zich steeds voordoen, wan-

neer de onderzoeker de studietoets levert. Het verdient daarom aan-

bevel ing  om de docenten tijdens het onderzoek te betrekken  bij   het
proces van toetsconstructie. De onderzoeker kan (door middel van een

vooronderzoekje) de psychometrische aspecten van de toets belichten, en

zo helpen de kwaliteit van de toets te verhogen. Door goede toetsen

heeft men de garantie, dat betrouwbare gegevens worden verzameld. Door

betrouwbare metingen binnen verantwoorde proefopzetten kan men ervoor

zorgen dat valide conclusies kunnen worden getrokken. Met andere woor-
den, de twee vragen 'Zijn mijn gegevens of observaties juist?' en 'Zijn

mijn interpretaties van deze gegevens juist?' dienen allebei bevesti-

gend beantwoord te kunnen worden alvorens men de vraag mag stellen:

'Zijn mijn resultaten ecologisch valide?'.

-231-



SAMENVATTING

Deze studie heeft als onderwerp het onderwijaarrangement: de omgeving

die opzettelijk wordt geschapen om een leerproces in de richting van

het gestelde onderwijsdoel te induceren. Het verzorgen van een onder-

wijsarrangement houdt drie, elkaar opvolgende, activiteiten in:

1.  Ontwerpen

2.  Implementeren

3.  Uitvoeren.

Het ontwerpen vormt de fase, waarin het idee van een onderwijsarrange-

ment wordt ontwikkeld. Het impZementeren (invoeren) houdt in, dat leer-
krachten in staat worden gesteld (en bereid gevonden) om het ontwerp

van een onderwijsarrangement uit te voeren. Het witvoeren heeft be-

trekking op het in werking stellen van het geimplementeerde onderwijs-

arrangement in de concrete klassesituatie. De uitvoering is te beschou-

wen als een toetsing van het onderwijsarrangement. De driedeling in

ontwerpen, implementeren en uitvoeren (toetsen) vormt tevens de inde-

ling van deze studie. Centraal  staat daarbij het ontwerpen van onder-

wi jsarrangementen.

Het ontwerpen van onderwijsarrangementen

De auteur stelt zich op het standpunt, dat bij het ontwerpen van onder-

wijsarrangementen gebruik gemaakt dient te worden van een of andere

optimaZiseringsmethode, vergelijkbaar met die welke gehanteerd wordt in

disciplines als de besliskunde en de technische ontwerpkunde. Dit opti-

maliseringsprincipe werkt hij uit voor het geindividuaZ€seerde onder-

wijaarrangement.  Dit  is een onderwijsarrangement waarbij, in tegenstel -

ling tot het klassikale onderwijsarrangement, beslissingen over de te

volgen leerweg (onderwijsdoel stellingen, beginsituatie waarvan wordt
uitgegaan, onderwijsprocedures en evaluatie)  niet voor de hele groep

(klas) maar per individuele leerling worden genomen. De keuze om deze

studie geheel te wijden aan het geTndividualiseerde onderwijsarrange-

ment, en geen aandacht te schenken aan het klassikale onderwijsarrange-
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ment, is geen principiole keuze maar een praktische inperking van het

te bestuderen gebied. De auteur is namelijk van mening, dat ook optima-

lisering van het klassikale onderwijsarrangement er in belangrijke mate

toe kan bijdragen, dat meer leerlingen leren wat we ze willen leren.

Wel principieel is de keuze voor een optimalisering van het onderwids

binnen klasseverband in plaats van een optimalisering van de groepe-

ringsvorm in de zin van: het verfijnen van het systeem van homogene
groepen door verbetering van de selectieprocedures. Deze principi6le

keuze hangt samen met de door de auteur aangehangen acceptatiefiloso-

fie. De consequentie van deze filosofie is adaptief onderwijs. Ken-

merkend voor adaptief onderwids is, dat men bij tegenvallende studie-

prestaties primair denkt aan de verbetering van het onderricht en niet

aan de verbetering van de selectie en determinatie.

Aan het geindividualiseerde onderwijsarrangement kunnen worden onder-

scheiden de organisatie en de onderwijsactiviteiten binnen deze orga-

nisatie. De organisatie wordt interne differentiatie genoemd. Interne

differentiatie   is een bepaal de organisatie  van het onderwijs   aan  een

groep (klas), waardoor de leerkracht in staat wordt gesteld dit onder-

wijs op de individuele leerling af te stemmen. Interne differentiatie
vormt slechts de infrastructuur van het geindividuali seerde onderwijs-

arrangement. De schets van zo'n arrangement is pas volledig, als ook de

onderwijsactiviteiten,  die  binnen  deze  infrastructuur  plaatsvinden,

zijn beschreven. Het ontwerpen van een geTndividuali seerd onderwijs-

arrangement is  dus een dubbele activiteit,  die twee ontwerpstappen

omvat: het bedenken van de organisatie en het invullen van de onder-

wijsactiviteiten binnen deze organisatie. Toepassing van het optimali-

seringsprincipe nu houdt in, dat men bij elke ontwerpstap een bepaalde

methode volgt. Kenmerkend voor deze optimaliseringsmethode is het zich

tevoren goed informeren over doel, theorie en beperkende randvoorwaar-

den en het met elkaar in verband brengen van deze informatie, teneinde

een zo optimaal mogelijk onderwijsontwerp te genereren. In deel I van

deze  studie wordt het ontwerpen  van  geTndividualiseerde onderwijs-

arrangementen volgens deze optimaliseringsmethode nader beschreven.
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Deze beschrijving start bij de eerste ontwerpstap, het opzetten van de

organisatie van het onderwijs binnen het geindividuali seerde onderwij-

sarrangement, van de interne differentiatie dus. Er zijn verschillende

organisatievormen, anders gezegd verschillende differentiatiemodeZZen
of  -systemen .    Om   tot een optimal e keuze te komen,   moet de ontwerper
zich informeren over:

1.  Doel van de interne differentiatie

2.  Theorie over interne differentiatie

3.  Kennis van de implementatieproblematiek bij interne differentiatie.

Doel van interne differentiatie is individuaZisering. Algemeen geformu-

leerd luidt dit (pedagogische) doel: recht doen aan de individualiteit

van de leerling. De concrete formulering van dit algemene doel  kan

uiteenlopen.  Omdat de vormgeving van  interne differentiatie daarvan

afhangt, dient de ontwerper zich te informeren over wat de betrokkenen
concreet onder individualisering verstaan. Met deze concrete doelformu-

lering in de hand, wordt naar een passend differentiatiesysteem ge-

zocht. De theorie is hierbij behulpzaam. Door de auteur is namelijk een

classificatiesysteem ontwikkeld, dat ordening aanbrengt in de veelheid

van differentiatievormen. Dit classificatiesysteem geeft een overzicht

van de onderwijsvariabelen, die kunnen worden gehanteerd om te diffe-

rentieren. Het systeem kan gebruikt worden als checkl ist bij het kiezen
van een differentiatiesysteem. Men loopt deze checklist na en kiest de

onderwijsvariabelen, die men wil hanteren als differentiatiemaatrege-

len. Combinatie van de gekozen onderwijsvariabelen levert een bepaald

differentiatiesysteem op.  Hoe groter het aantal  onderwijsvariabelen,

dat als differentiatiemaatregel wordt gehanteerd, des te hoger de indi-

vidualiseringscapaciteit van het differentiatiesysteem. Met individua-

Ziseringscapae€teit wordt dan bedoeld: mate waarin binnen dit systeem

kan worden aangesloten bij individuele verschillen. Of men een diffe-

rentiatiesysteem kiest met lage of hoge individualiseringscapacteit,

hangt af van het doel van de interne differentiatie, dat wil zeggen het

individualiseringsideaal  van  de betrokkenen.  Individualisering vormt

dus het criterium. Er is echter nog een ander criterium. dat een rol

moet spelen bij de keuze van het differentiatiesysteem. Namelijk de
haalbaarheid in de praktijk. Denkbaar is, dat een differentiatiesysteem
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dat recht doet aan het individualiseringsideaal van de betrokken docen-

ten, niet haalbaar is in de onderwijssituatie van de betrokken docen-

ten. Om de haalbaarheid van een differentiatiesysteem te kunnen beoor-

delen, is kennis van de implementatieproblematiek bij interne differen-

tiatie noodzakelijk: welke problemen doen zich voor bij de implemen-

tatie (invoering)  van interne differentiatie in de onderwijspraktijk

van hier en nu? Een optimale keuze van het differentiatiesysteem nu

houdt in, dat de ontwerper uit een geordend geheel van differentiatie-

systemen (theorie over interne differentiatie) een systeem kiest, dat

het  individualiseringsideaal  van  de  betrokkenen  (doel  van  interne

differentiatie) zoveel mogelijk benadert en tegelijkertijd in de gege-

ven situatie haalbaar is (kennis van de implementatieproblematiek bij

interne differentiatie).

Implementatie van interne differentiatie heeft geleerd, dat het hierbij

gaat om een ingrijpende verandering van het onderwijs waar heel wat bij

komt kijken. Het verdient daarom aanbeveling bij de invoering van in-
terne differentiatie uit te gaan van een strategie van kleine stappen,

waarbij in de beginfase gestart wordt met een eenvoudig differentiatie-

systeem. Zo'n strategie van kleine stappen wordt gevolgd binnen 'het

Project Individualisering van het Katholiek Pedagogisch Centrum. Als

eerste stap werd daar gekozen voor invoering van de strategie van be-

heersingsZeren  van  de  Amerikaanse  onderwijspsycholoog  Benjamin S.
Bloom. Kenmerkend voor deze strategie is het opdelen van een schooljaar

in korte perioden, waarbij aan het einde van elke periode door middel

van een diagnostische toets wordt nagegaan, wat de individuele leerling

wel en niet beheerst. De leerling krijgt dan aangepaste hulp bij het
wegwerken van de gesignaleerde tekorten. De voorbereiding en uitvoering

van onderwijs volgens de strategie van beheersingsleren kan worden be-
schouwd als een eerste stap op de lange weg van interne differentiatie.

De strategie betekent geen al te grote rolverandering voor leerkracht

en leerling, en is grotendeels uitvoerbaar met het bestaande cursus-

materiaal  en binnen de bestaande voorzieningen. Werken aan dit een-

voudige differentiatiesysteem houdt echter ook in, dat er gewerkt wordt
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aan de basisingrediinten van interne differentiatie, zodat daarmee de

voorwaarden worden geschapen voor verderreikende en complexere vormge-

vingen van interne differentiatie.

De tweede stap bij  het ontwerpen van geTndividuali seerde onderwijs-

arrangementen houdt in de invulling van de onderwijsactiviteiten binnen

het gekozen differentiatiesysteem. Het ontwerp van de onderwijsactivi-
teiten krijgt haar neerslag in een curriculum, dat naast lesmaterialen

onder meer ook een geheel  van aanwijzingen voor het handelen van de

leerkracht bevat. Om een optimaal curriculum te ontwikkelen, moet de
ontwerper zich informeren over de onderwijsdoelstellingen, onderwijs-

kundige theoriein en kennis van de implementatieproblematiek bij curri-

culuminnovatie. De auteur beperkt zich ertoe te belichten, hoe uit de

onderwijskundige theorieon prescripties voor het curriculum kunnen wor-

den  afgeleid.  Met  name twee discipl ines vormen bronnen voor dergel ijke
prescripties: de curriculumtechnologie en de onderwijsleerpsychologie.
Wat uit deze brede kennisgebieden relevante aspecten zijn voor het ont-

werpen van een curriculum voor interne differentiatie, hangt af van het

gekozen differentiatiesysteem.

Bij wijze van voorbeeld wordt het, op basis van onderwijskundige theo-

rie, opstellen van prescripties voor het curriculum toegelicht voor de

strategie van beheersingsleren. Binnen dit differentiatiesysteem moeten

de volgende onderwijsactiviteiten worden ingevuld:

1.  Het regelmatig afnemen van de diagnostische toetsen.

2.  Het  geven  van  individueel  gerichte hulp  na  elke  diagnostische

toets.

De strategie van beheersingsleren geeft hiervoor zelf al verschillende

prescripties. Deze zijn echter beperkt tot prescripties van curriculum-

technologische aard, bijvoorbeeld aanwijzingen voor het specificeren

van de onderwijsdoelstellingen. Wat er ontbreekt, zijn onderwijsleer-

psychologische  prescripties.  Op  basis  van  theorieon  over  feedback

leidt de auteur nu prescripties af voor de wijze waarop de leerkracht

de diagnostische toetsen moet hanteren. En op basis van ATI-theorie

prescripties voor het geven van individueel gerichte hulp na de diagnos-
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tische toets.

Het impZementeren van onderwijaarrangementen

Het ontwerp van een onderwijsarrangement kan worden beschouwd als een

onderwijsidee.  Dit idee moet nu  nog worden geTmplementeerd in het

onderwijs. Zelfs bij een optimaal ontwerp voor een onderwijsarrangement

komt men bij de implementatie ervan voor allerlei problemen te staan.

Problemen, die betrekking hebben op het niet willen of niet kunnen uit-

voeren van het onderwijsarrangement door leerkrachten. Deze problemen

moeten eerst worden opgelost, alvorens het ontworpen onderwijsarrange-

ment uitvoerbaar is. Meer in het algemeen gaat het hier om het zoeken

naar oplossingen voor problemen, die zich voordoen bij de implementatie
van een innovatie. Deze activiteit kan ontwikkeZingswerk worden ge-

noemd.

Evenals bij het ontwerpen van geindividuali seerde onderwijsarrangemen-

ten, kan bij het oplossen van problemen bij de implementatie ervan een

optimaliseringsstandpunt worden gehanteerd. De vraag is dan, welke aan-

pakstrategie bij het oplossen van deze problemen gevolgd moet worden.

Het antwoord op deze vraag wordt gezocht in een methodologische disci-

plinering van het ontwikkelingswerk, door gebruik van een schema van

zoekregels bij het oplossen van een implementatieprobleem. Aanknopings-

punten voor het opstellen van zo'n schema van zoekregels worden gevon-

den in de evaluatiekunde en de besliskunde. In de hieruit gedestilleer-

de 'ontwikkelingsmethodologie' wordt ontwikkelingswerk opgevat als een

stroom   van besl issingen. Daarin   kan een bepaal de systematiek worden

gebracht, als volgt.

1.  Op de eerste plaats wordt de stroom van beslissingen opgevat als

een cyclus, waarin achtereenvolgens vier fasen worden doorlopen: de

fase  van  de  planningsbeslissingen,  de  fase van  de  structurerings-

beslissingen, de fase van de implementatiebeslissingen en de fase van

de recyclingsbeslissingen.

2.  Op de tweede plaats moet de rationaliteit van de beslissingen in
elke fase worden gemaximaliseerd. De eerste stap daartoe is evaluatie,

het verzamelen van relevante informatie. Deze evaluatie is gericht op
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een zo goed mogelijke beschrijving van de verschillende componenten van
een beslissingsprobleem: doel, randvoorwaarden, alternatieven en con-

sequenties.  De tweede stap  is is het genereren van een zo optimaal

mogelijke beslissing, aan de hand van expliciet geformuleerde beslis-

singsregels. Deze beslissingsregels expliciteren, hoe de beslissings-

alternatieven zullen worden  gewogen op basis van de informatie over

doel, randvoorwaarden en consequenties.

Het geschetste schema van zoekregels bij het oplossen van een implemen-

tatieprobleem kan worden beschouwd als een verdere verfijning van de

optimaliseringsstrategie,  die  gehanteerd werd bij  het ontwerpen van

onderwijsarrangementen  (het  zich  informeren  over  doel,  theorie  en

randvoorwaarden en het met elkaar in verband brengen van deze informa-

tie teneinde een optimaal ontwerp te genereren). Ter illustratie wordt

het schema van zoekregels toegepast op een concreet voorbeeld. Name-

lijk de oplossing van een van de problemen bij de implementatie van de
strategie van beheersingsleren.  Dit probleem heeft betrekking op de

onhanteerbaarheid van de, in de strategie van beheersingsleren voorge-

stelde, procedure voor het specificeren van doelstellingen van een cur-

sus.  Het 'methodologisch gedisciplineerd'  zoeken naar een oplossing

voor dit probleem resulteert in een nieuw instrument voor het bepalen

van onderwijsdoel stellingen door leerkrachten.

Het witvoeren (toetsen) van onderw€jsarrangementen
De uitvoering van het onderwijsarrangement vormt de toetsing aan de

praktijk van de theorie achter het arrangement. Een dergelijke toetsing
kan de opzet hebben van een onderzoek. Er is dan sprake van ecologisch

valide onderzoek.

In  de onderhavige studie vond een ecologisch valide onderzoek plaats
naar  ATI-effecten  van  beheersingsleren.  In  dit onderzoek,  dat een

exploratief karakter had, werden twee condities met elkaar vergeleken.

In de experimentele conditie werd een aardrijkskundeprogramma aangebo-

den volgens beheersingsleren en in de controleconditie volgens de tra-

ditionele methode. De leerlingkenmerken, waaraan aandacht werd besteed,

waren algemene aanleg, specfieke aanleg, prestatiemotivatie, positieve
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faalangst en negatieve faalangst. De criteriumvariabelen waren studie-

prestaties en studietevredenheid. In dit onderzoek bleek beheersings-

leren niet alleen tot significant betere studieprestaties te leiden dan

de traditionele methode, maar ook het meeste baat te hebben bij leer-
lingen met geringe specifieke aanleg en bij leerlingen met hoge presta-

tiemotivatie.
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SUMMARY

This study deals with the design of individualized instruction. Designing indivi-
dualized instruction involves two activities:

1.  Selecting an organizational model (system of differentiation).
2.  Planning the instructional activities within this organizational model.

These activities can be optimized. By using an explicitly stated optimizing stra-

tegy, the designing activities are scientific in nature (science of design). In this

study such an optimizing strategy has been described with respect to individualized

instruction. This strategy implies collecting information about the objective,
theory and restrictions of individualized instruction, and to interrelate these in

order to generate an optimal instructional design.

During the first  step,  i.e. the selection  of an organizational model, a classifica-
tion of systems of differentiation, devel oped   by the author,   can   be   used.   This
classification ranges the various systems of differentiation along a dimension
varying  from weak to strong individual izing systems. A strong individual izing system

has a high individualizing capacity, whereas a weak individualizing system has a low
individualizing capaci ty. However, weak indidivualizing systems are often   more
realistic than strong individualizing systems. Hence, they are to be preferred in
practical situations. An example of a weak but realistic individualizing system is
the mastery learning strategy. This system of differentiation is used to demonstrate
the second step in designing individualized instruction: planning the instructional

activities within the system.

The plan for instructional activities is materialized in a curriculum. Curriculum

development can be based on curriculum technology and psychology of learning. From
these disciplines prescriptions for the curriculum can be derived. Which aspects of

these broad domains of knowledge are relevant for the design of an individualized

curriculum, depends on the chosen system of differentiation. The following instruc-
tional activities have to accomplished in the mastery learning strategy:

1.  Frequent diagnostic testing.

2. Individualized instruction after each didgnostic test.

From both ATI and feedback theories, prescriptions have been derived with regard to
the two types of instructional activities.
An instructional design has to be implemented. This implementation encounters
problems with respect  to  the  willingness and capaci ty of teachers  who  have to carry

out the design. First these problems have to be solved before the instructional

design is applicable. This activity is called 'developmental  work:  Here the opti-
mizing priciple can be applied too. The author has developed a heuristic strategy on
the  basis of theories of evaluation  and  deci sion.   In this strategy 'developmental
wor*' can be seen as a flow of decisions, which can be worked through systemically.
As to this flow of decisions it can be said, that it is conceived of as a cycle con-
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sisting of four stages: planning, structuring, implementing and recycling. In each

stage the rational ity  of the decisions is maximized by collecting information about

objective, alternatives, consequences and restrictions of the decision problem, and

by generating a decision based on this information, using a set of explicitly stated

decision rules.

This heuristic strategy is a refinement of the optimizing strategy which was used

before in designing individualized instruction. It has further been applied to the

solution of one of the problems in implementing the mastery learning strategy, i.e.

the problem for the teacher to use the method of specifying instructional objectives

as  proposed by  this  strategy.  Applying  the heuristic  strategy  to  this problem

resul ts  in an instrument for speci fying objectives for teaching purposes.
Carrying out the instructional design means testing the appropriateness of the theory

behind the design in practical  situations. This testing may be set up as a scien-

tific ecological investigation. Within the context of this study such an ecological

investigation was done according to the ATI paradigm. In this investigation, which

was  of  an expl oratory nature, two condi tions were compared.   In the experimental  con-
dition instruction occured according to the mastery learning strategy, in the

control condition a traditional instructional method was used. In both conditions
the subject matter was geography. The following aptitudes were taken into account:

general ability, specific ability, achievement motivation, negative fear of failure

and positive fear of failure. The criterion variables were achievement and satis-

faction. In the mastery condition higher achievements were found than in the no

mastery condition. Moreover it was found, that benefits from mastery learning were

highest for students with low specific ability and for students with high achieve-

ment motivation as well.
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Voetnoten

Deel I

1)  Het  onderscheid  tussen  'teacher-made'  toetsen  en  professionele
toetsen wordt gemaakt door Warries (1970).

2)  Hetgeen mogelijk  is,  omdat door  selectie en homogeen groeperen

ervoor gezorgd is,  dat alle leerlingen voldoen aan een minimaal
niveau van begincompetentie.

3) Ik spreek hier van pedagogisch doel, om verwarring met de straks

veelvul dig gehanteerde term onderwijsdoel stelli ng te voorkomen.

4)  Hij omschrijft interne differentiatie als 'een organisatievorm bin-
nen de jaargroep, waardoor verschillen tussen leerlingen worden

opgevangen door doelstellingen, leerstofinhouden en onderwijsmetho-
den te variaren'.

5)  In een eerdere publikatie geeft De Corte een meer gedetailleerde

omschrijving, als volgt: 'Een als waardevol nagestreefde, wenselijk

geachte,  realiseerbare en  duurzame verandering in de gedragingen

van de leerling, welke verandering kan bestaan zowel in het verwer-

ven van nieuwe gedragingen als in het verbeteren van reeds aan-

wezige.' (E.de Corte, 1970).

6)  De termen minimum- of minimale  en  differentiale  doelstellingen

ontleen ik aan De Koning (1973) en Stroomberg (1973).

7)    Volgens   deze defi nitie ornvat  de begi ncompetentie alleen  die  leer-
lingkenmerken, die van belang zijn voor de beslissing over welke

ingang men tot het onderwijsprogramma kiest.  Ze heeft dus geen

betrekking op al die leerlingkenmerken die relevant zijn voor be-
slissingen over de onderwijsprocedures zelf.
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8) Terminologie ontleend aan Kelly (1974).

9) Deze onderwijspsycholoog komt op basis van de door hem ontwikkelde
theorie over de cognitieve ontwikkeling tot de conclusie, dat je

een kind op welke  leeftijd dan ook  elke willekeurige leerstof

(bijv. een bepaald begrip) kunt bijbrengen, als je dit maar op een

aangepaste manier doet. Bruner onderscheidt daarbij drie mogelijk-

heden: het aanleren door het hanteren van voorwerpen, door visuele

voorstellingen of door taal (symbolen).

10) Het onderscheid tussen proces- en produktevaluatie werd door Baker

(1969) geintroduceerd in verband met de evaluatie van het curricu-

lum. Het kan echter ook, zoals in dit voorbeeld, gebruikt worden

voor de evaluatie van de leeractiviteiten van de leerling.

11) Het onderscheid tussen  formatieve en  summatieve  evaluatie werd

geintroduceerd door Cronbach (1963). Scriven (1967) gebruikt het in
verband met de evaluatie van het curriculum.  Later is het door

Bloom e.a. (1971) ook gebruikt voor de evaluatie van de leeracti-
viteiten van de leerling.

12) Hermans e.a. (1975) onderscheiden zes mogelijkheden van evaluatie.
Ze komen  tot  deze  mogelijkheden  door  een  combinatie van  drie

dimensies:

1. Of er sprake is van een externe of interne standaard. Bij een

externe standaard wordt het resultaat van de leerling beoordeeld

door een externe instantie (meestal de leerkracht), die zijn eigen

normen erop na houdt. Bij een interne standaard evalueert de leer-

ling het resultaat aan de hand van door hemzelf bepaalde normen.

2. Of er sprake is van een absolute of relatieve standaard. Bij een

absolute standaard hangt de waardering af van het al of niet berei-

ken van een vooraf gesteld doel. Bij een relatieve standaard wordt

een vergelijking getrokken.

3. Daarbij zijn twee mogelijkheden:  vergelijking met een eerder

geleverde prestatie teneinde te kijken of er al dan geen vooruit-
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gang is gemaakt, en vergelijking met andere personen.

De zes mogelijkheden van evaluatie, die combinatie van deze drie

dimensies oplevert, zijn:

1. De leerling beoordeelt zichzelf, waarbij hij de criteria ont-

leent aan een tevoren door hemzelf gesteld leerdoel.

2. De leerkracht beoordeelt de leerling, waarbij hij de criteria

ontleent aan een vooraf door hem gesteld onderwijsdoel.

3. De leerling beoordeelt zichzelf,  waarbij hij een vergelijking
maakt met een eerder geleverde prestatie.

4. De leerkracht beoordeelt de leerling, waarbij hij een verge-

lijking trekt met een eerder geleverde prestatie.

5. De leerling beoordeelt zichzelf, waarbij hij een vergelijking
trekt met zijn medeleerlingen.

6. De leerkracht beoordeelt de leerling, waarbij hij een verge-

lijking trekt met andere leerlingen.

13) Ik heb dit onderscheid ontleend aan de literatuur over beheersings-

leren. Daar wordt het toegepast als indelingscriterium voor strate-

giean van beheersingsleren.

14) Het  idee  om  zulke  'doormeetinstrumenten'  te  gebruiken  is  niet

nieuw. Zo ontwikkelden Traub e.a. (aangehaald in Good e.a., 1975)
een speciale vragenlijst om de graad van 'openheid' van het onder-

wijs te bepalen. Ook het eerder aangehaalde classificatieschema van

Gibbons is een voorbeeld van een dergelijk doormeetinstrument. Hoe

met het schema van Gibbons geTndividuali seerde onderwijsprogramma' s
kunnen worden 'doorgemeten', wordt geTllustreerd door Veenman
(1977).

15) De Koning meent om verschillende redenen, dat het onmogelijk is om

de instructie direct, dus niet eerst pas na een gemeenschappelijke

uniforme instructie, aan te doen sluiten bij individuele verschil-

len. Ten eerste is dit in de gewone school- en klassepraktijk on-

haal baar. Ten tweede ontbreekt   de   nodi ge   know   how. Ten derde   be-
twijfelt De Koning of het uberhaupt zelfs in theorie mogelijk is
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(De Koning, 1972). Wat het laatste punt betreft, is De Koning

pessimistischer dan bijvoorbeeld Kanselaar (1976), die meent dat

het alleen voorlopig niet kan, bij de huidige stand van theorie en

onderzoek. De Kanselaar beschouwt correctieprocedures achteraf als

een noodoplossing, en wel een slechte, omdat het demotiverend werkt

op  leerlingen die falen.  Overigens  verwacht Kanselaar,  dat het

achteraf bijsturen informatie oplevert om bij volgende taken vroeg-

tijdiger op individuele verschillen in te kunnen spelen, zodat

falen voorkomen kan worden.

16) Zelfs in onderzoek, waar gebruik gemaakt is van hardere onderzoeks-

instrumenten en een grotere steekproef, is men niet aan de nadelen

ontkomen, die de gebrekkige stand van theorievorming rondom interne

differentiatie nu eenmaal met zich meebrengt. Met name denk ik aan
het onderzoek van De Koning en Van Hunen (1972). Dit onderzoek was

gericht op het inventariseren van moeilijkheden, die leraren erva-

ren bij de uitvoering van gedifferentieerd onderwijs in heterogene

brugklassen.  Leraren  kregen  in  de  vorm  van  een  schriftelijke

enqu&te een omvangrijke lijst van moeilijkheden voorgelegd, die

moesten worden onderstreept als zij die hadden ervaren, en zo niet,

ontkend. De moeil ijkheden waren   in een vooronderzoekje verzamel d

door het raadplegen van schriftelijke bronnen (notulen, verslagen,

enz.) en door het interviewen van schoolleiders of begeleiders. De

onderzochte groep was een landelijke steekproef uit brugklasdocen-

ten van brede scholengemeenschappen, die ervaring hadden opgedaan

met  interne di fferentiatie. Zo zorgvul dig de enqu&te  ook was samen-

gesteld, uit een later uitgevoerde clusteranalyse is gebleken, dat

het in de enquete gehanteerde categorieinsysteem niet overeen kwam

met een door de ondervraagde docenten ervaren ordening van het

gedifferentieerde onderwijs. Met andere woorden, er werd over de

problemen heen geschoten (Werken met Gedifferenti eerd Onderwijs,

1976).

17)  Terwijl dit klassikale onderwijs al veelal als zwaar wordt ervaren

(zie Van der Krogt, 1974).
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18) Voor de vertaling van de door Carroll gehanteerde begrippen heb ik

aangesloten bij Warries (1979).

19) In een door Shimron vermeld onderzoek (aangehaald in Good e.a.,

1975) naar de verrichtingen van de leerlingen binnen het IPI bleek,
dat de snelle leerling slechts ongeveer tweemaal zo snel werkte als

de langzame leerling. Hier ging het echter om een uitgebalanceerd

programma voor geindividuali seerd onderwijs.

20) In het in de vorige voetnoot aangehaalde onderzoek van Shimron

bleek, dat langzame leerlingen tweemaal zoveel tijd verspilden aan
' off-task behavior'. Als redenen hiervoor noemt deze onderzoeker:

1. de stappen in het IPI-curriculum zijn te groot voor de langzame

leerlingen;

2. zij beheersen niet alle 'prerequisites tasks';
3. de stof interesseert hen niet zo.

21) Zie Klauw en Plomp, 1973; Kramers en Pilot, 1973; Plomp, 1974;
Braak, 1974; Braak e.a., 1976; De Bruyne, 1976; Verreck, 1973 en
1976.

22) Gedrag staat tussen aanhalingstekens, omdat in deze tabel eigenlijk

gebruik gemaakt wordt van psychologische categorieon en geen cate-

gorieon die waarneembare verrichtingen van de leerling (gedrag in

strikte zin) beschrijven.

23) Het begrip onderwijsleerpakket omvat meer dan het gebruikelijke

leerboek. Het bevat bijvoorbeel d  ook een geheel van aanwijzingen
voor het handelen van de leerkracht.

24) Overigens is het idee, om uit onderwijswetenschap prescripties voor
het handelen van de leerkracht af te leiden, steeds meer gemeengoed

aan het worden,  getuige  het toenemende aantal  'voorschrijvende'

publikaties. Enkele voorbeelden zijn Hermans  e.a.   (1975)   over  moti -

-246-



vatieprincipes, McKeachie (1978) over 'teaching tips', en Van
Houten (1980) over feedback geven.

25) Het woord zakelijk in de definitie is essentieel, orn feedback te

kunnen onderscheiden van bevestiging, waarbij altijd tevens sprake
is van een kwalitatieve beoordeling, bijvoorbeeld goed of slecht

(Hermans e.a., 1975).

26) Cognitieve leertheorieon zien leren op school als een proces van

opname en verwerking van informatie, en de leerling als een infor-

matieverwerkend systeem. Bezien vanuit deze theoriean, is het leren

op grond van feedback een cognitief leerproces, waarbij de leerling

met  behul p  van de verstrekte informatie analyseert waarom  zijn  ant-
woord fout is (Annett,  1969) .

27) Op dit aspect van informatieverwerking ('depth of processing') is
met name de aandacht gevestigd door Craik en Lockhart (1972).

28) Verhoeven (1977) spreekt van 'drie componenten onderzoek'.

29) Met consistente resul taten worden hier bedoeld ATI-effecten,   die
ook bij replicatie-onderzoek werden aangetoond.

30) Met leerlingparticipatie wordt bedoeld de mate, waarin de leer-

lingen door de docent bij de opbouw van de les worden betrokken:
worden de leerlingen aangemoedigd om vragen te stellen, ideeon aan

te dragen, enz.?

31) Aanwijzingen hoe er gewerkt zal worden.

32) Ook Hermans (197la) stelt, dat het reinforcement-begrip van spe-
ciaal belang is voor het prestatiemotief.
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Deel II

33) In dit hoofdstuk worden de termen onderwijswetenschap en onderwijs-
kunde door elkaar gebruikt.

34) Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen evaluatie als hulpmid-

del bij het nemen van beslissingen ('decision making') en evaluatie

als hulpmiddel bij het verantwoorden van eenmaal genomen beslissin-
gen ('accountability'). Gesproken wordt van formatieve evaluatie
als de evaluatie dient voor nog te nemen beslissingen, van summa-

tieve evaluatie als ze dient voor het verantwoorden van eenmaal

genomen beslissingen.  Hiermee krijgen de begrippen formatieve en

summatieve evaluatie een andere invulling dan,  in navolging van
Scriven (1967), gebruikelijk is.

35) Deze invulling krijgt het begrip evaluatie bijvoorbeeld bij de in

ruime kring aangehangen definitie van Tyler  (1949). waarin eva-

luatie wordt opgevat als  terugkoppeling naar onderwijsdoelstel-

lingen.

36) Terminologie ontleend aan De Corte (1973b).

37) Overigens wordt een dergel ijke werkwijze  ook  in de onderwijskundige
literatuur bepleit (zie bijv. De Corte e.a., 1973b).

38) In teamverband (vaksectie) toegepast, zou de procedure er als volgt

kunnen uitzien. Eerst streept i edere docent in een hoofdstuk aan

wat hij of zij relevante inhoud vindt. Vervolgens vergelijkt men de

individuele keuzes en bevraagt elkaar, op basis van verschillen,
over de motieven erachter.

39)  Bekend  is het verhaal van Tyler  (1964),  die een onderzoekje onder

geschiedenisleraren deed. Hij vroeg hun eerst om hun lesbedoelingen

te verwoorden, voordat ze aan de lessen over een bepaald onderwerp

begonnen. Daarna observeerde hij hun lessen en bekeek hun toetsen.
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Hij constateerde toen een grote discrepantie tussen de mooi klin-

kende  algemene  doelstellingen  en  de  feitelijke  doelstellingen,

zoals die in het doceergedrag en de toetsing naar voren kwamen.

40) De term gedragsdispositie of -potentie heb ik ontleend aan De Groot

(1972). Ze verwijst naar interne processen, die achter waarneembare

gedragingen liggen.

41) De Groot en Van Naerssen (1969) suggereren iets dergelijks voor
studietoetsen. Ze stellen namelijk dat &&n van de mogelijke func-

ties van een studietoets is: middel om meer helderheid te krijgen
over wat men wil met zijn onderwijs.

42) Dit  is  een  leergang  die  opgebouwd  is  uit  thema's,  en  waarbij

regio's slechts dienen als illustraties van deze thema's.

43) In een publikatie van het KPC (Nuy, 1979) is het instrument inte-

graal opgenomen.

44) Clark (1972) noemt de categorieon van Bloom 'covert (unobservable)
behaviors', in onderscheid van 'overt (observable) behaviors'.

45) Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen van de Taxonomie ten

behoeve van gebruik  in een bepaald vak. De terminologie uit de

Taxonomie is dan vertaald in specifieke vakterminologie. Als voor-

beelden noem ik verschillende aanpassingen in de wiskunde (Avital

and Shettleworth, 1968; Romberg and Wilson, 1968; Epstein, 1968;
Foreman and Mehrens, 1971).

46) Anderson gaat daarbij uit van wat hij noemt de meest gepraktizeerde

vorm van instructie, waarbij begrippen en principes eerst worden

gedefini eerd in algemene termen,  en vervolgens door voorbeelden

geillustreerd.

47) Cognitieve structuur heeft bij Ausubel de betekenis  van  'wat  de
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leerling al weet'.

48) Om informatie te kunnen vertalen, moet de leerling nog andere vaar-

digheden beheersen:  schriftelijke of mondelinge uitdrukkingsvaar-

digheid,  vaardigheid in  het lezen/samenstellen van grafieken en

diagrammen, ruimtelijk  inzicht, vaardigheid in het opstellen van

definities, enz. Maar daar gaat het bij vertaalvragen niet om: ze

behoren tot de 'prerequisites', vormen de voorwaarden voor vertaal-

activiteiten.

Deel III

49) Deze verwachting is impliciet gebaseerd op ATI-theorie.

50) Steeds werden per leerdoel twee parallelvragen geconstrueerd, die

volgens  de Vragentypologie  (zie  deel  II)  van  hetzelfde  niveau

waren. Daarvan werd er &6n opgenomen in de diagnostische toets. De

andere vraag werd opgenomen in de verzameling vragen, waaruit de

eindtoets werd samengestel d.

51) Zie voor  dit onderscheid bijvoorbeeld Glaser  (1963)  en Warries

(1970).

52) Onder andere de SSV van Smits (1976); de Vragenlijst Mastery-
Learning van Schoonenberg (1977); de Vragenlijst Plezier in Stu-

deren van Hermans (Hermans, 197la; Hermans en Coopmans,  1970);  de
Attitude-Yragenlijsten voor Engels, Wiskunde en Natuurkunde

(Michels en Verhoeven, 1977).

53) Vergelijk Bennet (1976) die in een onderzoek over doceerstijlen na
66n schooljaar geen wijziging in het zelfbeeld van de leerlingen

constateerde.

54) Randomisatie  is  het aselect verdelen van de proefpersonen over

experimentele en controlegroep.
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55) Het aantal brugklasleerlingen  op deze school  vol deed  dus  niet  aan

de norm van minimaal 200 leerlingen (zie par.5.3).

56) Drie docenten hadden Bf een experimentele klas of een co
ntroleklas,

66n docent had en een experimentele klas &n een controleklas.

57) E6n docent  had &en experimentele  klas, 6en docent  had &6n experi-

mentele klas en een controleklas, en &&n docent had drie experimen-

tele klassen en twee controleklassen.

58) De redenering hierachter luidt als volgt. In dit onderzoek werden

de experimentele en controlegroepen niet aselect samengesteld, maar

samengesteld uit bestaande groepen (klassen). Als controle  op  de

gelijkwaardigheid  werd  de criteriumvariabele studieprestaties

tweemaal gemeten, een keer door een voortoets en een keer door een

natoets.  De voortoetshomogeniteit bleek zeer laag  (zie par.2).

Volgens het beslissingsschema van Simons (1980) dient men dan de

natoetsscores te analyseren zonder de voortoets, maar met I.Q. of

algemene kennis als eerst ingevoerde predictor. In dit geval werd

de algemene voorkennis, gemeten door KAT, genomen.

59) De t-waarden zijn eenzijdig getoetst, omdat de verwachting in dit

onderzoek  was,  dat beheersingsleren  tot betere studieprestaties

leidt dan de traditionele methode.

60) Bij de regressie-analyse werd een niet voor sociale wenselijkheid

(SW) gecorrigeerde P-score gebruikt.

61) In par.2 werd gewezen op de lage betrouwbaarheid van de studietoets

(NTOT).  Vooral op school A bleef deze betrouwbaarheid laag (alpha

is .27 respectievelijk .49 op school A en school B).
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