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If I had to reduce aZZ of educationaZ peyehoZogy

to just one principZe, I wouZd say this: The most

important singZe factor infZuencing Zearning is what

the Zearner aZready knows. Ascertain this and teach him

accordingZy.

(Ausubel, 1968)
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1. DEZE STUDIE

1.1. In Ze€ding

Het werk van Ausubel waaraan we het motto van deze dissertatie

hebben ontleend heeft op velen - en ook op ons - inspirerend ge-

werkt. Het heeft in ieder geval geleid tot een hernieuwde en

levendige belangstelling van experimenteel georionteerde psycho-

logen voor het leren zoals dat binnen geinstitutionaliseerde

onderwijskaders plaatsvindt. Aldus markeert Ausubel een belang-

rijk moment in de totstandkoming van een deelgebied binnen de

psychologie dat met de naam onderwijspsychologie wordt aange-
duid.

Met dit moment wordt niet de 'geboorte' van dit deelgebied

aangeduid. Immers, jaren eerder al hebben andere experimentele

leerpsychologen (bijvoorbeeld E.L. Thorndike aan het begin van

deze eeuw) pogingen ondernomen om tot een op de leerpsychologie

gefundeerde conceptie van de onderwijspsychologie te komen.

(Zie hiervoor Lodewijks & Simons, 1977). Men zou dus beter

kunnen spreken van een hernieuwde belangstelling voor of een

wederopleving van de onderwijspsychologie. Ook weer niet zo maar

een opleving, maar een opleving vanuit vernieuwde uitgangspun-

ten. Met name aan de herformulering van deze uitgangspunten

heeft Ausubel een belangrijke bijdrage geleverd. Zonder daarover
al te zeer in details te treden kan daarover worden gesteld , dat

de door Ausubel in gang gezette 'nieuwe onderwijspsychologie'

werkt vanuit de volgende vier algemene uitgangspunten:
1. Een streven om onderwijsarrangementen (De Klerk, Lodewijks,

v.d. Schoot, 1978) ter realisering van bepaalde onderwijsdoel-

stellingen te funderen op leerpsychologische grondslagen (bij-

voorbeeld De Klerk, 1974).
2. Een streven naar prescriptieve (Bruner, 1966; Gage, 1963) in

plaats van descriptieve theorievorming en daarmee samenhan-

gend, het formuleren van uitspraken met betrekking tot de

optimaliteit van bepaalde onderwijsarrangementen.
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3. Een toenemende neiging om onderwijspsychologische studies te

verrichten in zoveel mogelijk ecologisch valide onderwijssi-

tuaties (De Klerk et al., 1978; De Klerk, 1979).
4. Een sterke tendens om cognitivistische- en procesmatige ver-

klaringsmodellen te hanteren bij beschrijving van en experi-

mentatie binnen onderwijsleersituaties (Lodewijks & Simons,

1977) .
Een andere reden om het motto te gebruiken is dat daarin een

drieledig inzicht tot uitdrukking wordt gebracht. In de termi-

nologie die hierboven bij de aanduiding van de vier vigerende

uitgangspunten voor onderwijspsychologische theorievorming en

onderzoek werd gebruikt, kan dit als volgt worden verwoord:

- de belangrijkste onderwijsleerpsychologische variabele is

voorkennis;

- voor de realisering van optimale onderwijsarrangementen is het

noodzakelijk dat het niveau (inhoud en organisatiegraad) van

voorkennis van een leerling bekend is c.q. meetbaar kan worden

gemaakt;

- een arrangement is optimaal naar de mate waarin onderwijsmaat-

regelen op dit voorkennisniveau zijn afgestemd.

Volgens de theorie van Ausubel zal een leerling, wanneer

hij bepaalde leerstof bestudeert, trachten de daarin aanwezige

informatie in verband te brengen met kennis die hij reeds op

dat gebied heeft. Hij zal met andere woorden trachten relevante

voorkennis op het betreffende gebied te actualiseren. Het voor-

kennisbestand waarover een leerling ten aanzien van een bepaald

kennisdomein beschikt, noemt Ausubel cognitieve struetwur. Hij

verstaat eronder: "...the quantity, clarity and organization of
the learner's present knowledge in a particular field" (Ausubel
& Robinson, 1969). Een cognitieve structuur wordt dus gedefi-

nioerd in relatie tot een specifiek kennisdomein. Het begrip om-

vat niet alleen de inhoud van de aanwezige kennis ten aanzien

van een bepaald kennisdomein, maar vooral ook de wijze waarop

deze kennis in het geheugen van de leerling is georganiseerd.

Deze organisatie is hidrarchisch van aard. Aan de top van de
hiorarchie bevinden zich de abstracte, algemene, stabiele en om-

vattende begrippen, naar de basis toe in toenemende mate de meer
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specifieke, meer gedetailleerde en minder stabiele kennisinhou-

den. De meer algemene en stabiele cognitieve noties aan de top

van een hiorarchie kunnen fungeren als ankerideedn ('anchoring

ideas') waaraan nieuwe informatie kan worden gekoppeld. Deze

wordt dan geassimileerd in het netwerk van bestaande kennis op
het betreffende kennisdomein.

Hoewel Ausubels conceptie van het geheugen nog betrekkelijk

vaag en in ieder geval nog betrekkelijk weinig operationeel is

(vergelijk E.D. Gagn&, 1978) draagt zij een aantal belangrijke

consequenties in zich voor het verrichten van onderwijspsycho-
logisch onderzoek. E&n implicatie is, dat onderwijsmaatregelen

effectief zijn naar de mate waarin zij leerlingen behulpzaam

zijn bij het tot stand brengen van een aansluiting tussen be-

staande en nieuw te verwerven kennis. Het kan echter ook zijn,

dat geen enkele onderwijsmaatregel effectief een aansluiting als

hier bedoeld bij de leerling tot stand brengt, omdat geen ade-

quate voorkennisstructuur voorhanden is. In dat geval dienen

onderwijsmaatregelen te worden ontwikkeld die bijdragen aan het

tot stand brengen van een adequate voorkennisstructuur, bij-

voorbeeld door gebruik te maken van zogenaamde advance organi-

zers. Dit is leerstof (of een voorstelling van leerstof), die ab-

stracter en algemener van aard is en ruimere begrippen bevat dan

de feitelijke leerstof (Ausubel, 1978). Organizers zijn bedoeld om
een kader te vormen waarbinnen de leerling de te bestuderen stof

kan organiseren, zodat op den duur nieuwe stabiele cognitieve
structuren ontstaan. De door Ausubel ontwikkelde theorie heeft

aldus met name betrekking op de structurering van leerstof en

onderwijsmaatregelen.

In het onderzoek dat hier besproken wordt, staat de vraag
centraal in hoeverre verschillende aanbiedingsvo Zgorden van
coneeptueZe informatie tot verschillende cognitieve structure-

ringen van deze informatie bij de leerling leiden. Dat het ef-

fect van deze volgorden mede afhankelijk is van zowel de inhoud

als de organisatiegraad van de reeds aanwezige kennis ten aan-

zien van een bepaald kennisdomein is bij opzet, uitvoering en

interpretatie van het onderzoek een leidend en aan Ausubel ont-

leend beginsel geweest.
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1.2. Opbouw van deze studie

Hoofdstuk 2 handelt over de vraag hoe het proces van kenni sver-

werving verloopt. Meer in het bijzonder wordt  in dit hoofdstuk
aandacht gegeven aan de vraag hoe kennisgebieden, leerstof en

bij de leerlingen aanwezige kennis kunnen worden beschreven.

Het representeren van deze drie soorten kennis is namelijk voor-

waarde om te kunnen bepalen:
1. in hoeverre de structuur van de leerstof overeenkomt met de

structuur van het kennisgebied waaraan die leerstof is ont-

leend;

2. in hoeverre de door de leerling verworven kennis een functie

is van het bij hem al aanwezige kennisbestand;
3. in hoeverre de uiteindelijk verworven kennis een weerspiege-       I

ling is van de leerstof die werd aangeboden.

Hoofds tuk 3 is geheel gewijd aan het onderwerp leerstofse-

quenties. Er wordt een overzicht gegeven van verschillende se-

quentioringsvormen die door diverse auteurs zijn bepleit. Alleen

die sequentievormen zijn opgenomen waarover onderzoek is gedaan

of die vanuit theoretisch of praktisch gezichtspunt relevant

zijn. Dit hoofdstuk eindigt met de beschrijving van een model

waaraan sequenti6ringsprincipes kunnen worden ontleend.

In de hoofdstukken 4, 5,6 en 8 warden de experimenten be-
schreven. Deze hadden tot doel vast te stellen of en in hoeverre

verschillende aanbiedingsvolgorden van leerstof (leerstofsequen-

ties) effect hebben op de wijze waarop leerlingen de aangeboden

informatie opslaan en verwerken. De experimenten kunnen als op
elkaar voortbouwend worden beschouwd. Het laatste experiment

kan worden gezien als een integratie van eerder uitgevoerd on-

derzoek. Eerder onderzochte leerstofsequenties keren hierin

terug in een meer omvattend kader en de nadruk ligt hie4 in te-

genstelling tot de eerdere experimenten,meer bij de vraag in

hoeverre verschillende kenmerken van leerlingen de effectiviteit

van de leerstofsequenties beinvloeden,dan op de vraag in hoe-

verre deze sequenties in effect verschillen.
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In hoofdstuk 7 wordt uitgebreid ingegaan op de kwestie van

individueZe verschiZZen tussen leerlingen en op de vraag hoe

daarmee in onderwijspsychologisch onderzoek rekening gehouden

kan worden. Antwoorden op deze vraag kunnen worden verkregen

door middel van onderzoek dat wordt opgezet volgens het zoge-

naamde 'Aptitute Treatment Interaction' paradigma. Err wordt  in

dit hoofdstuk een pleidooi gehouden om dit type onderzoek meer

theoretisch te funderen, om zo tot een meer verantwoorde selec-

tie van leerlingkenmerken te komen. Meer in het bijzonder worden

een achttal beginselen geformuleerd die een begin zouden kunnen

vormen van de weg naar een gefundeerde ATI-theorie. Om tot zo'n
theorie te kunnen komen is natuurlijk allereerst nodig dat zin-

volle en interpreteerbare samenhangen tussen leerling- en onder-

wijskenmerken in hypothetische zin worden afgeleid. Het laatste
deel van het hoofdstuk bestaat dan ook uit de beschrijving van

een strategie (correspondentie-analyse) die voor het vinden van

dit soort hypothesen een nuttige zoekfunctie zou kunnen vervul-
len.

Deze dissertatie wordt met hoofdstuk 9 besloten. In dit

hoofdstuk worden de voornaamste experimentele resultaten met

elkaar in verband gebracht. Nagegaan wordt welke theoretische
inzichten aan de experimenten te ontlenen zijn, en ook wat de

practische implicaties hiervan zijn.
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2. KENNISVERWERVING

2.1. Een cognitivistisch standpunt

Veel van hetgeen onderwijs beoogt heeft te maken met kennis-

verwerving. Een primair doel van onderwijs is dan ook leerlin-

gen te introduceren in bepaalde kennisdomeinen (leerstofgebie-
den), hen bekend te maken met de begrippen en principes die voor

dat domein typerend zijn en hen te oefenen in het 'gebruiken'

van hetgeen tot zo'n begripsdomein behoort, teneinde tot een

beter begrip van het gebied in kwestie te komen. Posner (1978)
zegt daar onder ander het volgende over: "This focus (...on con-

ceptual knowledge...) is based on the assumption that schools

and colleges have as one of their primary purposes to transmit
organized subject matter, i.e. the concepts and propositions

of various disciplines of knowledge" (p. 15).

Kennisverwerving kan worden gedefini6erd als een proces

van opnemen, verwerken, opslaan en toepassen van kennis. De te

verwerven kennis of de te verwerken informatie kan op zeer ver-

schillende manieren in het onderwijs worden aangeboden. De vorm

waarin en de manier waarop dit geschiedt hebben invloed op het

specifieke verloop van de hierboven aangeduide processen en op
het gemak waarmee kennis kan worden verworven (vergelijk

Frijda, 1979, p. 85). Het is met name de cognitieve psycholo-

gie die zich met dit soort processen bezig houdt (Rumelhart &
Ortony, 1977). Het belangrijkste doel van onderzoek en theorie-

vorming daarbij is te verklaren, hoe kennis georganiseerd moet

worden om adequate opslag en gebruik ervan mogelijk te maken.
De laatste jaren zien we steeds meer pogingen om cognitief-

psychologische inzichten in het onderwijs toe te passen. Voor-
beelden daarvan vinden we bij: Klahr  (1976) ; Anderson, Spiro
& Montague (1977) ; en Lesgold, Pellegrino, Fokkema & Glaser
(1978). Het uitgangspunt hierbij is steeds de opvatting dat

leerlingen kunnen worden opgevat als informatieverwerkende

systemen en onderwijs als een stelsel van maatregelen dat erop
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gericht is de informatieverwerkingsprocessen bij leerlingen te

induceren en te begeleiden (zie ook De Klerk, 1974).

Wat is er eigenlijk zo nieuw en kenmerkend aan de cognitieve

psychologie? Een antwoord op deze vraag vinden wij onder andere
bij Van de Geer en Jaspars (1966). Naar hun inzicht komt dat

antwoord op het volgende neer:

a. een nadruk op het definidren van gedrag met een uitdrukke-

lijke referentie aan "some kind of internal mapping, some

network of implicit responses, some kind of mediating model"

(p.  146) ;
b. een sterke gerichtheid op het specificeren van de aard van

cognitie tot uitdrukking komend in een nadruk op informatie-

verwerkingsstrategieon en -processen (p. 147).
Datzelfde stelt ook Frijda, maar dan 13 jaar later (1979). Naar

zijn mening bestaat het kenmerkende van de 'cognitieve revolu-

tie' in de psychologie uit het centreren van de aandacht op

twee aspecten van kennisverwerving: " ...op de activiteiten

van het subject en rond (...) de interne representatie van ken-
nis"  (p. 83) . Het eerste betreft liet centraal stellen van cog-

nitieve operaties en strategieon, het tweede het zoeken naar

aard en ontwikkeling van kennisstructuren. Bij dit laatste

staat centraal het beschrijven of representeren van "de struc-

tuur van de kennis die als neerslag van ervaringen bij het sub-

ject is ontstaan, en (van) de principes volgens welke deze wor-

den gevormd en bij kennisgebruik weer worden geactualiseerd"
(Frijda, 1979, P· 83). Met name over dit onderwerp (het repre-

senteren van kennisstructuren) handelt dit hoofdstuk.

2.2. Bet Lange-term€jn-geheugen

Een van de belangrijkste aspecten van het menselijk informatie-

verwerkend systeem wordt gevormd door het lange geheugen (ook

wel: lange-termijn-geheugen, long term memory of, in afkorting,

LTM). In het LTM wordt alle kennis die het individu ten aanzien

van de wereld opdoet opgeslagen. Aan het lange-termijn-geheugen
kunnen een aantal kenmerken worden onderscheiden die van belang
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zijn voor onderwijskundige doeleinden. Allereerst het kenmerk

van de onbegrensdheid: de capaciteit van het LTM is vrijwel

onbeperkt. Van bijzondere betekenis daarbij is, dat de toegang

tot de kennis die reeds in het lange geheugen is opgeslagen

niet altijd zonder moeite tot stand komt. Het opdiepen van
'data' uit het LTM geschiedt vaak pas na lang zoeken in het ge-

heugen (LTM). Dit betekent dat het individu een zogenaamde

zoek- of 'retrieval'-strategie moet ontwikkelen die hem

weer toegang geeft tot zijn eigen kennis. Dit is in belangrijke

mate afhankelijk van de wijze waarop de kennis in het LTM is

gecodeerd, opgeslagen en later is verwerkt. Vanuit een onder-

wijspsychologische visie heeft deze constatering twee belang-

rijke implicaties:

1. Het is van belang dat leerlingen die in het kader van onder-

wijs bepaalde kennis dienen te verwerven dit doen op basis

van adequate coderingsstrategieon. Door het treffen van

passende onderwijsmaatregelen kan worden bevorderd, dat leer-
lingen de te verwerken informatie op 'de' juiste wijze georga-

niseerd in het LTM opslaan.

2. Onderwijs dient er niet alleen voor te zorgen dat leerlingen

adequaat kennis opslaan, maar ook dat zij leren hoe en in

welke gevallen deze kennis weer functioneel of geactualiseerd

moet worden gemaakt (vergelijk Broadbent, 1975). Met dit

laatste wordt dus niet zozeer het aanleren van coderings-

strategiedn bedoeld als wel het aanleren van zoekstrategieon.

Of, om met de woorden van Elshout (1976) te spreken, het

gaat er ook om dat leerlingen voor het opdiepen c.q. terug-

vinden van eenmaal verworven kennis, kunnen beschikken over
een goed 'signalement:
Bepaalde kennis kan op verschillende wijzen in het

LTM zijn opgeslagen en de manier waarop opslag heeft plaatsge-

vonden, bepaalt hoe gemakkelijk of hoe moeilijk de persoon

onder bepaalde omstandigheden weer toegang tot die kennis ver-

krijgt. Dat brengt ons op een volgend kenmerk van het LTM: de

organisatie van de kennis binnen het lange geheugen.

Extreem gesteld geldt dat elk informatie-element op enigerlei
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wijze, direct of indirect, gemakkelijk of moeizaam, met alle
elementen van het LTM in verbinding kan worden gebracht.

De notie dat het LTM als in hoge mate georganiseerd kan
worden gekenmerkt, vindt men terug in zogenaamde 8 chematheo-

rieen. De oorsprong van het begrip schema ligt binnen de onder-
wijsleerpsychologie waarschijnlijk bij Bartlett (1932).

Bartlett nam het begrip over van de fysioloog Head en defini-

eerde het opnieuw, hoewel hij er bepaalde bedenkingen tegen
had. Letterlijk zegt hij er namelijk over: "...I strongly dis-

like the term 'schema'. It is at once to definite and to

sketchy...", (op. cit. p. 200-201).
Alvorens een meer moderne omschrijving van het begrip te

geven, is het illustratief om allereerst de oorspronkelijke

conceptie van Bartlett zelf te geven. Bartlett verzet zich

tegen de gedachte dat een schema kan worden opgevat als alleen

een opslagplaats van vroegere ervaringen en dat de werking er-

van zich steeds op het niveau van het bewuste zou manifesteren.

Een schema wordt door Bartlett gedefiniderd als: "... an active

organisation of past experiences, which must always be supposed
to be operating in any well-adapted organic response. That is,

whenever there is any order or regularity of behaviour, a

particular response is possible only because it is related to
other similar responses which have been serially organised , yet

which operate, not simply as individual members coming one
after another, but as a unitary mass" (p. 201) .

Een meer hedendaagse, maar naar essentie nog steeds dezelf-

de, definitie van het begrip schema treffen we aan bij Rumelhart

& Ortony (1977): "(Schemata are) data structures for represen-
ting the generic concepts stored in memory. They exist for

generalized concepts underlying concepts, situations, events,

sequences of events, actions and sequences of actions."

Een probleem met het schemabegrip is dat het te algemeen is. Dit

brengt met zich mee, dat verschillende schematheorieon uiteen-

lopende specificaties van de aard en de resultaten van infor-

matieverwerking beschrijven. Zo verschillen zij bijvoorbeeld

met betrekking tot de kwestie welke de aard van de informatie is
die in het LTM wordt opgeslagen. Ook ten aanzien van de vraag
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op welke wijze informatie het LTM bereikt en hoe deze daar-

binnen wordt georganiseerd bestaan verschillende opvattingen.

Met betrekking tot de verschillende soorten van informatie die

in het LTM worden verondersteld maakt Tulving (1972) bijvoor-

beeld een belangrijk onderscheid tussen episodische en seman-
tische informatie. Episodische informatie heeft betrekking op

ervaringsgegevens ( 'experienced eventd ) ; semantische informa-

tie op uit de werkelijkheid geabstraheerde conceptuele kennis.

Hiermee is nog slechts 66n belangrijk onderscheid aangeduid,

want nog talloze andere informatieklassen hebben, afhankelijk

van de specifieke belangstelling van de theoreticus/onderzoeker

in verschillende theorieon verschillende aandacht gekregen.

Zo houdt Rumelhart (1975) zich bezig met kennis van verhalen

(knowledge of stories); Meyer (1974) met kennis van 'paragraphs';

Norman & Rumelhart (1975) met 'procedural steps'; Paivio (1971)

met 'images'; Norman & Bobrow (1976) met kennis van gezichten;

Minsky  (1975) met kennis van ruimten en objecten; Schank  (1975)

met sequenties van dagelijkse gebeurtenissen; Quillian  (1969)  en
Lindsay & Norman   (1977) met categorische begrippen, enzovoorts.

Tenslotte lijkt ook een onderscheid dat door Boekaerts (1978)

is gemaakt van belang. Zij heeft aannemelijk gemaakt dat er

tussen individuen verschillen bestaan naar de mate waarin zij
informatie visueel 6f verbaal 6f zowel verbaal als visueel

coderen (coderingspreferentiestijl). Dit onderzoek is om twee

redenen van belang. Ten eerste omdat het duidelijk maakt dat
wat in het LTM wordt opgeslagen niet alleen een functie is

van de soort van informatie die aangeboden wordt (verbaal,

visueel), maar meer nog van de wijze waarop de aangeboden in-

formatie door de persoon wordt gecodeerd. Ten tweede omdat is

gebleken dat de aard van menselijke informatieverwerking in

belangrijke mate afhankelijk is van individuele verschillen
tussen informatieverwerkers.

Hoe groot de verscheidenheid in denken over het LTM als
opgebouwd uit schema's ook mag zijn, toch zijn er enkele alge-

mene consequenties uit af te leiden. De conceptie dat het LTM

is  sainengesteld  uit een georganiseerd geheel van schema' s
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impliceert niet alleen dat dergelijke schema's functioneren als

stramienen waarbinnen informatie kan worden opgeslagen maar ook
dat zij functioneren als:

a. stramienen waarbinnen nieuwe informatie moet worden ingepast

alvorens begrepen en opgeslagen te kunnen worden;

b. programma's op basis waarvan de persoon zijn aandacht
selectief richt op omgevingsaspecten en doelgericht zijn

omgeving afzoekt;

c. een bron van waaruit leemten in de ontvangen informatie,

adequaat of niet adequaat, worden opgevuld (Posner, 1978).

Deze kenmerken van schema's als inpassingestramienen,

seZectieprogramma's,  en aZgemeen-productieve-mechanismen,

bepalen hun grote belang bij de studie van kennisverwervings-

processen zoals die bijvoorbeeld in het onderwijs plaatsvinden.
Van direct belang voor ons onderzoek - en ter illustratie

van de werking van schema's in het kader van kennisverwerving -
zijn bijvoorbeeld studies van Bransford en Johnson (1973) en
Anderson, Reynolds, Schallet & Goetz (1977) waarin experimen-

teel werd aangetoond, dat alvorens een prozatekst kan worden
begrepen, de lezer een coherente 'formulation' van die tekst

dient te ontwikkelen. Hetgeen volgens Anderson (1977) illus-
treert, dat "comprehension and, therefore, learning and memory,
depend upon bringing to bear appropiate schemata".

2.3. Bet kennisverwerkingsproces

In de voorafgaande paragraaf hebben we aandacht besteed aan

een van de belangrijkste componenten van het menselijke infor-

matieverwerkende systeem: het lange-termijn-geheugen. Hier

zullen we dieper ingaan op het proces van kennisverwerving.

Onderwijsmaatregelen zijn er veelal op gericht om de lerende

bij het coderen van te leren informatie behulpzaam te zijn

teneinde tot een adequate opslag te komen. Wij zullen
ons hier de vraag stellen hoe aangeboden kennis in het kennis-
bestand van de lerende wordt opgeslagen. Ten aanzien van deze

vraagstelling kan in het algemeen het volgende worden opgemerkt
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(zie Winn, 1978):

a. Individuen begrijpen de wereld om zich heen via een of andere
vorm van representatie van die wereld. Dergelijke represen-
taties worden schemata of cogn·/tieve structuren genoemd.

b. Leren (kennisverwerving) kan worden opgevat als een proces

van verandering van die cognitieve structuren of· schemata.
c. Veranderingen van cognitieve structuren kunnen de resultaten

zijn van: (i) interne reorganisaties binnen een cognitieve
structuur, of van (ii) uitbreidingen van een bestaande cogni-
tieve structuur door assimilatie van nieuwe externe informa-
tie.

d. Cognitieve structuren kunnen op versehiZZende manieren

(empirisch) worden beschreven; een beschrijving in de zin

van een netwerk van onderling samenhangende begrippen blijkt
in de literatuur een veel gebruikte vorm te zijn.

e. Zelfs indien het gaat om nauwkeurig te definioren conceptu-

ele domeinen blijken de cognitieve structuren van individuen
talloze €diosyncratische kenmerken te bezitten. Hetgeen wil

zeggen dat er tussen de cognitieve structuren van verschil-

lende individuen een grote mate van variabiliteit bestaat.

Kennisverwerving (leren) kan dus warden opgevat als het

veranderen van cognitieve structuren, en die veranderingen als

een functie van interne reorganisatie of assimilatie van

nieuwe kennis. Of dergelijke veranderingen plaatsvinden en hoe

zij plaatsvinden is van verschillende zaken afhankelijk.
Frijda (1979, p. 85) noemt in dit verband vier factoren:

1. de aard van het informatie-aanbod;

2. de reeds beschikbare kennis van de persoon;

3. het arsenaal van cognitieve vaardigheden en operaties waar-

over de persoon kan beschikken om tot een interne represen-
tatie van de kennis te komen;

4. de doelstellingen die de persoon hanteert bij de verwerking
van informatie.

Welke taken kennisverwerving meer in het bijzonder aan de

lerende stelt, is onder andere door Ausubel (1968), Bruner

(1960) en Anderson (1969) nader beschreven. Ausubel stelt dat
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die taak voornamelijk bestaat uit het vinden en opslaan van het

organisatiepatroon dat aan die kennis ten grondslag ligt

("ideational scaffolding"). Bruner stelt zich dat soortgelijk

voor: "Grasping the structure of a subject is understanding it
in a way that permits many things to be related to it meaning-

fully. To learn structure in short is to learn how things are

related". Anderson beschrijft het nog iets gedetailleerder:
".. . static structure is the production of multiple associations
among units of information and the presentation of logical
thinking statements which interrelate them. It includes orga-

nized response patterns such as classifications, concepts, and

principles which approximate rigid (static) associations...".

Tenslotte is het van belang te wijzen op het verschijnsel

dat kennisverwerving niet een proces van alles of niets is,

maar dat gesproken kan worden van 'graden van verwerking'

Frijda (1979, p. 86-87). lets waarop bijvoorbeeld de theorie

van Craik & Lockhart (1972) met betrekking tot 'diepte van

informatieverwerking' heeft geattendeerd. Hoe diep verwerking

van informatie zal plaatsvinden, wat dus de aard van het infor-

matieverwerkingsproces en de daaruit resulterende kennis zal

zijn, is - zo stelt Frijda - onder andere een functie van de

doelstellingen die een informatieverwerker hanteert. Frijda

(1979) heeft er bovendien op gewezen dat de persoon over cri-

teria beschikt waaraan hij kan afmeten of zijn doel wel of niet
bereikt is. Die criteria kunnen ons inziens van tweeorlei aard

zijn:

a. persoonlijke criteria, die bepalen welke mate van begrip

van de informatie door de persoon zelf als wenselijk, vol-

doende en haalbaar wordt beschouwd;

b. externe criteria, die (zoals bijvoorbeeld in het onderwijs

in de vorm van doelstellingen) bepalen welke graad van be-

grip van de persoon wordt gevraagd en vereist.

Van deze criteria, en zeker ook van de wijze waarop beide soor-

ten van criteria zich tot elkaar verhouden, is afhankelijk tot

op welk niveau bepaalde informatie verwerkt wordt.
In hoeverre zijn inzichten verkregen binnen de cognitieve

psychologie nu van belang voor de onderwijspsychologie en
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kunnen bepaalde inzichten en methoden reeds ten nutte van het

onderwijs warden aangewend? Allereerst dient te worden vastge-

steld dat, hoewel binnen de cognitivistische benadering een

sterke invloed is uitgegaan van op het onderwijs gerichte theo-
rieon (Bartlett, Bruner, Ausubel en ook Piaget) , de ontwikkeling
van cognitieve informatieverwerkingstheorieon toch voornamelijk

zijn beslag heeft gekregen in situaties waarin kennisverwerking
en -verwerving konden plaatsvinden zonder de restricties en de

kenmerken die voor onderwijskundige situaties kenmerkend zijn.

Een voorbeeld daarvan kwamen wij hierboven al tegen: een be-

paalde graad van beheersing van conceptuele informatie is in

het onderwijs vaak genormeerd in de doelstellingen die binnen

dat onderwijs gelden; daarvoor gelden dus voor de leerling

externe criteria die niet altijd dezelfde zijn als de persoon-
lijke criteria die een informatieverwerker zal hanteren in

meer onbepaalde situaties.

Ondanks dit heeft de cognitivistische benadering binnen
de psychologie een aantal belangrijke bijdragen aan het onder-

wijs te leveren. Het bovenstaande kan bijvoorbeeld hebben dui-

delijk gemaakt, dat vanuit een cognitivistisch standpunt bij

kennisverwerving tenminste met de volgende drie factoren reke-
ning gehouden dient te worden:

a. de wijze waarop nieuwe kennis wordt aangeboden;
b. het niveau en de structuur van de voorkennis waarover een

individuele leerling beschikt;

c. de persoonlijke en/of externe criteria die de persoon in

het kader van kennisverwerving hanteert: de spanning die
tussen beide soorten criteria kan bestaan kan een meer opper-

vlakkig of dieper informatieverwerkingsproces in de hand
werken.

Hieraan kunnen nog twee andere bijdragen worden toegevoegd:

d. Het representatieconcept. Hiermee is het niet alleen moge-

lijk om kennisbestanden van individuele leerlingen in kaart
te brengen, maar ook om kennisdomeinen en als afgeleide

daarvan leerstof te beschrijven. Het representatiebegrip

draagt met andere woorden de mogelijkheid in zich om zowel
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de vraag 'wat weet de leerling al' als de vraag 'wat moet

de   leerling gaan weten ' te beantwoorden.
e. Hiermee hangt een tweede punt samen: evaZuatie. Er vanuit

gaande dat een van de belangrijkste en meest algemene doel-

stellingen van onderwijs bestaat uit het overdragen van aan

bepaalde kennisdomeinen ontleende en georganiseerde kennis,

dan kan met behulp van representatiesystemen worden bepaald

hoe succesvol onderwijsmaatregelen zijn geweest die op de

realisering van deze doelstellingen waren gericht. Voor de

evaluatie van de kwaliteit van die maatregelen kan dan

immers als criterium gelden, dat er na afloop van het onder-

wijs een zekere parallelliteit of congruentie dient te bestaan

tussen de structuur van de 'organized subject matter' die

aan de leerling is aangeboden en de structuur van de ge-

heugenopslag. Als de cognitieve psychologie al een bijdrage
te leveren heeft aan de onderwijspsychologie, dan is deze,

om met Farnham-Diggory (1976) te spreken, toch vooral gele-

gen in de mogelijkheden die het representatieconcept te

bieden heeft bij met name het in kaart brengen van 'changing

states of competence' bij de individuele leerling.

2.4. Kennisrepresentatie

Indien de cognitieve psychologie de onderzoeker van onderwijs-

leerprocessen vooral de mogelijkheid biedt om kennisstructuren

in kaart te brengen (te representeren) dan liggen twee vragen
voor de hand:

a. welke soorten van kennisstructuren zijn er te onderscheiden

en welke van deze structuren dienen te worden gerepresen-
teerd?

b. hoe kunnen verschillende soorten kennisstructuren in kaart

worden gebracht?

Op deze kwesties gaan wij in het navolgende gedeelte van dit

hoofdstuk nader in. We beginnen met het aanbrengen van een
aantal definioringen van begrippen die in dit kader van belang

zijn.
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Wanneer wij in het vervolg spreken over het conceptuele

(voor)kennisbestand van de leerling zullen wij dit - in navol-

ging van Ausubel (1963; 1968) - doen met de term cognitieve

structuur. Met Shavelson (1971) en Geeslin (1973) zullen we de

term 'content structure' of inhoudeZijke structuur gebruiken

ter aanduiding van de wijze waarop conceptuele elemdnten in

concrete leerstof hun neerslag hebben gevonden. De organisatie

van kenniselementen in een bepaald wetenschapsgebied, een ken-

nisdomein of een leerstofgebied zullen wij aanduiden als

theoretische structuur (naar Sneed, 1977: 'theoretical struc-

ture'). De verhouding tussen de drie termen (cognitieve struc-

tuur, inhoudelijke structuur en theoretische structuur) kan als

volgt worden gevisualiseerd:

Figuur 2.1.: Een voorstelling van de wijze waarop een theore-
tische structuur via een inhoudelijke structuur

tot de cognitieve structuur van een leerling gaat

behoren (naar Shavelson, 1974).
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Structuur
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Structuur
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I. ./

(2a) Inhoudelijke (2b) Inhoudelijke
Structuur Structuur
(Leerstof) (Leerstof)
Schriftelijk Mondeling
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(3) Cognitieve
Structuur
(Leerling)
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Bovenstaande figuur maakt twee zaken duidelijk:

a. Een cognitieve structuur van een leerling ten aanzien van

een bepaald kennisgebied kan worden opgevat als een afge-

leide van een inhoudelijke structuur zoals die de leerling

via leerstof of mondelinge uiteenzetting bereiken. Een in-

houdelijke structuur is op haar beurt een afgeleide van een
theoretische structuur, die vorm heeft gekregen door tussen-

komst  van de specifieke cognitieve structuur van een expert (c.q.

leerkracht en/of de samensteller van een leerboek).
b. Een uiteindelijk bij de leerling tot stand gekomen cogni-

tieve structuur is de resultante van een opeenvolgende

reeks van 'vertalingen' van de theoretische structuur. Hier-
bij spelen leerboekschrijvers en leerkrachten een belangrijke

rol. Hun kennis van de theoretische structuur en hun vaar-

digheden om deze structuur didactisch te vertalen zijn daar-

bij van beslissende betekenis. Van de vaardigheden en de

kwaliteit van deze 'tussenpersonen' hangt namelijk af of de

resulterende cognitieve structuur van een leerling uitein-

delijk nog in redelijke mate in overeenstemming is met de
formele aard en structuur van het kennisdomein in kwestie.

Kennisdomeinen vinden hun concrete neerslag dus onder

andere in studieboeken en andere leermaterialen. De inhoude-
lijke structuur van deze materialen zal, zeker wanneer het gaat

om sterk gestructureerde kennisdomeinen, waarvan de elementen

onderling veelvoudige en veelsoortige - maar steeds nauwkeurig

gedefiniderde - relaties onderhouden, sterk overeenkomen met

de theoretische structuur van het domein. Uit de leerstof dient,

anders gezegd, de theoretische structuur van het domein te kun-

nen worden afgeleid c.q. te kunnen worden gereconstrueerd. Echter,
onderwijs heeft naar zijn aard een sequentieel karakter: con-

ceptuele structuren kunnen daarin niet anders dan in een of

andere tijdsvolgorde worden uitgedrukt. Dit heeft soms als re-

sultaat, dat een aan bijvoorbeeld een studietekst ten grond-

slag liggende inhoudelijke organisatie van elementen door de

lezer (leerling) niet dan met grote moeite herleidbaar of re-
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construeerbaar is. Breuker (1977, p. 2) geeft hiervan het vol-

gende voorbeeld. Stel dat we een inhoudelijke structuur

schematiseren als een conceptueel netwerk:

Figwur 2.2.: Een hypothetische conceptuele structuur.

Cl < ) C2

t

(3 ( , C4

95 96
/
C7

Cl o ,7: begrippen (concepten)

f--  : relatie

Wanneer een docent zo'n structuur zou willen onderwijzen,

dan zijn in principe vele sequenties mogelijk, waarvan sommige

meer en andere minder rationeel zullen zijn. Ten aanzien van de

naar omvang nog zeer beperkte structuur in figuur 2.2. zijn

bijvoorbeeld al 720 verschillende sequenties denkbaar. De (hy-

pothetische) inhoudelijke structuur zou bijvoorbeeld als volgt

kunnen worden gesequentiderd:

(A)  C14+C2 -a C2*+C3 -0 (:3+4C4 -0 (344(6 -0 C:344Cs -4 (564(7

De docent kan echter ook een andere volgorde kiezen:

(B)  C 344(2 -4 (364(4 -4 (3*4(6 -4
C 34-*c5 -  Cle-*(2 -4 (56+c.1

Naar hun inhoud komen beide sequenties overeen: zij dekken

beide de te onderwijzen inhoudelijke structuur volledig. Alleen

naar de opeenvolging van de elementen, naar hun sequentie, als-

mede naar de overwegingen die eraan ten grondslag liggen, lopen
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zij uiteen. Dergelijke sequenties van leerstofelementen zullen

wij in dit verband ter onderscheiding van inhoudelijke, theore-
tische en cognitieve structuren, Zeerstofsequenties noemen.

De vraag, welke sequentie de beste resultaten geeft, laat

zich slechts empirisch beantwoorden. Dit geldt ook voor de vraag,

via welke leerstofsequentie leerlingen het beste in staat zullen

zijn om de inhoudelijke structuur van de leerstof te reconstru-
eren.

Het hier gemaakte onderscheid in kennisstructuren komt in

grote lijn overeen met het onderscheid dat bijvoorbeeld Raufuss

(1979) maakt in 'Sachstruktur'; 'Strukturen des Menschlichen

Wissens in sprachlich-symbolischer Form (Lehrtext)'; 'Denk-

struktur'; 'Lernstruktur'.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek zal zijn hoe

gegeven inhoudelijke structuren in effectieve leerstofsequen-

ties kunnen worden vertaald. In hoofdstuk 3 gaan wij nader in

op de problematiek van het vertalen van inhoudelijke structuren

in effectieve en adequate leerstofsequenties. De vraag hoe in-

houdelijke en cognitieve structuren nader kunnen worden geopera-

tionaliseerd zullen we in de navolgende paragraaf aan de orde

stellen. Alvorens daartoe over te gaan zullen we de hier ge-
presenteerde begrippen: structuur, Zeerstofsequentie, cogni-

tieve structuur, inhoudeZ€ike structuur, theoretisehe struetuur

meer nauwkeurig en samenvattend definioren.
Het begrip structuur kan met Shavelson (1970) worden ge-

defini&erd als: Een verzameZing te beschridven eZementen en de
reZaties tuasen die eZementen. Van belang hierbij is de consta-

tering dat een structuur extern en objectief of intern en sub-

jectief kan zijn. En verder dat verschil van mening mogelijk

is over de vraag wat als 'element' van een structuur zal wor-

den aangemerkt en welke betrekkingen tussen de elementen als
relevant of irrelevant zullen warden beschouwd.

Een theoretisehe struetuur kan worden gedefini&erd als:

een intern samenhangend gehee Z van kenniseZementen behorend
tot een bepaaZd te omschrijven kennis- c.q. wetenschapsgebied

ten aanzien waarvan tussen deskundigen op dat domein redelijke
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overeenstemming bestaat met betrekking tot de elementen en de

wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden. De laatste zin-

snede uit deze definitie beoogt aan te geven dat pas van een
'echte' theoretische structuur van een kennisdomein kan worden

gesproken als binnen dat domein sprake is van stevige formele
relaties tussen de elementen. Een kennisdomein als de natuurkunde

beschikt bijvoorbeeld over dergelijke relaties. Johnson (1967,
p. 75) zegt daar het volgende over: "Many of the concepts in a

subject matter are defined by means of their relations with

other concepts in that subject matter.... This is especially

true of physics, where much of the logical structure consists

of interrelations among concepts which are specified formally

by constraints within the written materials. Learning such a

subject matter is in part a case of internalizing these rela-

tions, and the aspect of the psychological structure of physics

consists of the learned interrelations among the words used to

represent its concepts".

Het begrip inhoude Zijke structuur heeft betrekking op een
theoretische structuur zoals die zijn neerslag in concreet leer-

materiaal of concrete leerstof heeft gevonden. Met Shavelson
(1970, p. 9) kan zo'n structuur worden gedefinioerd als: "...

the web of facts (words, concepts) and their interrelations in

a body of instructional material", en met Reigeluth et al (1978)

als: "The interrelationships among the components of a subject

matter", " . . .a subject matter component   ( . . . )   is a single
concept, principle, fact etc.".

Samengevat zou de definitie van de term inhoudelijke structuur

als volgt kunnen luiden: een coherent en consistent geheeZ van
te onderwijzen kennis (teerstof) zoals die zijn neersZag vindt

in bijvoorbeeZd Zeerboeken en -materiaZen, bestaande uit een

netwerk van feiten (termen, principes, begrippen, kennisele-
menten) en hun interrelaties. Welke de elementen van zo'n

structuur zijn en van welke aard de relaties tussen die elemen-
ten kunnen zijn beschrijft Raufuss (1979) als volgt: "Die

Elemente dieser Struktur sind Beobachtungss tze, Messschalen,

Begriffe, Gesetze, Anwendungsbeispiele, Experimentbeschreibun-
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gen, Theorien, Modelle und dgl. und die Relationen dieser Ele-

menten sind Verallgemeinerungen, Ueber- und Unterordnung von

Begriffen, Verknupfungen zweier Begriffe in einem neuen Gesetz,

Verknupfunten von Gezetzen in einer Theorie, Verbindung zweier

Gesetze durch logisch mathematische Ableitungen, Erklarungen

einer Beobachtung aus bereits bekannten Gesetszesaussagen".
Het begrip cognitieve structuur is eerder al met woorden

van Ausubel gedefinioerd. Hier kan derhalve volstaan worden

met een verkorte omschrijving: een hypothetische organis atie

van kenniseZementen ten aanzien van een bepaaZd kennisgebied

zoals dat bij een individuele ZeerZing of, meer in het algemeen,

bij een individuele informatieverwerker, zijn neerslag heeft

gevonden in het Zange-termijn-geheugen.

Het begrip zeerstofsequentie tenslotte, kan als volgt wor-

den gedefiniSerd: een naar bepaaLde rationaZen geconstrueerde

en in de tijd geordende reeks van kennisetementen. Met

het begrip leerstofsequentie wordt een ordening van kennisele-

menten aangeduid die van andere aard is als de hierboven eerder

onderscheiden kennisstructuren. Ging het bij de eerste onder-

scheidingen om structuren die min of meer inherent zijn aan,

of intrinsiek verbonden zijn met, het kennisbestand in kwestie,

bij leerstofsequenties gaat het om structuren die doelbewust

kunnen worden gemanipuleerd en gevarioerd; bij leestofsequen-

ties gaat het dus om ge construeerde reeksen die evengoed anders

gedefiniderd hadden kunnen zijn als daarvoor andere construe-

tierationalen waren gebruikt.

In een bespreking van procedures om inhoudelijke structu-
ren door middel van 'content-analysis' te beschrijven zegt

Merrill (1973) dan ook, dat "...content structure and instruc-

tional procedure (ons begrip 'inhoudelijke structuur' kan als

synoniem voor 'content-structure' en ons begrip 'leerstofse-

quentie' als een voorbeeld van een 'instructional procedure'

worden gelezen, J.L.) are completely independent. Content
exists and has a structure whether or not it is organized or
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sequenced for instruction and regardless of how a student is
asked to respond or interact with this content. Content analy-

sis is a procedure for identifying this independent cohtent
structure in a given area"  (p.  112) .

Om zowel inzicht te hebben in de aard en de structuur van

de kennis die bij een leerling reeds voorhanden is, als in de
aard en structuur van de kennis die als nieuwe kennis aan de

leerling ter verwerking zal worden aangeboden is het nodig te

kunnen beschikken over technieken waarmee het mogelijk is het
aanwezige zowel als het te verwerken kennisbestand te represen-
teren.

Hoe die kennisrepresentaties eruit moeten zien, is een

bron van veel discussie. Norman (1978, p. 40) merkt daarover
het  volgend  o p: " . . .  one can debate the details  of the represen-
tation, wether it should be continuous, discrete, declarative,

procedural, active network structures, feature lists of what-

not". Niettemin, zo gaat hij verder, "...we can ignore the

details of a representation as long as we accept the fact that

some organized form of representation must be present. It is
important that the knowledge structures provide a framework

for whatever new knowledge is to be acquired".

Een vrij algemeen gehanteerde techniek voor kennisrepresen-
tatie is die van de netwerkrepresentatie. Zo'n netwerk bestaat

uit een verzameling knooppunten (a, b, c ... n), onderling ver-

bonden door een aantal 'pointers' of gerichte pijlen

(Rl, R2' R3 ... Rn) die de relaties tussen de knooppunten re-

presenteren. Een simpel netwerk ziet er bijvoorbeeld als volgt
Uit:

Figuur 2.3.: Een algemeen netwerkvoorbeeld, bestaande uit de

knooppunten a, b, c, d en e en vier gerichte pij-

len: Rl' R2' R3 en R4 Contleend aan Posner, 1978).

a

        R l
e< b >c jd

R        R        R423
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Een basiseenheid van zo'n netwerk wordt gevormd door een

zogenaamd 'triple': een eenheid bestaande uit twee punten en

66n verbindende relatie. De knopen in een netwerk kunnen tal-

loze zaken representeren: eigenschappen, objecten, handelingen,

gebeurtenissen, klassen van objecten en handelingen, abstrac-

ties van de werkelijkheid als begrippen, uitspraken enzovoorts.

De pijlen in het netwerk representeren gedefiniderde betrekkin-
gen tussen de knooppunten met als kenmerk "bidirectional but

not symmetrical" (Norman & Rumelhart, 1975, p. 35). Hetgeen

betekent dat de verbinding tussen twee knooppunten in twee

richtingen maar m&t een herdefinioring van het verband kan

worden geinterpreteerd; meer nauwkeurig: de relatie tussen

twee knooppunten kan worden ge Interpreteerd door een gegeven R

in de gegeven richting van de pijl, of in de omgekeerde rich-

ting van de pijl door de inverse van R.

Stel bijvoorbeeld dat a representeert het begrip geome-

trische figuur en b het begrip parallellogram en R represen-

teert 'is een instantie van' dan kan de representatie hiervan:

R

a<           b

geinterpreteerd worden als: b is een instantie van a, of: een

parallellogram is een instantie van geometrische figuur. De

representatie kan echter ook in de andere richting worden ge-

interpreteerd, maar dit maakt de definioring van R als de

inverse van R noodzakelijk; de inverse van R ('is een instan-

tie van') kan hier worden gedefiniderd als: 'is een categorie

waartoe behoort', waardoor de interpretatie van de representa-
tie

R

a                                             >b

kan luiden als: a is een categorie waartoe behoort b, of:

geometrische figuur is een categorie waartoe behoort parallel-

logram.
Er kunnen talloze soorten kennisrepresentaties met behulp

van netwerken worden samengesteld, afhankelijk van de soort
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informatie die door knooppunten en pijlen wordt aangeduid.

Tulvings (1972) onderscheid tussen episodische en semantische
klassen van informatie in het geheugen (LTM) leidt bij.voorbeeld
tot de representatie van 'experienced events'  (episodisch) en

tot representaties van semantische eenheden. Een semantisch
netwerk bestaat uit concepten (als abstracties van ·ervaringen)
of uit verbijzonderingen ('instantiations') van die concepten en

de interrelaties tussen deze concepten die tezamen het kennis-

domein definioren waarop het netwerk betrekking heeft. Het zo-

even als voorbeeld gegeven 'triple' zou een onderdeel kunnen

zijn van zo'n semantisch netwerk.
Tussen semantische eenheden kunnen vele verschiZZende re-

Zaties bestaan. Sommige van deze zijn relatief typerend voor

bepaalde kennisdomeinen, terwijl andere algemener zijn en voor
kunnen komen tussen semantische eenheden die uit verschillende

kennisdomeinen afkomstig zijn. Bijvoorbeeld de relatie 'is de

natuurlijke logaritme van' is typerend voor het kennis- en

leerstofdomein van de wiskunde, terwijl relaties als 'wordt
veroorzaakt door', 'varieert onafhankelijk van', 'represen-

teert' voorbeelden zijn van relaties die in meerdere kennis-
domeinen voorkomen.

Ondanks het grote aantal relaties dat in semantische net-

werken kan voorkomen, was bijvoorbeeld Posner (1978) in staat

om het aantal mogelijkheden te beperken tot de meest voorko-

mende, algemene betrekkingen zoals die met name in leerstof
worden aangetroffen. Hij geeft daarvan het volgende overzicht:

Tab€Z 2.1: Een overzicht van een aantal algemene in leerstof

voorkomende relaties (naar: Posner, 1978).

Afkorting: Omschrijving: Voorbeeld:

ISA is een instantie van Frodo )  hond
ISA

subclass is een subklasse van Spaniels subclas   hond

HAP heeft als onderdeel hond )  staart
HAP

property heeft als eigenschap hond propert3  trouwhar-
tigheid



30

Het werk van Posner heeft veel overeenkomst met het werk
van Lindsay, Norman en Rumelhart op het gebied van de represen-

tatie van het semantische en episodisch geheugen. In tegen-
stelling tot laatstgenoemden probeert Posner uitdrukkelijk te

komen tot representatiesystemen die gericht zijn op onderwijs-

kundige toepassingen. (Voor een overzicht van het werk van

Lindsay et al. zie men Norman & Rumelhart, 1975; voor andere

representatiesystemen die met die van Lindsay, Norman en

Rumelhart verwantschap vertonen zij men verwezen naar:

Anderson & Bower, 1973; Kintsch, 1974; Frederiksen, 1975;
Anderson, 1976).

Pogingen om tot (netwerk)representaties te komen van leer-

stof, zijn betrekkelijk nieuw, maar nemen inmiddels in aantal

toe. Voorbeelden daarvan kan men vinden bij:: Merrill (1973),

Stelzer & Kingsley (1975), Harris (1976), Gilbert (1976),
Rebel (1978), Reigeluth et al. (1978), Winn (1978), Raufuss

(1979).

Een belangrijke informatiecategorie is die welke Norman &

Rumelhart (1975) 'proces knowledge' noemen. Norman & Rumelhart

maken met dit begrip duidelijk, dat individuen ook kennis ten

aanzien van procedures en werkwijzen verwerven, dat die kennis

samen met descriptieve kennis in het LTM wordt opgeslagen en

daar verder wordt bewerkt en voor actualisering toegankelijk

kan worden. Ook voor dit type kennis zijn representatietechnie-
ken ontwikkeld. Voor ons doel is evenwel vooral de semantische

netwerk-benadering van belang omdat daarmee conceptuele kennis

kan worden gerepresenteerd. De semantische netwerkbenadering is
met name van belang omdat daarmee zowel de structuur van de

kennis waarover een leerling reeds beschikt, als ook de struc-

tuur van de kennis die een leerling ter verwerking krijgt aan-
geboden, kan worden beschreven.

In de navolgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan wij

nader in op de technieken die gehanteerd worden om tot een

representatie van de eerder beschreven drie soorten kennis-
structuren te komen. In de laatste paragraaf gaan wij in op de

vraag hoe verschillende kennisstructuren met elkaar vergeleken
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kunnen worden en hoe uit deze vergelijkingen kan worden afge-

leid hoe effectief het onderwijsleerproces is geweest.

2.5. Representatie van theoretische structuren

Voor het in kaart brengen van theoretische structuren wordt in

het algemeen van twee soorten technieken gebruik gemaakt. In

het kader van curriculumontwikkeling worden hiervoor vaak zo-

genaamde concept mapping technieken gehanteerd. De andere

techniek bestaat uit het representeren van de cognitieve struc-

turen van deskundigen met betrekking tot het kennisdomein in
kwestie (Posner, 1978).

Met concept-mapping technieken poogt men het conceptuele

en propositionele netwerk van een bepaalde discipline in kaart
te brengen. Meestal geschiedt dit indirect. Dat wil zeggen,

dat men deskundigen op het gebied van de betreffende discipli-

ne niet direct vraagt of een bepaalde netwerk representatie
in overeenstemming is met hun inzichten ten aanzien van de

structuur van het kennisgebied; men legt de deskundigen meest-

al een aan zo'n netwerk ontleende serie uitspraken voor met de

vraag bij iedere uitspraak te bepalen, hoe juist of hoe waar

de uitspraak is, wat het belang van de uitspraak in het weten-

schapsgebied is, welke uitspraken ten onrechte in de verstrek-
te lijst ontbreken, enzovoorts. Een andere weg bestaat eruit

dat men de validiteit van een conceptueel en propositioneel

netwerk van een kennisdomein bepaalt door afleidingen uit dat
netwerk te vergelijken met hetgeen uit de meest vooraanstaande

studieboeken en andere materiole bronnen kan worden afgeleid.

Door het op deze wijze in kaart brengen van theoretische struc-

turen kunnen bepaalde inzichten ontstaan die anders wellicht

onder de oppervlakte waren gebleven. Zo is het mogelijk de

samengestelde overzichten van proposities die uit het netwerk

afgeleid worden op volledigheid te toetsen; kunnen impliciet

gebleven relaties tussen begrippen aan het licht komen die tot

het afleiden van nieuwe proposities aanleiding kunnen geven;

kunnen begrippen in het netwerk worden gemarkeerd die een cen-

trale positie innemen (i.c. in een grote verscheidenheid van
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proposities voorkomen) of kunnen begrippen worden aangeduid

die een belangrijke functie hebben in het definioren van de

samenhang binnen het theoretische raamwerk. Tenslotte kunnen de
verbindende schakels nog worden opgespoord die 66n of meer, ogen-

schijnlijk nauwelijks met elkaar verbonden, onderdelen van zo'n

theoretische structuur koppelen.

Een andere mogelijkheid om de theoretische structuur van

een kennisdomein in kaart te brengen, bestaat uit het ontwik-

kelen van representaties van de cognitieve structuren van des-

kundigen op het kennisdomein. Deze benadering berust op de

veronderstelling dat de theoretische structuur van een kennis-

domein 'bestaat' of zijn neerslag heeft gevonden in het lange

termijn geheugen van deskundigen. Eenzelfde veronderstelling

ligt ook ten grondslag aan figuur 2.1. die eerder is gepresen-

teerd. Als zo'n veronderstelling geldig is dan kan door middel

van technieken die daarvoor in de psychologie zijn ontwikkeld
inhoud en organisatie van kennis in de cognitieve structuren

van die deskundigen worden vastgesteld en dan kan zo'n repre-

sentatie warden beschouwd als een (afgeleide) representatie
van een theoretische structuur. Deze methode wordt door Michon,
Eijkman & De Klerk (1976) vooral aanbevolen voor kennisgebieden

die een weinig sterke, of zelfs zwakke, interne gestructureerd-

heid bezitten: "...Voor uitgesproken slecht gedefinioerde

leerstof geldt dat gedeeltelijke structurering niettemin moge-

lijk is op grond van de interne representaties, die vakbekwame

kenners van de betreffende stof bezitten ..." (p. 620). Over

de technieken die in dit verband kunnen worden gebruikt komen

wij nog te spreken.

2.6. Representatie van inhoudeZ€jke structuren

Op het terrein van het representeren van inhoudelijke struc-

turen zijn - in tegenstelling tot het hierboven beschreven
onderwerp - talloze vrij specifieke methoden ontwikkeld.

Deze technieken vinden soms (als bij: Gagno, 1977; Landa,

1976; Pask, 1976) hun uitgangspunt in leerpsychologische en
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informatieverwerkingstheorieon, maar gaan ook heel vaak uit

van inhoudelijke kenmerken van de informatie zelf (bijvoorbeeld

Merrill, 1973; Reigeluth et al. 1978; Spreckelsen, 1975, Witte,

1974). Met dit onderscheid in uitgangspunten hangt een ander

onderscheid samen: namelijk dat tussen technieken gebaseerd op
leertaakanalyses en technieken gebaseerd op de 'relational-

network'-benadering. De leertaakanalysebenaderingen pogen de

te verwerken informatie te representeren in termen van de ta-

ken die dit verwerken aan de informatieverwerker stelt, terwijl

de relational-network-benadering meer direct elementen en
samenhangen tussen de elementen van een leerstofgebied in kaart

probeert te brengen.

De eerstgenoemde benadering is vooral bekend via procedu-

res die ontleend zijn aan de cumulatieve leertheorie van Gagn&

(1977). Hierbij construeert men zogenaamde leerhiorarchieon.

Dit zijn hiorarchische netwerken van intellectuele vaardighe-

den. In het algemeen wordt een leerhiorarchie-analyse uitge-
voerd door ten aanzien van iedere vaardigheid die in het kader

van een of ander leerstofgebied moet worden geleerd de vraag

te stellen: "What skill should the learner already know how to

do and be able to recall, when faced with the task of learning
the new rule; the absence of which would make it impossible

for him to learn the new rule?" (Gagn6, 1977, p. 272). Op deze

wijze worden alle zogenaamde 'prerequisites' in kaart gebracht,

dat wil zeggen dat alle vaardigheden die noodzakelijk en vol-

doende zijn (de zogenaamde 'minimal essentials') om een bepaal-

de nieuwe intellectuele vaardigheid te leren in hiorarchische

zin aan de te leren vaardigheid verbonden worden. Het gaat

hierbij om het vinden van specifieke vooronderstelde vaardig-

heden die een integrerend bestanddeel vormen van de te leren

vaardigheden. Vaardigheden en kennis die in meer algemene zin

voor het leren van de nieuwe vaardigheden van nut zijn (de

zogenaamde 'supporting skills'), zoals bijvoorbeeld aanwezige

voorkennis op het leerstofgebied of de beschikbaarheid van

meer algemene cognitieve strategieon, blijven in een leer-

hi&rarchische analyse buiten beschouwing.
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De leerhiorarchie-benadering is restrictief (beperkt zich

bijvoorbeeld tot het vinden van alleen die vaardigheden die

noodzakelijk en voldoende zijn) en microscopisch van aard.

Vooral dit laatste brengt met zich dat het met hiorarchische

analyses - hoe valide en nuttig op zich ook - heel moeilijk,
tijdrovend en omslachtig blijft om een leerstofgebied in zijn

geheel te representeren, te analyseren en op basis hiervan

prescripties te formuleren. Bovendien blijven de prescripties

die uit leerhiorarchieon zijn af te leiden, beperkt tot
voornamelijk 66n vormaspect van onderwijzen, namelijk de volg-

orde waarin de verschillende 'prerequisites' in het onderwijs

aan de orde dienen te komen.

In reactie op deze tekorten van de leerhiorarchie-benade-

ring wordt sinds enige tijd betrekkelijk veel aandacht gegeven

aan het representeren van leerstofdomeinen door middel van re-

lationele netwerken en/of op basis van de 'digraph theory'

(Harary, Norman & Cartwright, 1965). Belangrijke voorbeelden

hiervan vinden we bij Crothers (1972), Pask (1976), Shavelson

(1971), Geeslin (1973), Harris (1976), Stelzer & Kingsley (1975),

Gilbert (1976) en Winn (1978).

Shavelsons methodologie is vooral gericht op het verge-

lijken van de structuur van conceptuele informatie zoals die
zich in leermateriaal voordoet met de structuur van die infor-

matie zoals die in het geheugen van de leerling is gevormd (de

cognitieve structuur). De methoden die voor dit doel door

Shavelson (1971, 1972) voor onderdelen van de natuurkunde en

door Geeslin (1973) en Geeslin & Shavelson (1975) voor onder-

delen van de wiskunde gebruikt werden, komen op de volgende

procedure neer:

1. Identificeren van de sleutelbegrippen in een bepaald leer-
stofdomein.

2. Schematiseren van uitspraken die binnen het leerstofdomein

ten aanzien van deze begrippen worden gedaan; in concreto
worden studieteksten die over het leerstofdomein handelen

geanalyseerd door die zinnen te schematiseren (met behulp

van een door Warriner & Griffiths (1957) beschreven proce-

dure) waarin tenminste twee van de onderscheiden sleutelbe-
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grippen voorkomen.

3. Omzetten van deze zinnen in 'directional graphs' of

'digraphs'.

4. Construeren van een matrix die de 'afstand' tussen de onder-

scheiden sleutelbegrippen in het leermateriaal representeert.
5. Tenslotte het uitvoeren van een hidrarchische clusteranalyse

over de ontwikkelde matrix (met behulp van een methode be-

schreven door Johnson, 1967). De aldus ontwikkelde hi8rarchie

wordt gezien als een formele representatie van de structu-

rele relaties tussen de sleutelbegrippen van het domein.

Shavelson (1971, p. 37) geeft van deze procedure een

voorbeeld. De uitspraak: "Kracht is het product van massa en

versnelling" werd allereerst met behulp van de methode van

Warriner en Griffith syntactisch geschematiseerd als:

kracht 
is product

1 4
0        01d p massa

9n

versnelling

Vervolgens werd dit syntactische schema omgezet in een digraph

volgens de daarvoor geldende door Shavelson in extenso beschre-

ven (1971, p. 124 e.v.) regels. Het digraph zag er in dit geval
als volgt uit:

Kracht Product

Versnelling
Massa

Met 'digraph-analyse' is het dus mogelijk de belangrijk-

ste concepten uit een leerstofgebied te identificeren en indi-
caties te verkrijgen over de sterkte en de richting van de

samenhangen tussen die begrippen. Shavelson heeft daarnaast

ook methoden ontwikkeld om 'digraph matrices' die op basis van

leerstofanalyse zijn verkregen, te vergelijken met empirisch

verkregen matrices om na te gaan hoe zeer de cognitieve struc-
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turen van leerlingen corresponderen met de inhoudelijke struc-
tuur van het leerstofdomein.

Met name Preece (1976a, 1976b, 1978) heeft gewezen op een

aantal mathematische tekortkomingen van de Shavelson-methodolo-
gie. Winn (1978) heeft nog de aandacht gevestigd op een ander

mogelijk probleem, namelijk dat digraphs voornamelijk oppervlak-

testructuren representeren. Dit probleem kan worden opgelost door

in de analyse niet (alleen) uit te  gaan van de grammaticale relaties

tussen begrippen zoals die zich in een specifieke studietekst

voordoen maar de analyse vooral te richten op de klaarblijke-

lijke Zogische relaties.

Een alternatieve benadering voor die van Shavelson is die
van Lindsay, Norman, Rumelhart en anderen (Lindsay & Norman,

1977; Rumelhart & Ortony, 1977; Norman, Gentner & Stevens, 1976),

kortweg de LNR-groep. Zoals digraphs van conceptuele leerstof-
domeinen kunnen ook met behulp van LNR-analyses 'maps' worden

samengesteld die de belangrijkste begrippen van het domein in

kwestie in kaart brengen en aangeven hoe de verschillende con-

cepten met elkaar zijn verbonden en hoe sterk die relaties zijn.

In aanvulling op digraph-analyses identificeert een LNR-analyse

ook de aard van de relaties die tussen de concepten bestaan
(bijvoorbeeld 'oorzaak', 'plaats', 'class-inclusion', en derge-

lijke). Deze methode is echter tot nu toe nog zelden gebruikt

om representaties van leerstofgebieden te maken.

Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit , dat

het werken met de LNR-benadering al gauw hoogst complex wordt:

een op het oog in eerste instantie vrij eenvoudige oppervlakte-
structuur wordt bij toepassing van het LNR-systeem al gauw

ondoorzichtig. En hoe complexer een representatie wordt, hoe

moeilijker wordt het op grond van zo'n representatie te komen

tot een overzichtelijk en bruikbaar aantal prescripties ten

aanzien van vorm en inhoud van onderwijs.

Maar voor het overige zijn er weinig redenen te bedenken

waarom de LNR-benadering niet ook als de digraph-benadering ge-

bruikt zou kunnen worden bij het in kaart brengen van de samen-
hangen tussen concepten die tot een bepaald leerstofdomein be-
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horen. Verder kunnen de soorten van relaties worden benoemd
die tussen de begrippen voorkomen en kunnen methoden die door

Shavelson (1974) en Preece (1976c) zijn voorgesteld worden ge-

hanteerd om deze representaties op dezelfde wijze te behandelen

als digraphs. Daardoor worden numerieke waarden verkregen voor
de afstand tussen de verschillende begrippen en de ·sterkte van

hun relaties. Voor het definioren van inhoudelijke structuren

zijn verregaande detaillering en complexiteit immers niet per

se noodzakelijk en zelfs niet gewenst (Winn, 1978). Posner
(1978) zegt hierover bijvoorbeeld: "It is in the capability

to represent conceptual complexity in a parsimonious manner
that gives semantic networks their utility in content analyses

as well as in other applications" (p. 29).

Wellicht nog meer dan in het Angelsaksische heeft het re-

presenteren van inhoudelijke structuren in het Duitse taalge-

bied aandacht gekregen. Belangrijke impulsen gingen in dezen

uit van het 'Institut fur die Padagogik der Naturwissenschaf-

ten'  (IPN) van de Christian-Albrechts-Universitat in Kiel.

Klauer (1974) heeft allerlei soorten van micro- en macrostruc-

turen beschreven die in leermateriaal theoretisch kunnen worden

onderscheiden. Daarnaast heeft hij ook aangegeven hoe op basis

van de structurele eigenaardigheden van een leerstofgebied

uiteenlopende leerstofsequenties kunnen worden ontworpen.

Een interessante, meer op de feitelijke beschrijving van

leerstofdomeinen gerichte, benadering is van Weltner (1975) af-

komstig. Ook hij werkt binnen de traditie van de 'digraph-be-

nadering'. In tegenstelling tot Shavelson gaat hij niet uit

van een syntactische analyse van leerstof, maar richt hij zich

op het representeren van de 'logische' relaties tussen begrip-

pen zoals die in leerstof voorkomen. In een digraph staan dan
ook niet alle soorten relaties aangegeven, maar slechts die

welke een voorwaardelijkheid aanduiden. Dit betekent dat in

Weltners digraphs (hij spreekt zelf van coherentiediagrammen)

tussen twee begrippen gerichte pijlen worden getrokken, indien

het ene begrip noodzakelijk gekend moet zijn om het andere te

kunnen leren. Prescripties voor de vormgeving van onderwijs
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poogt Weltner vooral te ontlenen aan een tweetal te kwantifi-

ceren eigenschappen van coherentie-diagrammen:

a. de mate van cohesie C 'Vernetzung') uitgedrukt in het aantal
verbindingen tussen de samenstellende onderdelen van het

totale netwerk;

b. de sppe€ding van de verbindingen over het netwerk, uitge-

drukt in het aantal inkomende en uitgaande pijlen per begrip.

Voordat een representatie in de vorm van een coherentie-

diagram kan worden samengesteld, dient (evenals bij de methode

van Shavelson) uiteraard leerstofanalyse plaats te vinden.

Zo'n leerstofanalyse bestaat bij Weltner uit de volgende stap-
pen:

a. het samenstellen van een zogenaamde 'Basaltext', waarin

slechts die begrippen en proposities voorkomen die het leer-

stofgebied in kwestie definioren en die voor een goed begrip

van de leerstof onontbeerlijk zijn
b. het aangeven van de betrekkingen tussen de elementen (i.c.

begrippen) van zo'n basistekst door aan te geven welke ele-

menten door welke andere elementen volledig worden gedefi-
nioerd.

Terwijl Weltner zich aldus beperkt tot het representeren

van alleen de voorwaardelijke relaties tussen elementen van een

coherentie-diagram, heeft onder andere Dorner (1975) gewezen

op de beperktheid van zulke representaties. Naar zijn inzicht

zijn vooral en in ieder geval twee soorten van structuren in

leerstofgebieden van belang:
a. abstractiehiaparchiean, waarin de relaties tussen de elemen-

ten van een netwerk worden gedefinioerd in termen van 'Ober-

begriff-Unterbegriff', en
b. comp Zexiteitah€aparchiean, waarin de relaties in termen van

'Teil-Ganzes' zijn gestructureerd.
Van minder belang zijn, volgens Dorner, ruimtelijke, temporele

en spatio-temporele betrekkingen die eveneens tussen elementen

van een leerstofgebied kunnen voorkomen.
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Pogingen om niet - zoals meer gebruikelijk - alleen onder-

delen van leerstofgebieden in kaart te brengen maar het geheel

van leerstofelementen van een gebied in zijn totaal te repre-

senteren zijn vrij zeldzaam. Een voorbeeld van zo'n poging vin-

den we bij Spreckelsen (1975). Deze probeert de 'Gliederung
der gesamten Physik' in kaart te brengen door die "Begriffe/
Denkmuster/Konzepte/Theorien zu bestimmen (...) unter die sich

die FBlle aller Einzelerscheinungen unterordnen lassen".

Witte (1974) poogt leerstofgebieden uit de sociale geogra-
fie te representeren voor zover het gaat om die onderdelen die

als semantische netwerken of als causale ketens zijn te be-

schrijven. Meer in het bijzonder onderscheidt Witte bijvoor-

beeld de volgende relaties tussen de verschillende elementen

van een leerstofgebied:

a. element A is een prerequisite voor B;
b. element A veroorzaakt B;

c. element A Ze€dt tot, of ontwikkelt zich tot element B;

d. element A is een aan element B bovengeordend begrip.

Pietsch (1971) en Niederrer (1973) analyseren verschil-
lende leerstofgebieden steeds op twee manieren: enerzijds maken

zij van zo'n leerstofgebied een inhoudelijke structuur ('Sach-

struktur') en anderzijds maken zij van eenzelfde leerstofge-
bied ook procedurele structuren ('methodologische bzw. Totig-

keitsstrukturen'). Hoe dergelijke structuren operationeel wor-

den gedefini&erd, blijft onduidelijk, evenals de wijze waarop
beide soorten structuren van elkaar afhankelijk zijn of met

elkaar samenhangen. Jung (1970) beperkt zich weer tot don

leerstofgebied (thermodynamica) en tot het definioren van 6&n

type relatie tussen de elementen, namelijk similariteit ("...
hat mit ... zu tun.").

Het bovenstaande zal hebben duidelijk gemaakt dat netwerk-

analyses niet alleen met betrekking tot heel verschillende

leerstofgebieden kunnen worden uitgevoerd, maar dat ook de
soorten van relaties die in een netwerk-representatie voorkomen

heel divers van aard kunnen zijn. Daarnaast verschillen repre-

sentaties dan nog naar de mate waarin verschillende relaties

gelijktijdig in 6on netwerkrepresentatie zijn opgenomen en de
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mate waarin de verschillende relaties ook verschillend in een

representatie gecodeerd zijn.

Reigeluth et al. (1978) wijzen erop dat dit, vanuit een

standpunt van onderwijsconstructie, nogal wat problemen met zich

kan brengen. Het representeren van leerstofinhouden is namelijk

65n ding, het op basis daarvan construeren van optimale onder-
wijsarrangementen een ander. Naar het inzicht van Reigeluth

et al. komen de problemen die een 'onderwijsconstructeur' onder-

vindt, wanneer hij op basis van netwerkrepresentaties tot
prescripties probeert te komen, vooral voort uit:

a. het feit dat in de meeste representaties te veel soorten

relaties tussen elementen geZijktijdig zijn gedefinioerd,

terwijl prescripties voor onderwijs juist verschillen naar

gelang het type relatie;

b. het feit dat in veel representaties een nadere typering van

relaties volledig ontbreekt.

In het laatste geval bestaat een representatie slechts

uit een configuratie van knopen die concepten aangeven, en lij-

nen die aangeven dat er relaties tussen de concepten aanwijs-

baar zijn zonder dat de aard van die relaties verder is gespe-
cificeerd. Hiervan uitgaande bevelen zij aan eenzeZfde teerstof-
gebied op versehiZZende wijsen te representeren, waarbij in

iedere representatie slechts 66n type relatie tussen de ele-

menten is aangegeven: "... a small number of types of pe rvasive

content reZations is all that is necessary, and (...) each type

should be represented in a different diagram as a different

kind of 'structure'" (p. 108). Dit betekent, dat Reigeluth

et al. van eenzelfde leerstofgebied verschillende 'inhoudelijke

structuren' representeren in de vorm van diagrammen. In zo'n
diagram is telkens  66n type 'pervasive relation' weergegeven.

Van belang hierbij is de termen structuur en representatie uit
elkaar te houden. De vorin waarin structuren worden beschreven
kan verschillend zijn (zoals conceptuele netwerkrepresenta-

ties (LNR) ; digraph repre:entaties, pervasive relations),
terwijl toch steeds dezelfue inhoul elijke structuur

wordt bedoeld. Ook omjekeerd geidt dat eenzelfde representatie-
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vorm voor verschillende inhoudelijke structur_A kan worden ge-
bruikt.

Het grote voordeel van de benadering van Reigeluth et al.

voor het representeren van inhoudelijke structuren bestaat er

ons inziens vooral uit dat wordt aangegeven welke relaties tus-
sen elementen van zeeratof C zoals die in het onderwijs voorko-

men) het meest frequent zijn. En verder: dat wordt aangegeven
hoe verschillende soorten van relaties uit elkaar kunnen wor-

den gehouden bij het representeren van de verschillende struc-
turen die zij vormen. Wat nog ontbreekt is een nadere specifi-

catie van soorten leerstof waarbij een bepaalde representatie-

vorm meer en een andere vorm minder gedigend is. En wat ten-

slotte zeker een nadere uitwerking verdient, is de kwestie

welke specifieke implicaties aan verschillende representaties

van verschillende inhoudelijke structuren verbonden kunnen

worden voor het ontwikkelen van optimale onderwijsarrangementen.

2.7. Representatie van cognitieve structuren

Voor het representeren van cognitieve structuren (in de zin

van het empirisch afleiden van semantische netwerken) zijn
talloze technieken en methoden ontwikkeld. Veel van deze metho-

den dateren uit de jaren vijftig en zestig toen veel onderzoek
werd verricht met woordassociatietechnieken om de associatieve

betekenis van woorden te meten (Noble, 1961; Deese, 1962, 1965).

Het uitgangspunt bij dit soort onderzoek is, dat vrije associa-

ties bij woorden, waartussen betekenisvolle samenhangen bestaan,

een indicatie kunnen geven van de mate waarin die woorden een

gemeenschappelijke betekenis hebben. Die gemeenschappelijke

betekenis kan worden afgeleid uit de mate waarin de verdelin-

gen van de associaties bij de verschillende stimuluswoorden

uit de verzameling elkaar overlappen. Wanneer men zo'n groep

van woorden samenneemt, dan kan, bijvoorbeeld in de vorm van

een matrix, de betekenis van het conceptuele domein in kwestie

(i.c. de verzameling stimuluswoorden) in kaart worden gebracht.
Zo'n matrix van pelatedness coefficients (Garskoff & douston,

1963) komt overeen met matrices van interconceptafstanden, zo-
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als die op basis van een digraph-analyse kunnen worden ont-
wikkeld.

Matrices met interconceptafstanden kunnen worden gefactor-

analyseerd (Deese, 1962, 1965; Winn, 1978) of door middel van

een multidimensionele schaaltechniek (Shavelson, 1972) worden

bewerkt om een duidelijkere en beter interpreteerbare beteke-
nisstructuur te verkrijgen. Interconceptafstanden kunnen ech-

ter ook worden omgezet in digraph-achtige boomdiagrammen
(Waern, 1972; Preece, 1976a) teneinde ze (op het 009:) te kun-

nen vergelijken met bijvoorbeeld uit een leerstofanalyse afge-

leide digraphs.
Eerder is al gezegd dat cognitieve structuren naar het in-

zicht van sommige theoretici (bijvoorbeeld Ausubel) idiosyncra-

tische kenmerken bevatten. Dit geeft een aantal moeilijk op te

lossen problemen met betrekking tot de representatie van die

cognitieve structuren. Immers de hierboven aangeduide technieken
zijn erop gericht groepsstructuren te ontwikkelen, dat wil

zeggen algemene structuren van conceptuele domeinen te defi-

nioren door niet per subject maar Over subjecten zo'n struc-

tuur te representeren. Door dit te doen, beschouwt men de

'idiosyncratie8n' van een conceptuele structuur als toevallige

variaties. Wanneer men inhoudelijke en theoretische structuren

van leerstof- c.q. kennisdomeinen poogt te representeren in
termen van de cognitieve structuren van de experts op die ge-

bieden, behoeft dit geen probleem te zijn. Zo'n representatie
dient 6ver experts te worden geconstrueerd omdat een zekere

mate van algemeenheid juist datgene is waarop men bij het in

kaart brengen mikt.
In het geval men het effect van onderwijsmaatregelen wil

uitdrukken in termen van de mate waarin de cognitieve structu-

ren van leerlingen in verschillende fasen van een onderwijs-

leerproces overeenstemmen met de inhoudelijke structuur van

het leerstofgebied, is er evenmin sprake van een probleem. De-

finioert men ook dan een inhoudelijke structuur in termen van

de cognitieve structuren van leerstofexperts dan is men eveneens

exclusief gericht op het representeren van een over experts
ontwikkelde structuur. Zo'n algemene structuur dient dan als

criterium voor de richting waarheen onderwijs de leerlingen

beoogt te brengen.
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Is men echter geInteresseerd in de vraag in hoeverre ver-

schillende leerlingen onder verschillende onderwijsomstandighe-

den in verschillende mate in de richting van het criterium zijn

veranderd, dan kan die vraag met de bovengenoemde technieken

alleen in algemene zin worden beantwoord. In het beste geval
kunnen verschillende groepen leerlingen ten aanzien van hun

cognitieve structuurontwikkelingen met elkaar worden vergele-

ken en kan eventueel worden geconcludeerd dat de verschillende

groepen in verschillende mate in de richting van het criterium
(de cognitieve structuurrepresentatie van experts) zijn 'opge-

schoven'. Overigens, zo merkt Winn (1978) op, vertonen indivi-

duele proefpersonen in experimenten "remarkable similarities

in tne patterns of their matrices and (...) replications of

free-association studies over two or more groups of subjects

give highly consistent patterns. This is true even when the

modality of the stimulus is varied, say from a list of words

to a series of pictures" (Winn, 1976)". Toch lost ook zo'n op-

timistische opvatting het eerder gesignaleerde probleem niet

op: Om aan het idiosyncratische en unieke karakter van cogni-

tieve structuren recht te doen dienen representatiemethoden en

-technieken te worden gehanteerd die de mogelijkheid bieden om

voor iedere persoon afzonderlijk een cognitieve structuuraf-

beelding te maken.

Een interessante mogelijkheid hiertoe wordt geboden door

bepaalde muTti-dimensione Ze schaaZtechnieken (Nagy, 1978). Van

bijzondere betekenis in dit verband is de zogenaamde INDSCAL-

tecnniek van Carroll & Chang (1970). INDSCAL is een multidi-

mensionele schaaltechniek waarmee het mogelijk is om relatio-

nele gegevens te transformeren naar afstanden tussen punten

(= cognitieve elementen, meestal concepten) in een ruimte. Het

bijzondere van INDSCAL is dat niet alleen een model van de

cognitieve organisatie bij groepen individuen wordt gegene-

reerd, maar dat ook individuele analyses en vergelijkingen mo-

gelijk zijn (Schulz, 1975).
INDSCAL gaat uit van overeenkomst- (similarity-) of ver-

schil-(dissimilarity-)beoordelingen (ratings) van X stimuli
door Y proefpersonen. De aanname is dat voor alle proefperso-



44

nen in een steekproef dezelfde stimulusruimte en dezelfde di-

mensies kunnen worden gedefinioerd, maar dat individuen aan

die dimensies een verschillend gewicht toekennen (MacCallum)
1974). Met dit laatste is tevens don van de ons inziens belang-

rijkste tekoren van INDSCAL aangegeven. Het is de vraag of men

voetstoots mag aannemen dat eenzelfde leerstofgebied door

experts (bijvoorbeeld docenten) en 'novices' (bijvoorbeeld

leerlingen) naar dezelfde dimensies gestructureerd kan worden

gedefini8erd. Een eenvoudig voorbeeld kan dit duidelijk maken.

Vragen wij een expert naar de overeenkomst tussen bijvoorbeeld

'amp&re' en 'coulomb' dan ligt het voor de hand dat voor deze

de overeenkomst tussen beide begrippen in formeel natuurkundi-

ge termen is gedefini erd, terwijl een leerling wellicht over-

wegingen van niet natuurkundige aard zal laten prevaleren bij

het bepalen van overeenkomst en verschil tussen de gegeven be-

grippen. Voor deze laatste kan bijvoorbeeld de overeenkomst

bepaald zijn door overwegingen als 'het zijn allebei Franse

woorden', 'het zijn allebei vervelende of moeilijke begrippen

uit de electriciteitsleer', en dergelijke. Zien we aan dit

probleem voorbij dan kunnen we met deze techniek op vrij een-

voudige wijze zowel inhoudelijke als cognitieve structuren re-

presenteren.

Een representatie van cognitieve structuren met behulp

van INDSCAL kan bijvoorbeeld worden verkregen door leerlin-

gen paren stimuli bestaande uit leerstofelementen (bijvoor-

beeld begrippen, proposities of, ook, toetsitems) voor te leg-

gen met de opdracht ieder paar op overeenkomst of verschil te

beoordelen. Inhoudelijke structuren kunnen worden gerepresen-

teerd door dezelfde stimulusparen voor te leggen aan een groep

experts (bijvoorbeeld docenten op het leerstofgebied) met de-

zelfde opdracht. Van experts kan men verwachten dat zij samen-

hangen en verschillen tussen de verschillende stimulusparen
op onderling overeenkomstige wijze zullen aangeven, omdat hun

'cognitieve structuren' gedefinieerd zijn in termen van een-
zelfde aantal organisatiedimensies van gelijke inhoud.
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Minder verfijnde, maar meer rechtstreekse, methoden om
cognitieve structuren van leerlingen te representeren zijn door

bijvoorbeeld Posner (1978) voorgesteld. Ean methode bestaat uit
het stellen van open uragen over het leerstofgebied dat leer-

lingen hebben bestudeerd en het vervolgens transformeren van

de verkregen antwoorden in semantische netwerken. De verkregen

semantische netwerken van leerlingen kunnen kwalitatief zowel
met elkaar worden vergeleken,   als met semantische netwerken

die over 'experts' of vanuit een leerstofanalyse zijn verkre-

gen.

Een andere door Posner voorgestelde methode om cognitieve

structuren te representeren is een zogenaamde free-recaZZ-me-
thode. Vrije reproductiegegevens warden daarbij getransformeerd

naar semantische netwerken. Een cognitieve structuurinterpreta-

tie, op basis van vrije reproductiegegevens is vrij riskant.
Dit olijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Tulving (1967) en

Meyer & McConkie (1973): Proefpersonen behaalden bij achtereen-

volgende pogingen wel steeds eenzelfde of een vergelijkbaar

retentieniveau van informatie, maar de opgediepte informatie

bleek bij verschillende pogingen van verschillende inhoud te

zijn.

Een met de open-vraag-methode van Posner vergelijkbare

werkwijze treffen we aan bij Geeslin (1973) in de vorm van een

zogenaamde Paragraph Construction Test (PC-test), en bij

Rothkopf & Thurner (1970). De laatsten vroegen proefpersonen

in een beperkt aantal woorden achtereenvolgens een aantal begrippen

uit het leermateriaal te beschrijven. Geeslin hanteerde de PC-

test als een alternatief voor de woordassociatietechniek. Bij

deze techniek wordt proefpersonen gevraagd een kort stukje te
scnrijven met betrekking tot een gegeven begrippenpaar. Elke

door de proefpersonen geschreven 'paragraph' wordt vervolgens

door middel van de digraph-methode van Shavelson geanalyseerd.
Preece (1976b) tenslotte beschrijft een door hem gebruikte

tree-construction-technique voor het verzamelen van 'cogni-

tieve structuur data'. Daarbij werd proefpersonen gevraagd om
zelf ten aanzien van 15 stimuluswoorden (mechanica concepten)

een grafische representatie samen .te stellen door successief
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en in afdalende sterkte de verbindingen tussen de gegeven con-

cepten te bepalen. De aldus verkregen boomdiagrammen werden

vervolgens per individu getransformeerd in interconcept-afstand-

matrices, waarbij de afstand tussen twee concepten bepaald werd

door het aantal verbindingen tussen die begrippen in het boom-

diagram.

2.8. VergeZijken van inhoudeZijke en cognitieve structuren

Voor het bepalen van de correspondentie tussen cognitieve

structuren van leerlingen en inhoudelijke structuren van de

leerstof zijn verschillende technieken geschikt. Een mogelijk-

neia waarvan wij zelf gebruik hebben gemaakt, gaat uit van
Carroll & Changs INDSCAL-techniek. Zoals eerder gesteld defi-
nioert INDSCAL naast een dimensioneel netwerk dat aan een ver-

zameling relationele gegevens ten grondslag ligt ook per proef-
persoon en voor iedere dimensie gewichten die een indicatie

geven van het belang dat een proefpersoon aan een dimensie
hecht. Om de mate van overeenstemming tussen inhoudelijke

structuren van de leerstof en cognitieve structuren van leer-

lingen te bepalen kan met INDSCAL als volgt te werk worden ge-

gaan: Allereerst worden over experts relationele data verza-

meld; gegevens dus over de mate waarin begrippen in de leer-

stof naar het oordeel van experts samenhangen. Deze gegevens
kunnen met INDSCAL worden geanalyseerd. De uitvoer bestaat dan

uit een matrix die kan worden opgevat als een ruimtelijke re-

presentatie  van de inhoudeli jke structuur van de leerstof. De mate

waarin de gegevens van de leerlingen binnen dit patroon  pas-
sen geeft aan hoe succesvol onderwijs ten aanzien van het leer-
stofgebied is geweest. Deze maat van overeenkomst tussen beide

soorten structuren kan als volgt worden bepaald. Allereerst moe-

ten over de leerlingen dezelfde relationele gegevens worden ver-

zameld als die over experts zijn verkregen. Een belangrijk ver-

schil met de analyse van expert-data bestaat daaruit, dat bij de

analyse van leerlinggegevens wordt uitgegaan van een gefixeer-

de stimuLusruimte. Dat wil zeggen, dat bij de analyse de

INDSCAL-procedure in werking wordt gesteld voor het genereren
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van aZZeen persoonsvectorek, waarbij de stimulusruimte het-

zelfde wordt gedefinioerd als de eerder over experts verkregen

stimulusruimte voor de begrippen.
De - aan Gobits (1975) ontleende - methode heeft het voor-

deel dat inhoudelijke en cognitieve structuren direct verge-

lijkbaar zijn, omdat de individuele gewichten (persoonsvectoren)

oetrekking hebben op 66n en dezelfde verzameling dimensies van

een stimulusruimte. Bij deze werkwijze wordt een maat van
overeenkomst tussen cognitieve en inhoudelijke structuren, uit-

gedrukt in een correlatiecoofficiont of in een proportie ver-

klaarde variantie, verkregen tussen de opvattingen van leer-

lingen met betrekking tot de structuur van het leerstofdomein

en het patroon van expert-opinies daarover. Naast het voordeel

van directe vergelijkingsmogelijkheid is er bij deze

methode ook een apert nadeel aanwijsbaar. Dit heeft betrekking

op de kwestie van de aanname die aan INDSCAL ten grondslag

ligt dat alle subjecten de te beoordelen stimuli in eenzelfde
stimulusruimte defini&ren. De mate waarin deze aanname de wer-

kelijkheid geweld aandoet is ons inziens waarschijnlijk omge-

keerd evenredig aan de mate waarin de subjectengroep homogeen

van samenstelling is. Bij de behandeling van leerlingen- en

expertdata afzonder Lijk stelt, zo kunnen we aannemen, het bo-

vengestelde geen problemen; bij het vergelijken en, meer in

het algemeen, bij het combineren van data die uit de verschil-

lende groepen subjecten afkomstig zijn echter des te meer.
Andere technieken om kwantitatieve vergelijkingen te ma-

ken tussen representaties van cognitieve en inhoudelijke struc-

turen maken gebruik van eucLidische afstanden, rangorde-corre-
latie-coofficianten, het gemiddeZd aantaZ gegeven associaties

bij stimuluswoorden, en zogenaamde gemiddelde reZatedness-

coafficianten. In alle gevallen dienen de representaties die

van de inhoudelijke en cognitieve structuren zijn geconstrueerd

eerst te worden getransformeerd in matrices waarbij in de cel-

len op een of andere wijze in numerieke waarden wordt aange-

geven welke de 'afstand' is tussen de verschillende elementen

die deel uitmaken van de representatie. Omdat de elementen

meestal (dit is bijvoorbeeld bij digraph-, boomdiagram-, con-



48

ceptuele-netwerkrepresentaties en dergelijke het geval) als

begrippen zijn gedefinioerd, worden in deze matrices door-

gaans waarden ingevuld die een indicatie geven van de afstand

tussen de begrippen die onderdeel uitmaken van de inhoudelijke
en cognitieve structuren: zogenaamde 'relatedness' coSffici8nten.

De matrices worden dan aangeduid als 'inter-concept'-afstands-
matrices.

Om na te kunnen gaan in hoeverre twee matrices met elkaar

corresponderen kunnen onder meer zogenaamde euclidische afstan-

den worden berekend (e.g. Shavelson, 1972 en Preece, 1976a).

Preece (1976c) toonde echter aan, dat de euclidische afstanden

tussen twee matrices sterk afhankelijk zijn van de absolute
celwaarden. En Winn (1978) stelde dan ook voor om de celwaar-

den (relatedness-co&fficionten) eerst te standaardiseren al-

vorens er euclidische afstanden over te berekenen.

Door Preece (1976c) en door Johnson (1967) werd een rang-

ordecorrelatiemethode voorgesteld. In dit geval worden
(Spearmans Rho)rangorde-correlatie-coofficionten berekend tus-

sen corresponderende cellen van de te vergelijken matrices.

Een voordeel van deze techniek is, dat de absolute celwaarden

geen invloed hebben op de waarde van Rho, omdat de cellen waar-

den bevatten die de rangorde van hun grootte aangeven en niet
absolute waarden.

Naast euclidische afstanden gebaseerd op standaardscores
en rangorde-correlatie-coofficionten kunnen andere indices wor-

den gebruikt om de correspondentie tussen matrices te bepalen.
Zo kan in het geval van woordassociatie-data het gemidde Zde

(rekenkundig of mediaan) worden berekend over de re Zatedness
coaffieianten. Zo'n gemiddelde geeft dan een indicatie van de

gemiddelde overlap die er tussen de verdelingen van responsies
op de stimuluswoorden bestaat. En kan dienen als een maat voor

'gestructureerdheid' van de leerstof die geleerd moet worden

of geleerd is. Een lage gemiddelde waarde geeft een betrekke-

lijk lage mate van structuur van het conceptueel domein weer,

omdat slechts weinig associaties bij meer dan 66n stimuluswoord

worden gegeven. Voor een hoge waarde geldt uiteraard het om-
gekeerde. Ook van het gemiddeLd aantaZ gegeven associaties bij
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de stimuluswoorden kan gebruik worden gemaakt. Zo'n index kan

worden geInterpreteerd als de mate waarin het conceptuele do-

mein voor de leerling betekenis heeft. Hoe meer associaties,

des te betekenisvoller is het conceptuele domein voor de leer-

ling (Noble, 1961). Hoewel in de praktijk het aantal associaties
toeneemt met de mate van gestructureerdheid van het· domein, is
theoretisch het aantal gegeven associaties onafhankelijk van

de gemiddelde relatedness coofficiont.
Samenvattend kan worden gesteld dat eucZ€disehe afstanden.

bij voorkeur berekend over gestandaardiseerde ruwe scores, rho,

de gemidde Zde re Zatedness coafficiont en het gemiddetd aanta Z

gegeven associaties bij stimulusbegrippen een indicatie kunnen

geven van de wijze waarop bij een individu of een groep indi-

viduen een conceptueel domein cognitief gestructureerd is.
Effecten van onderwijs en leren kunnen vervolgens worden afge-

leid uit de mate waarin deze indices van cognitieve structure-

ring een of andere inhoudelijke structuur nabij komen. Met an-

dere woorden: de nabijheid van inhoudelijke- en cognitieve-

structuur geeft een maat voor gestructureerdheid en betekenis-

volheid van de cognitieve structuren van leerlingen. Effecten

van onderwijs kunnen derhalve worden uitgedrukt in afnemende

euclidische afstanden, toenemende rho-waarden, toenemende ge-
middelde relatedness coofficionten en in een toenemend aantal

bij stimulusbegrippen gegeven associaties.
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3. LEERSTOFSEQUENTIES

3.1. In Ze€ding

Een belangrijke vraag bij het onderwijzen van bepaalde leer-

stof is hoe de elementen van die leerstof het beste in een of

andere opeenvolgende reeks kunnen worden gerangschikt. Deze

kwestie wordt in de curriculumontwikkelingsliteratuur aange-

duid als het 'sequentieprobleem'. Met dit probleem zullen wij

ons in dit hoofdstuk bezighouden. We doen dit in een afzonder-

lijk hoofdstuk omdat een leerstofsequentie primair als een con-

structie kan worden gezien, en niet als een representatie van
bepaalde intrinsieke structurele eigenschappen van de leerstof

zelf.

Sommige auteurs maken een nogal scherp onderscheid tussen
de representatie van inhoudelijke structuren en de constructie

van leerstofsequenties. Merrill (1973) stelt bijvoorbeeld: "A

fundamental assumption (...) is that content structure and instruc-

tional procedure are completely independent"  (p.  112) . Een zo-

danige scheiding van inhoudelijke structuren en sequenties komt
ons te absoluut voor. Uit de aard van de leerstof (uit de aard

van de inhoudelijke structuur dus) zijn immers heel vaak aan-

wijzingen afleidbaar voor het adequaat sequentioren van de

elementen van die leerstof. Zo wijst Tennyson (1972) er bij-

voorbeeld op dat in de praktijk van het experimentel onderzoek
naar 'instructional task sequencing' de structuur van de leer-

stof traditioneel de vorm van de sequenties heeft gedicteerd

(p. 148). Omdat een scheiding tussen inhoudelijke structuren

en leerstofsequenties niet altijd mogelijk en ook niet altijd

wenselijk is, zullen wij in dit hoofdstuk zowel aandacht be-

steden aan sequentioringsrationalen die met de leerstof zelf
verband houden, als aan sequentioringen die op andere soorten

van overwegingen zijn gebaseerd.
Het onderscheid tussen ZeeratofafhankeZ€jke en niet-Zeer-

stofafhanke Zijke sequentioringsprincipes is verwant met een in
de literatuur veel gemaakte indeling in Logische en psycho-
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Logische Zeerstofsequenties. Theoretisch mag zo'n onderscheid
te handhaven zijn, in de praktijk stuit het op moeilijkheden.

Vrijwel altijd worden er bij de vormgeving van leerstofsequen-

ties gelijktijdig verschillende sequentioringsprincipes gehan-

teerd (Slavenburg, 1977, p. 35), zowel logische als psycholo-

gische. En: bepaalde zogenaamd psychologische sequentiorings-

principes zijn meer op een logische analyse van de leerstof ge-

baseerd dan dat zij een toepassing zijn van leer- of ontwikke-

lingspsychologische implicaties. Slavenburg (op. cit.) wijst

ter illustratie in dit verband op toepassingen van Gagn6's

leerhidrarchiebenadering die wij in hoofdstuk 2 bespraken.
Ter voorkoming van misverstanden zij er verder op gewezen

dat wij ons in dit hoofdstuk voornamelijk bezighouden met het

sequenti&ren van leerstofinhouden, en niet met het sequentioren

van onderwijsactiviteiten, leerdoelen, leeractiviteiten of
iets dergelijks (zie hiervoor bijvoorbeeld Nijhof & Reints,

1980). In dit hoofdstuk hebben wij ons beperkt tot voorafbe-
paaZde door een onderzoeker of een onderwijzer aan leerlingen

opgelegde Zeerstofsequenties. Een bespreking van leerstofse-

quenties die door de lerende zelf in de loop van een leerpro-
ces worden ontwikkeld valt buiten het bestek van dit hoofdstuk;

zij worden besproken in de hoofdstukken 5 en 8.

(Voor een meer omvattende bespreking van het onderscheid 'experi-

menter-provided' versus 'subject-generated' leeractiviteiten

zie Van Hout-Wolters, 1980).

Dit hoofdstuk valt globaal uiteen in twee delen: in het

eerste deel (3.2.) zullen we aandacht geven aan verschillende

soorten leerstofsequenties die door uiteenlopende auteurs en

onderzoekers zijn voorgesteld. Naar sommige van deze sequentie-

vormen heeft onderzoek plaats gehad, naar andere niet of veel

minder. Waar onderzoeksresultaten aan te geven zijn zullen wij
dat doen. In het laatste deel van dit hoofdstuk (3.3.) beste-

den wij aandacht aan een model van Posner & Strike. Dit model
kan worden gezien als een samenvatting van alle mogelijke

theoretische sequentioringsrationalen die denkbaar zijn. Het

vervult in dit hoofdstuk vooral een integratieve functie.
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3.2. Soorten leerstofsequenties

3.2.1. Logische, hiararchisehe en random Zeerstofsequenties

Tennyson (1972) geeft een samenvattende bespreking van proce-
dures die in het kader van experimenteel onderzoek naar leer-

stofsequenties zijn gehanteerd. Hij maakt daarbij een onder-

scheid in sequenties die geconstrueerd zijn op basis van 10-

gische samenhangen tussen leerstofelementen en sequenties die

in enige vorm rekening houden met hi6rarchische afhankelijkhe-
den tussen leerstofelementen. Een logische ordening van ele-

menten omvat, volgens Tennyson, een leerstofsequentie die door

een leerstofexpert is geconstrueerd rekening houdend met de

veronderstelde voorwaardelijke relaties die er tussen elemen-

ten van een inhoudelijke structuur bestaan. Afhankelijk van

het soort leerstofelement (begrippen, handelingen en dergelijke)

kunnen verschillende soorten van dit soort logische sequenties

worden onderscheiden. Tennyson bespreekt er twee: een algorith-
miscne en een hiorarchische (logische) sequentie.

In het eerste geval worden handelingen en deelhandelingen

geordend in volgorde van uitvoering. Iedere eerdere handeling

in een sequentie dient noodzakelijk vooraf te gaan aan iedere

volgende, omdat het resultaat van een eerdere handeling nodig
is om een volgende handeling te kunnen verrichten. In het an-

dere geval (hiorarchische sequentie) worden de elementen van een
inhoudelijke structuur vertaald in een aantal gedrags- of pro-
cescategorieon en worden leerstofsequenties gevormd in overeen-

stemming met de hiorarchische betrekkingen die er tussen die
categoriedn bestaan. Het gaat hier dus niet om het hiorachisch

schakelen van de Zeerstofelementen zelf, maar om het hior-
archisch ordenen van de operaties, processen en gedragingen
die bij het leren van die elementen geimpliceerd zijn.
Bovenstaande sequenties kunnen worden onderscheiden van random

leerstofsequenties. Tennyson merkt hierover op dat zij vooral

een functie hebben als 'controle conditie' in experimenteel

onderzoek. Onderzoek met betrekking tot logische en random

leerstofsequenties (in termen van Tennysons beschrijving) komt
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in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van dit proefschrift aan de orde.

De beschrijving die Tennyson (1972) van verschillende

soorten experimentele leerstofsequenties heeft gegeven kan ge-
makkelijk tot misverstanden leiden. Vooral de term 'logische

leerstofsequentie' draagt dit gevaar in zich, omdat hij voor

verschillende uitleg vatbaar is en door verschillende auteurs

ook inderdaad in verschillende betekenissen wordt gebruikt.

Het verdient dan ook aanbeveling de term logisch zoveel moge-
lijk te vermijden en deze te vervangen door andere minder am-

bigue begrippen.
Waar een leerstofsequentie door ezperts is bepaald en

overeenstemt wat betreft de opeenvolging van de elementen

met de volgorde zoals die in het algemeen in leer- en studie-
boeken voorkomt zou als alternatieve term hiervoor de term
'communaaL' kunnen worden gehanteerd. Gaat het om leerstof-

sequenties die zijn geconstrueerd op basis van een representa-

tie van de Zeerstof en die met de structurele kenmerken van zo'n

representatie rekening houden, dan kan in het algemeen gespro-
ken worden van leerstofafhanke Zijke Zeeratofsequenties.

Het is ook mogelijk leerstofsequenties af te leiden uit
psychologische modellen. Ter onderscheiding van bovengenoemde
leerstofafhankelijke sequenties kunnen deze psychoZogische Zeer-
stofsequenties worden genoemd. Dit zijn leerstofsequenties waar-
van de door Tennyson beschreven hiorarchische sequenties deel
uitmaken: tot stand gekomen dus op basis van enige vorm van taak-
analyse waarmee leerstofelementen zijn beschreven in termen van
voor het leren van die elementen noodzakelijk geachte psychologi-
scne processen, operaties en handelingen. Afhankelijk van het
type psychologisch model dat daarbij wordt gehanteerd en met
name van de structurele kenmerken van dat model kunnen ver-
schillende leerstofsequenties worden geconstrueerd. Hanteert
men bijvoorbeeld Gagn&'s typologie van leerprocessen, of een
leerdoeltaxonomie als die van Bloom (1956), dan ligt een hior-
archische leerstofsequentie voor de hand, terwijl zulks bij-
voorbeeld niet geldt indien Guilfords (1967)  'Structure of
Intellect'-model als classificatieschema is gebruikt. Maar los
daarvan gaat het in deze gevallen steeds om de vormgeving van
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leerstofsequenties op basis van psychologische categorieon die

66n of ander ordeningsschema vormen.

In de praktijk en in de navolgende paragrafen zal niette-

min blijken dat het vaak moeilijk is om bij een specifieke

leerstofsequentie te kunnen bepalen of hier sprake is van een

psychologische dan wel van een leerstofafhankelijke leerstof-
sequentie. Dit wordt meestal veroorzaakt door het feit dat de

wijze waarop leerstof wordt gerepresenteerd en op basis waarvan

sequenties worden gevormd, door psychologische rationalen of
tneorieon wordt beinvloed. Een voorbeeld daarvan vinden we in

3.2.3. waar zogenaamde inductieve en deductieve sequenties wor-
den beschreven. Dit type sequenties wordt geconstrueerd op

oasis van een leerstofrepresentatie waarin de elementen van de

leerstof zijn gerepresenteerd als in een taxonomische of een

matrix-structuur (Reigeluth et al., 1978).
De ontwikkeling van een matrix- en/of een taxonomische struc-

tuur geschiedt op grond van een leerstofanalyse (of via in-
schakeling van experts), en zou dus tot de constructie van

leerstofafhankelijke leerstofsequenties kunnen leiden. Ddt deze

vorm van leerstofanalyse wordt gepleegd teneinde de leerstof-

elementen van bijvoorbeeld algemeen naar specifiek te kunnen

sequentioren wordt echter ten zeerste bepaald door leerpsycho-

logisehe rationalen (zie Ausubel, 1968).

3.2.2. AnaZytische versus synthetisehe sequenties

Klauer (1974) maakt een onderscheid in analytische en synthe-
tische sequenties. Synthetische sequenties vormen ketens van

voorwaardelijke en intermediaire leertaken via welke een of

andere einddoelstelling kan worden bereikt. Bij analytische se-

quenties wordt in omgekeerde richting gewerkt: hierbij wordt

uitgegaan van de hoger geordende einddoelstelling en worden

systematisch de voorwaarden en vooronderstellingen in het

onderwijs ingebracht. Het spreekt vanzelf dat, om dit soort
sequenties te kunnen construeren, allereerst een leertaakanalyse

moet plaats vinden die erop gericht is de hiorarchische betrek-
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kingen tussen de elementen van de leerstof te beschrijven.

Synthetische sequenties komen vooral voor in geprogram-

meerde instructiematerialen en komen overeen met wat volgens

Gagn&'s cumulatieve leertheorie het meest voor de hand ligt.

In de 'backward chaining' techniek (Gilbert, 1962), die ook in

de geprogrammeerde instructie wordt gehanteerd, treffen we

een voorbeeld aan van een analytische sequentidringsbenadering.
Hierbij wordt uitgegaan van een of ander algemeen einddoel en

wordt stap voor stap teruggewerkt naar de vooronderstellingen.

Over het differentiole effect van analytische en synthe-

tische sequenties bestaat weinig duidelijkheid. Klauer (op.

cit.) wijst erop, dat het bij het onderzoek nogal eens ont-
breekt aan terminologische zuiverheid (hij verwijst in dit

verband naar: Heimer, 1969; Brown, 1970; Collis, 1970; Balson,

1971 en Deno et al., 1971). Heel vaak worden, aldus Klauer,

namelijk analytische sequenties met deductieve en synthetische

met inductieve sequenties verward (zie 3.2.3.). Daarnaast, zo

stelt Klauer, is het moeilijk om zuivere analytische of zui-

vere synthetische sequenties te construeren. Vooral wanneer

het gaat om grotere sequenties is het bijna niet te voorkomen

dat een synthetische sequentie ook enige deelsequenties kent

die meer analytisch dan synthetisch zijn, en omgekeerd.

3.2.3. Inductieve Versus deductieve sequenties

Een deductieve sequentie kent een opeenvolging van elementen

die gaat van algemeen naar specifiek en een inductieve een

opeenvolging die gaat van specifiek naar algemeen. Wanneer het

hierbij handelt om sequenties van verbale of conceptuele leer-

stof wordt in de Amerikaanse literatuur (bijvoorbeeld Gagn6,

1973) ook wel gesproken van 'superordinate-subordinate-sequen-

ces'  (boven- c.q. onderschikkende sequenties).

Het onderscheid van dit soort sequenties met analytische

en synthetische sequenties is problematisch. Het verschil kan

waarschijnlijk het beste als volgt worden beschreven: wanneer

men een inductieve of een deductieve sequentie probeert te
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ontwikkelen zal men uitgaan van een of andere inhoudelijke
anaLyse van de Zeerstof. Poogt men daarentegen te komen tot

een analytische of een synthetische sequentie dan zal men eer-
der gebruik maken van een of andere vorm van leertaakana Zyse.
In het eerste geval beschrijft men de leerstof in termen van

(semantisch of logisch gedefinioerde) onder-, neven- en boven-

scnikkende relaties. In het tweede geval poogt men te inventa-

riseren welke leertaken voorwaarden zijn voor de uiteindelijk
te leren leertaak. In beide gevallen construeert men een hior-

archisch netwerk, maar in het ene geval gaat het om betrekkin-

gen tussen leerstofelementen en in het andere om betrekkingen
tussen leertaken.

Door zo te werken kunnen vervolgens verschillende sequen-

ties worden geconstrueerd. Bij inductieve en deductieve sequen-
ties gaat het dan om het schakelen van leerstofinhouden (van

algemeen naar specifiek of omgekeerd) en bij analytische en

synthetische sequenties om het ordenen van leertaken (van

vooronderstelde naar einddoelstellingen of omgekeerd). Op deze

wijze kan men zich ook voorstellen dat er allerlei mengvormen

tussen analytisch/synthetische en inductief/deductieve sequen-
ties kunnen voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld sequenties denk-

baar, waarbij de verschillende leertaken analytisch zijn geor-

dend en de leerstofinhouden die bij iedere leertaak afzonder-

lijk behoren van specifiek naar algemeen (inductief). Hetzelfde

kan gelden voor synthetische sequenties.

Een voorbeeld met betrekking tot het deductief sequentioren
van leermateriaal treffen we aan in het RULEG-systeem (Evans,

1)

Hommes & Glaser, 1962). Met dit systeem - dat ontwikkeld is in

het kader van geprogrammeerde instructie - worden in het onder-

wijs eerst algemene principes of regels geIntroduceerd en ver-

volgens systematisch allerlei specifieke voorbeelden waarop de
principes van toepassing zijn. Een voorbeeld van een inductief
sequentioringssysteem is EGRUL (Markle, 1964). Bij EGRUL be-1)

gint men met de introductie van allerlei specifieke voorbeel-

1) RULEG en EGRUL zijn acroniemen, samengesteld uit de Engelse
woorden 'rule'  (regel, principe) en 'e.g.' (b.v.,voorbeeld).
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den en is het de bedoeling dat een leerling zelf tot de formu-

lering van een algemene regel of een principe komt die voor de

voorbeelden een verklaring is. Er zijn aanwijzingen dat het

EGRUL-syst€em vooral bruikbaar is wanneer het in het onderwijs
gaat om het tot ontwikkeling brengen van meer algemene denk-

strategieon en dat het RULEG-systeem vooral geschikt is voor

het aanleren van regels en begrippen (zie Klauer, 1974).
Ook Ausubels 'progressieve differentiatie principe'

leidt tot deductieve sequenties (Ausubel, 1968). Volgens dit

principe dienen immers eerst de meer algemene, meer omvattende

en abstracte leerstofelementen te worden geintroduceerd en ge-

leerd, voordat de andere, meer specifieke, elementen aan bod

kunnen komen. Ausubels argumentatie voor deze werkwijze is, dat

onderschikkend leren (een vorm van leren waarbij het nieuw ge-

leerde element aan reeds eerder geleerde elementen kan worden

ondergeschikt) efficidnter verloopt en tot betere (meer sta-

biele) leerresultaten leidt.
Gagn& ziet echter weinig in het sequentioren van leerma-

teriaal in inductieve of deductieve zin. Naar zijn oordeel

zijn boven-, neven- en onderschikkende relaties tussen leer-

stofelementen die via een 'logische' of een semantische analyse

van de leerstof aan het licht zijn gebracht niet de soorten

van relaties die verticale transfer bevorderen (Gagn6, 1 973,

p. 15). Gagn&'s opvatting geldt overigens niet alleen voor in-

ductieve en deductieve, maar ook voor andere (bijvoorbeeld

'logische') sequentievariaties. En: het bezwaar heeft alleen

betrekking op sequenties van conceptuele elementen en niet op

leertaak- en vaardighedensequenties: "Naturally, many subjects

have their own 'sequence', implied by the content itself. (...)

Most other subjects that are held together by a complex of

verbal knowledge obviously contain logical relations, as well

as superordinate and subordinate categories of concepts.

Whether the stimulus materials are displayed in a conventional
textbook or in the form of programmed instruction, one can do

little better than follow either common sense or Skinner's

(1958, p. 974) prescription that the content be arranged 'in

a plausible development order'. If in fact such an order is
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not followed, there is an absence of evidence that this will

make much difference. (...) The sequencing of events within a

single exercise or lesson is a different problem, (...).
If designea for the learning and retention of verba Z informa-
tion, the evidence again suggests that the sequence of presen-

tation has no strong effect". (GagnS, 1973, p. 26 en 27).

De discussie over de waarde van inductieve en deductieve

sequenties wordt nogal eens vertroebeld door het feit dat met

deze termen soms heel verschillende zaken worden aangeduid.

Allereerst verschillen de elementen van dergelijke sequenties

nogal eens. Zo spreken sommige auteurs over deductieve sequen-
ties indien de elementen van een sequentie een verbale c.q.

conceptuele inhoud hebben en de opeenvolging ervan bepaald is

op basis van de tussen die elementen bestaande boven-/onder-

schikkende inhoudelijke relaties. Anderzijds zijn er ook au-

teurs die pas van inductieve en deductieve sequenties spreken

indien de vormgeving van zulke sequenties berust op een uitge-

voerde (psychologische) leertaakanalyse. In zo'n geval is de

opeenvolging van leerstofinhouden bepaald op basis van veron-

derstelde of empirisch vastgestelde psychologische afhanke-

lijkheden tussen de elementen. Sequenties waarin eerst de

samenstellende onderdelen van een principe, vervolgens het

principe en pas dan principes van hogere orde (of omgekeerd)

aan bod komen, of sequenties waarbij eerst de conclusies van

een bepaalde bewijsvoering en pas later de argumentaties voor
ae conclusie worden geIntroduceerd (of omgekeerd), zijn hiervan
voorbeelden.

Een extra complicatie wordt in dit verband gevormd door

auteurs die inductieve sequenties gelijk stellen aan zogenaam-

de 'zelfontdekkende', en deductieve aan 'receptieve' onderwijs-

vormen. Bij een zelfontdekkende onderwijsvorm wordt een leer-

ling geconfronteerd met allerlei specimina en voorbeelden van

waaruit hij zelf verondersteld wordt het principe of de hogere-

orde-regel te ontdekken. Bij een receptieve onderwijsvorm
krijgt de leerling de leerinhoud in 'kant-en-klare' vorm
voorgelegd. Dit wil zeggen dat hij zowel de bijzondere gevallen

als de algemene regel die op die gevallen van toepassing is
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ter lering krijgt aangeboden (Shulman & Keislar, 1966).

Klauer (1974) maakt tegen dit gebruik van de termen inductief

en deductief ons inziens terecht bezwaar. Immers bij zowel

inductieve als deductieve sequenties kan het gaan om 6f een

zelfontdekkende, 6f om een min of meer 'geleid'-ontdekkende,
6f om een volledig receptieve vorm van aanbieding van de leer-

inhoud. Evenmin als een bepaalde (inductieve of deductieve)

leerstofsequentie vastlegt of de leerinhouden in bijvoorbeeld

verbale of visuele vorm aan de leerlingen moeten worden aange-

boden, legt zo'n sequentie vast of de leerlingen de boodschap
die in de leerstof zit moeten ontdekken of in kant en klare

vorm krijgen aangeboden.

In tegenstelling tot verschillende andere sequentiesoor-

ten is er naar inductieve en deductieve sequenties betrekke-

lijk veel onderzoek verricht. Koran, Koran & Freeman (1976)

verrichtten bijvoorbeeld een studie naar het leren van begrip-

pen uit de biologie via inductieve en deductieve sequenties.

Bij een inductieve sequentie werden eerst allerlei voorbeelden

van een bepaald biologiebegrip aan de leerlingen voorgelegd

en moesten zij vervolgens zelf afleiden welk begrip op deze

voorbeelden van toepassing was. Bij een deductieve sequentie

werd in omgekeerde richting gewerkt. Uit de resultaten van deze

studie bleek, dat een deductieve sequentie bij deze leertaak
effectiever was dan een inductieve.

Douglass & Kahle (1977) onderzochten inductieve en deduc-

tieve sequenties in leermaterialen die handelden over erfelijk-

heids- en waarschijnlijkheidsleer (sic) in hogere klassen

van het middelbaar onderwijs. De leerlingen bleken meer te
leren van deductieve dan van inductieve sequenties, onafhanke-

lijk van cognitieve stijlkenmerken (met name veldafhankelijk-

heid) en onafhankelijk van algemene intelligentie.
In een latere studie werd door dezelfde onderzoekers

(Douglas & Kahle, 1978) dit resultaat niet bevestigd. Nu wer-

den er geen hoofdeffecten gevonden voor inductieve/deductieve

leerstofsequenties. Tussen veldafhankelijkheid en leerstofse-

quentie werden evenmin significante interacties gevonden. Wer-

den de analyses echter uitgevoerd over alleen de gegevens van
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de leerlingen die zich aan de uiteinden van het veld(on)afhan-

kelijkheidscontinuilm bevonden,   dan  werd de interactieterm  wel
significant: veldonafhankelijke leerlingen hadden meer succes

met inductief gesequentioerd leermateriaal, terwijl veldafhan-

kelijken het meest effectief leerden met deductief materiaal.

Dit effect verdween echter weer indien met behulp Van covarian-
tie-analyse voor verschillen in algemene intelligentie tussen

leerlingen werd gecontroleerd. Niettemin bleven de veldonaf-

hankelijke leerlingen van zichzelf vinden dat zij met een in-

ductief leerprogramma het beste leerden en de veldafhankelijken

dat zulks gold onder een deductief programma.

Ferraro, Lee & Anderson (1977) onderzochten de effecten
van twee verschillende, in structuur varierende natuurkunde-

leerstofsequenties: een deductieve en een random sequentie.

Het bijzondere van deze studie was, dat er drie soorten leer-

lingen als proefpersoon deelnamen: niet-geretardeerde (lagere

school) leerlingen van de tweede klas, mentaal geretardeerde ado-

lescenten (buitengewoon onderwijs) en niet-geretardeerde adoles-

centen. Zij kregen allen dezelfde natuurkundeleerstof te be-

studeren. Het onderzoek wees uit dat mentaal geretardeerde

leerlingen zeer sterk afhankelijk zijn van de structuur van

de lesstof en derhalve beter presteerden onder een deductieve
dan onder een random sequentie. Wanneer groepen werden verge-

leken die wat betreft hun mentale leeftijd vergelijkbaar waren

(i.c. geretardeerde adolescenten en niet-geretardeerde tweede
klas L.0.-leerlingen), dan bleek het bovenstaande te gelden

voor de geretardeerden maar niet voor de tweede klassers: deze

presteerden even goed onder een random als onder een deductieve

sequentie:

Door Hoare & Robb (1977) werd het RULEG-systeem toegepast

op scheikundeleerstof. Zij vonden dat een inductieve sequentie

niet zo effectief was als een deductieve, zelfs niet bij de

meer begaafde leerlingen. Dit gold zowel voor studieprestaties

onmiddellijk na het onderwijs, als voor retentie op langere

termijn. Tussen algemene intelligentie en leerstofsequentie

werden geen interacties gevonden.
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In een studie van Hermann & Hincksman (1978), waarin even-

eens van scheikundeleerstof gebruik werd gemaakt, bleken signi-

ficante verschillen op te treden tussen de leerprestaties van

leerlingen bij een deductieve  en een inductieve leerstofsequen-
tie op een onmiddellijk na het onderwijs afgenomen studietoets:

leerlingen die de leerstof op een deductieve manier aangeboden
hadden gekregen presteerden beter dan leerlingen die via een

inductieve sequentie hadden moeten leren. De verschillen
tussen beide groepen waren echter weinig stabiel: 14 dagen na

net onderwijs bleken ze op een 'delayed retention test' niet
meer significant, voornamelijk tengevolge van een zeer sterke

afname van de scores van de leerlingen in de deductieve sequen-
tieconditie. Bovendien werden er op de uitgestelde retentie-

toets significante interacties gevonden tussen algemene intel-

ligentie, 'trait anxiety' en leerstofsequentie: hoog intelligen-
te leerlingen die tegelijk lage anxiety-scores hadden en ge-

middeld intelligente leerlingen met hoge scores op de anxiety-

test leverden op de uitgestelde retentietoets hogere prestaties

in de deductieve dan in de inductieve groep.
In studies van iets vroeger datum zoals die van Grote

(1960), Nelson & Frayer (1972) en Scott (1970) (referenties uit

Cronbach & Snow, 1977, p. 374-375) werden eveneens positie-

vere effecten vastgesteld met deductieve dan met inductieve

leerstofsequenties. In een aantal andere onderzoekingen kon
geen differentioel effect worden aangetoond van inductief en

deductief sequenti6ren van leermateriaal (bijvoorbeeld King,

Roberts & Kropp, 1969; Yabroff, 1965; Koran, 1971). Een serie

onderzoekingen van Tallmadge en anderen (Tallmadge & Shearer,
1969; Tallmadge & Shearer, 1971 en Beswick & Tallmadge, 1971)

leverde tegenstrijdige resultaten op: in de studie van Beswick

& Tallmadge konden geen leerstofsequentie-effecten worden vast-

gesteld. In de twee door Tallmadge & Shearer gerapporteerde

onderzoekingen konden evenmin duidelijke differentiole effec-

ten worden bepaald: een inductieve instructievorm bleek tot de

beste resultaten te leiden bij een bepaald onderwerp (trans-
portproblemen in het leger), terwijl een deductieve vorm

vooral effectief was bij een ander type leerinhoud ('aircraft
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recognition'). Wel konden in deze studies enige interacties
worden vastgesteld tussen bepaalde leerlingkenmerken ·en varia-

ties in leerstofsequenties. (zie hiervoor ook het commentaar

van Cronbach & Snow, 1977, p. 371-372).

Gelet op de soms tegenstrijdige resultaten is het moeilijk
om tot 66n algemene conclusie te komen met betrekking tot de

waarde van inductieve en deductieve sequenties. Hooguit kan

worden gesteld dat inductieve sequenties blijkbaar zelden tot

betere resultaten leiden dan deductieve sequenties, terwijl

het omgekeerde vaker het geval is. Bovendien blijken bepaalde

leerlingkenmerken (algemene intelligentie, veldafhankelijkheid,
anxiety) soms met de sequentievariaties te interacteren. Voor

welke leerlingkenmerken dit geldt is nog onduidelijk, maar ons

inziens hebben Cronbach & Snow (1977, p. 372) dit heel kern-

achtig verwoord: "if the inductive treatment benifited anyone,
it was the student with high ability". Of, om van een induc-

tieve sequentie profijt te kunnen hebben dient de leerling te

kunnen beschikken over een bepaalde mate van 'induction ability'
(Olivier, 1971) - geciteerd door Gagn& (1973) - terwijl hij

zonder dit al heel goed kan leren van een deductieve sequentie.

3.2.4. Successieve versus concentrische sequenties

Indien van de leerinhoud een hiorarchische representatie is

samengesteld dan kunnen op basis hiervan verschillende soorten

sequenties worden ontwikkeld. Een mogelijkheid is om de ver-
schillende leerinhouden en de verschillende niveau's van de

hidrarchie successief in het onderwijs in te brengen, en wel

zo, dat pas naar een ander niveau in de hi rarchie wordt over-

gegaan nadat van een eerder niveau beheersing is gebleken.
Wanneer men daarbij het hidrarchisch netwerk van onder naar

boven volgt construeert men een synthetische sequentie, werkt
men omgekeerd dan ontstaat een analytische sequentie. In beide

gevallen bouwt men echter het leerresultaat successief op en

komt iedere leerstap in principe slechts eenmaal in het onder-

wijs voor. Dit soort sequenties wordt ook wel aangeduid als
successieve (bijvoorbeeld Knoers 1973, p. 95-103) of cumula-
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tieve sequenties.
Men kan echter ook hiorarchische netwerken vertalen in

zogenaamde concentrische of spiraalsequenties. De constructie-

rationale voor dit soort sequenties is, dat dezelfde of soort-

gelijke leerinhouden op verschillende momenten in het onder-
wijs terugkeren, telkens op een 'hoger niveau' van abstractie.

Een bekend voorbeeld voor deze wijze van sequentioren van leer-

inhouden vinden we bij Bruners (1960) idee van de spiraalleer-

gang. Een spiraalleergang kent een concentrische sequentie in

die zin, dat een bepaalde leerinhoud  eerst op enactief (han-

delend) , verolgens op iconisch (beeldend) en tenslotte op

symbolisch (abstract) niveau in het onderwijs wordt opgenomen.

Een probleem dat zich bij zogenaamd concentrische sequen-

ties voordoet heeft te maken met de vraag, of het hierbij nu

gaat om zuivere sequentievariaties, of dat het verschil toch

vooral is gelegen in de wijze waarop de leerinhoud aan de leer-

lingen wordt gepresenteerd. Verder is het van belang op te

merken, dat ook concentrische sequenties zowel een analytische

als een synthetische opbouw kunnen hebben.
Onderzoek naar differentiole effecten van concentrische

versus successieve sequenties ontbreekt vrijwel volledig.

Niettemin vindt men in de (vak)didactische literatuur zowel

toepassingen van het successieve als van het concentrische

ordeningsprincipe. Voor een globaal overzicht hiervan kan wor-

den verwezen naar Knoers (1973, p. 98-100).

3.2.5. TemporeZe Versus thematisehe sequenties

Een bekende vorm van sequentioren is die waarbij de opeenvol-

ging van de leerinhoud in 66n of andere tijdsvolgorde is ge-

plaatst. De leerstof wordt daarbij dus geordend in chronolo-

gische zin en niet, zoals bij vele andere sequentioringsvormen,

naar de positie die de leerinhouden in een of ander conceptueel
netwerk innemen.

Thematische sequenties zijn leerstofordeningen waarbij de

verschillende leerinhouden zijn gerangschikt onder meer alge-

mene conceptuele noemers. Deze algemene noemers vormen een
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bovenschikkend kader waar de feitelijke leerinhoud aan is onder-

geschikt. In tegenstelling tot wat geldt voor temporele sequen-

ties, is er betrekkelijk veel onderzoek naar dit soort leerstof-

ordening verricht. Het merendeel van dit onderzoek gaat uit van

zogenaamde 'name x attribute' matrices en heeft als belangrijke

beperking, dat het veelal slechts gaat om het sequdntidren van

leerinhouden op het niveau van 66n tekst of onderdeel (alinea)
van een tekst.

In het algemeen wordt leermateriaal in bovenbedoelde stu-

dies als volgt samengesteld: allereerst wordt een zogenaamde

'name x attribute' matrix ontwikkeld voor een bepaald kennis-

gebied. In de rijen van zo'n matrix staan begripsnamen weer-
gegeven, in de kolommen een verzameling van met die begrippen

corresponderende kenmerken (attributes). Iedere cel van de ma-
trix bevat een omschrijving die wordt aangeduid als de 'waarde'

voor een bepaald gegeven naam-kenmerk-coordinaat. Van iedere

combinatie, bestaande uit een naam, een kenmerk en een waarde,

wordt een zin gemaakt. Vervolgens worden deze zinnen in ver-

schillende volgorden gearrangeerd teneinde verschillende sequen-

ties te verkrijgen. De resulterende sequenties worden 'name

organized' genoemd, wanneer alle zinnen waarin de attribuut-

waarden worden beschreven rond het desbetreffende begrip zijn

gegroepeerd; zij worden 'attribute organized' genoemd, wan-

neer de groepering plaats vindt op basis van &6n attribuut dat

bij verschillende begrippen hoort. Tenslotte wordt meestal ook

nog een zogenaamde random organisatie van het leenmateriaal

samengesteld. Hierbij worden naam- en kenmerk-zinnen willekeu-

rig door elkaar in de tekst opgenomen.

Voor een meer omvattende bespreking van studies die op
dit terrein zijn uitgevoerd kan worden verwezen naar Shimmerlik

(1978) en McConkie (1977). In het algemeen kan worden geconclu-

deerd, dat een random organisatie consistent tot slechtere

studieprestaties leidt dan een attribuut- of een naamorganisa-
tie (zie bijvoorbeeld Bower, Clark, Lesgold & Winzenz, 1969;

Frase, 1973). Ten aanzien van deze organisatievormen zijn de on-

derzoeksresultaten niet zo consistent. Sommigen vonden geen ver-
schillen (Frase, 1969a, 1969b; Petlmutter & Royer, 1973; Schultz
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& DiVesta, 1972), anderen vonden dat naam-organisatie tot hogere

prestaties leidt dan kenmerk-organisatie (Divesta, Schultz &

Dangel, 1973; Frase, 1973; James & Brown, 1973) en weer anderen

het omgekeerde (Friedman & Greitzer, 1972; Myers, 1974, en Myers,

Pezdek & Coulson, 1973).
Wat betreft temporele sequentioring van leerinhouden

kan een studie van Sasson (1971) worden genoemd. In dit experi-

ment werden natuurkundige en historische leerinhouden aangebo-
den in 6f een temporele (per eeuw), 6f een conceptuele (naam-

organisatie) volgorde, 6f in een combinatie van beide volgorden.
De resultaten lieten zien dat een combinatie van een temporele

en een conceptuele ordening tot de beste studieresultaten leid-

de, gevolgd door een conceptuele ordening en daarna door een

temporele ordening.

Kulhavy, Schmid & Walker (1977) boden leerlingen leerma-

teriaal aan dat handelde over geografische en tuinbouwkundige

onderwerpen. De leerinhouden werden gegroepeerd, 6f rond een
semantisch, 6f rond een temporeel, 6f rond een willekeurig

thema. De semantische en temporele organisatie van het materi-

aal zorgde voor hogere studieprestaties dan de random sequentie.

Werden de studieprestaties vergeleken die bij een semantische

en een temporele organisatie van het leermateriaal werden vast-

gesteld, dan bleek dat daartussen geen verschillen waren. Wel

werd gevonden, dat retentie van het materiaal werd beInvloed

door de soort van aanwijzingen die leerlingen bij het bestude-

ren hadden gekregen: werden leerlingen geInstrueerd om de in-

formatie in temporele orde te onthouden dan leidde dit tot ho-

gere prestaties, indien ook het leermateriaal in die volgorde

was aangeboden. Hetzelfde gold voor semantische sequentioring:

was het leermateriaal op deze wijze gesequentioerd, dan onthiel-

den leerlingen die semantische aanwijzingen voor het bestuderen

hadden gekregen meer dan wanneer er geen overeenstemming was
tussen de soort sequentioring en de verstrekte aanwijzingen.
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3.2.6. Sequent€Uring op basis van het ass€miZation-to-schema

concept

In deze paragraaf wordt feitelijk meer een conceptie of een

uitgangspunt beschreven dan een specifieke sequenti&ringsmodus.

Het 'assimilation-to-schema'concept is voornamelijk'door Mayer

(1976; 1977a, 1977b; 1978a, 1978b) op het terrein van de 'instruc-

tional-sequencd literatuur geintroduceerd. Deze conceptie komt

erop neer dat leerstofsequenties (van welke aard en vorm ook)

effectief zijn naar de mate waarin zij aansluiten bij inhoud

en structuur van de voorkennis van de lerende. De kans dat

zulks het geval zal zijn is, zo betoogt Mayer, kleiner naarma-

te de te leren informatie technisch moeilijk, onvertrouwd, me-

taforisch of omvangrijk van aard is. In een samenvattende

bespreking laat Mayer (1977b) zien dat talloze inconsistente

experimentele onderzoeksresultaten met betrekking tot sequen-

tiSringsmodi met het 'assimilation-to-schema concept te verkla-

ren zijn. Waar het op aan komt is dat sequentioringsmodi die-

nen overeen te stemmen met de eigen sequentioringsrationalen

van de lerenden. Naarmate leerstof vertrouwder, gemakkelijker

en minder omvangrijk is, is de lerende beter in staat om der-

gelijke rationalen tot ontwikkeling te brengen en er gebruik

van te maken. Doet hij dit dan bestaat de mogelijkheid dat de

aan het leermateriaal opgelegde sequentioringsvorm interfereert

met die van de leerling zelf en dat dit tot slechtere studie-

prestaties zal leiden. In dit verband is een onderzoek van

Mayer (1978b) illustratief, waarin werd aangetoond dat een

random leerstofsequentie tot hogere studieprestaties leidde

indien aan zo'n sequentie een advance organizer voorafging,

terwijl een 'logische' leerstofsequentie juist tot betere

prestaties leidde indien daaraan g&gn advance organizer vooraf-

ging.



70

3.2.7. Sequentiering op basis van het crearen van cognitief

confziet

Sequentioring op basis van het credren van cognitief conflict

gaat  uit  van de cognitieve motivatietheorie van Berlyne ( 1965
en 1970). Stimuli die de leerling krijgt aangeboden kunnen

nieuw, onverwacht, ambigu of verrassend voor hem zijn. Indien
dat zo is, dan kan bij de leerling een zogenaamd cognitief
conflict tot stand worden gebracht. Onder zo'n conflict wordt

een conditie in de leerling verstaan waarbij gelijktijdig een

aantal met elkaar interfererende processen plaats vindt, en

waarbij de selectie van een responsie in eerste instantie wordt

verhinderd omdat de alternatieven met elkaar strijdig zijn.

Regelmatig worden er in het onderwijs overgangen gebruikt

tussen verschillende leerinhouden die erop gericht zijn zo'n

cognitief conflict bij de leerling te induceren. Een aardig

voorbeeld hiervan geven Nijhof & Reints (1980): in een natuur-

kundeles is leerlingen bijvoorbeeld geleerd dat alle stoffen

die zwaarder zijn dan water zinken. Vervolgens wordt de kwes-

tie  gesteld hoe het nu komt dat schepen blijven drijven.  Dit
probleem heeft de bedoeling bij leerlingen een cognitief con-

flict tot stand te brengen, alvorens hen met een regel of wet-

matigheid te confronteren die het conflict kan oplossen.
Men kan zich sequenties denken waarbij het credren van

cognitief conflict een uitgangspunt bij de constructie is. Van

het weinige onderzoek dat op dit terrein bekend is is vooral
dat van Groeben (1972) het vermelden waard. Deze varieerde les-

materialen naar stijl, naar de mate waarin ze cognitief ge-

structureerd waren (het gaat hier in feite om een toepassing
van Ausubels progressieve differentiatieprincipe) en naar de

mate waarin zij bij leerlingen cognitief conflict induceerden.
De resultaten van deze studie lieten zien dat het crearen

van cognitief conflict op zichzelf geen effect had op het

leerresultaat, maar wel op de houding van de leerlingen ten

opzichte van het materiaal. Van meer belang voor de studiere-

sultaten bleek de cognitieve structurering van het materiaal
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volgens Ausubel-principes. De effectiviteit van de cognitieve

structurering werd nog verhoogd indien - niet bij wijze van

regelmaat, maar bij 'tijd en wijle' - bepaalde maatregelen ter

inductie van cognitief conflict werden genomen.

Ook in studies van Lodewijks (1974) en van Prosser (1974)

konden geen effecten worden vastgesteld van sequentioringsmaat-
regelen die erop gericht waren cognitieve conflicten bij leer-

lingen te induceren. In beide studies werd aan leerlingen eerst

materiaal aangeboden waaruit alle specifieke informatie was

verwijderd in de verwachting dat zulks zou leiden tot het zoe-

ken naar aanvullende informatie, welke in latere fasen van het
leren aan bod kwam.

3.3. Leerstofsequent€Wringsprincipes: een poging tot integratie

Het zal uit het voorafgaande duidelijk geworden zijn dat be-

gripsomschrijvingen van allerlei onderzochte of beschreven se-

quenties niet altijd even duidelijk zijn. Er is dus alle reden
om op dit terrein tot meer eenduidige formuleringen te komen.

Een belangrijk begin daarvoor zou kunnen zijn dat bij het be-

schrijven van verschillende sequenties steeds ook de explicie-

te constructieregels voor die sequenties worden geformuleerd.

Niet alleen dit, maar zelfs een meer algemene omschrijving van

de soort sequentie die onderzocht is ontbreekt in onderzoeks-
publikaties te vaak.

Een eerste aanzet voor de oplossing van dit probleem
geeft Klauer (1974). Hij gaat daarbij uit van hidrarchische

representaties van inhoudelijke structuren en beschrijft ver-

volgens verschillende sequenties. Deze sequenties zijn dan ge-

definioerd naar de wijze waarop met de specifieke leerstof-

c.q. leertaakhidrarchie rekening is gehouden. Een andere mo-
gelijkheid om tot een meer eenduidig en een meer integrerend

taalgebruik op dit terrein te komen wordt geboden door Posner
& Strike  ( 1976) . Zij hebben geInventariseerd welke soorten  van
principes richtsnoer kunnen zijn voor het construeren van se-

quenties. Daarbij wordt geen nader onderscheid gemaakt tussen

de verschillende niveau's waarop sequentioring mogelijk is
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(e.g. het niveau van 66n leseenheid, het niveau van een vol-

ledig curriculum voor een vakgebied en dergelijke) en evenmin

wordt aandacht besteed aan de specifieke constructievoorwaar-

den waaronder verschillende sequenties kunnen worden samenge-

steld.

Posner & Strike onderscheiden een vijftal bronnen van

waaruit sequentioringsprincipes kunnen worden afgeleid:

1. de wijze waarop de empirische werkeZijkheid georganiseerd

is,

2. de wijze waarop de conceptueZe wereLd georganiseerd is,

3. psychoZOgische processen,

4. kenmerken van de onderzoeksmethoden en

5. kenmerken van toepassingssituaties.

Met elk van deze bronnen is een aantal sequenti&ringsprincipes

te verbinden. Slavenburg (1977) geeft daarvan de volgende

samenvatting.

Figuur 3.1.: Sequenti&ringsprincipes volgens Posner en Strike

(overgenomen uit Slavenburg, 1977).

1. Leer- en ontwikkelings- 1.1. Causale voorwaarden

processen 1.2. Aansluiten bij het bekende

1.3. Moeilijkheidsgraad
1.4. Interesse leerling

1.5. Ontwikkelingsniveau leer-
ling

1.6. Internalisatie

2. Organisatie van empirische  2.1. Ruimtelijke relaties

verschijnselen 2.2. Temporele relaties
2.3. Fysische eigenschappen

3. Conceptuele systemen 3.1. Relaties tussen klassen

3.2. Propositionele relaties
3.3. Concentrische sequentioring
3.4. Logische noodzakelijkheid

4. Onderzoeksmethoden 4.1. Onderzoeksmethodologie

4.2. Onderzoekspraktijk

5. Toepassingssituaties 5.1. Methoden
5.2. Verwachte gebruiksfrequen-

tie

Op de eerste drie in figuur 3.1. genoemde bronnen zullen w
e

hier nader ingaan.
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Ad. 1. Sequenti5ringsprincipes die betrekking hebben op Zeer-

en ontwikkelingsprocessen

Het sequentioringsprincipe met betrekking tot eausaie Loorwaar-

den  (' empirical prerequisites') kan worden gehanteerd indien  van
bepaalde leerinhouden empirisch kan worden vastgesteld dat zij

noodzakelijke voorwaarden zijn voor andere leerinhouden. Hier-

mee kunnen dus sequenties worden geconstrueerd die wij eerder

leerhiorarchische sequenties hebben genoemd.

'AansZuiten bij het bekende'.is een in onderwijs veel ge-

hoorde wenselijkheid. Zij heeft ook binnen de psychologie haar
pendant. Een consequente doorvoering van dit principe leidt tot

sequenties waarbij nieuwe leerinhouden steeds zoveel mogelijk

aansluiten bij hetgeen de leerling al bekend, vertrouwd of ge-

woon is. In de praktijk van het onderwijs wordt het principe vaak

beleden, maar minder vaak toegepast. Een toepassing kwamen wij in

het voorafgaande al tegen in het 'assimilation-to-schema'con-

cept en ook andere aspecten van Ausubels onderwijsleertheorie

(bijvoorbeeld de toepassing van advance organizers) hebben het

principe van aansluiten bij het bekende (familiarity) als

grondslag.

Soortgelijke principes zijn die waarbij men sequenties

construeert op basis van moe€Zijkheidsgraad (bijvoorbeeld op-

voeren van de nauwkeurigheid waarmee onderscheidingen moeten

worden gemaakt, successief verhogen van de snelheid waarmee

een bepaalde handeling moet worden verricht, of een successief
laten toenemen van de cognitieve complexiteit die nodig is om

bepaalde leerinhouden te leren) of op basis van interesse die

leerlingen in de leerinhouden hebben.

Tenslotte zijn ook sequenties denkbaar die voor wat be-
treft de opeenvolging van soorten activiteiten rekening houden

met het ontwikkeZingsniveau van de leerlingen. Allerlei toe-
passingen van Piagets theorie kunnen hiervan een voorbeeld

zijn. Meestal gaat het hierbij om sequenties die concentrisch

van aard zijn: dezelfde leerinhouden keren telkens weer terug,

steeds op een iets hoger niveau van abstractie. In deze zin

kan ook het eerder gegeven voorbeeld  van enactief, via

iconisch naar symbolisch sequentioren van leerinhouden hiervan
een illustratie vormen.
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Ad. 2. Sequent€#ringsprine€pes ontZeend aan de organisatie van

empirische verschijnseZen

Deze sequentioringsprincipes behoeven weinig toelichting. Het

gaat hierbij steeds om het vertalen van bepaalde (spatiole,

temporele of fysische) eigenschappen van de werkelijkheid in

daarmee overeenstemmende sequenties.
Bij ruimt€Zijke reZaties worden bijvoorbeeld de afstanden

tussen objecten in de werkelijkheid gehanteerd als sequentio-

ringsmodus: van dichtbij naar veraf, van links naar rechts,

van west naar oost en dergelijke.

TemporeZe re laties tussen gebeurtenissen in de werkelijk-

heid kunnen eveneens model staan voor te ontwikkelen sequen-

ties. Wij kwamen deze sequentioringsvorm al tegen toen wij   spra-

ken over temporele sequenties.
Het aantal fysische eigenschappen dat verder nog kan wor-

den gebruikt als uitgangspunt voor sequentioring is schier

onuitputtelijk: grootte, leeftijd, vorm, aantal zijden (geome-

trie), helderheid (astronomie), empirische complexiteit (verge-

lijkende anatomie) enzovoorts.

Ad. 3. Sequentieringsprincipes ontZeend aan conceptueZe syste-

men

Van bijzondere betekenis - in dit proefschrift - zijn sequen-
tioringsprincipes die ontleend zijn aan de aard en de organisa-

tie van de kennisinhouden die in het onderwijs aan bod moeten

komen. Tussen elementen van kennis kunnen verschillende soor-

ten van betrekkingen voorkomen, en deze relaties kunnen uit-

gangspunt zijn voor verschillende soorten sequentioring.

Zo kunnen er tussen bepaalde concepten bepaalde kiasse-

relaties voorkomen. Een klasse-concept is een begrip dat een

aantal gebeurtenissen of objecten groepeert, omdat deze objec-
ten en gebeurtenissen een aantal kenmerken met elkaar gemeen-

schappelijk hebben. De meest voorkomende relaties tussen der-

gelijke klasse-begrippen zijn: doorsnede, vereniging, lid van,
inclusie. Wanneer een conceptueel netwerk wordt gerepresenteerd
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in termen van bijvoorbeeld boven-, neven- en onderschikkende

relaties dan wordt met dit soort klasserelaties rekening ge-

houden. Sequenties die van deze relaties uitgaan wor-

den gekenmerkt doordat zij bijvoorbeeld eerst de kenmerken van

een klasse en pas later de specifieke instanties van zo'n

klasse in het onderwijs inbrengen (of omgekeerd).

Bij sequentidring kan ook rekening gehouden worden met de

propositioneZe reZaties die er tussen elementen van de leer-

stof bestaan. Een propositie is een bewering waarin iets wordt

gesteld dat al of niet waar is. Spreekt men over relaties tus-

sen proposities dan worden meestal verhoudingen bedoeld tussen:
theorie en toepassing, premisse en conclusie, theorie en evi-

dentie, regel en voorbeeld, en dergelijke. Sequenties die op

grond van dit soort onderscheidingen mogelijk zijn, zijn bij-
voorbeeld: eerst de theorie en dan de evidentie (of omgekeerd),

eerst de conclusie en dan de voor de conclusie noodzakelijke

bewijsvoering (of omgekeerd), eerst de formule en dan de af-

leiding (of omgekeerd), enzovoorts.
Begrippen en proposities kunnen verder verschillen naar

de mate van verfijning ('sophistication'). Zij kunnen meer of

minder precies (bijvoorbeeld 'weerstand' is minder precies
dan 'Ohm'), meer of minder abstract (bijvoorbeeld 'tafel' is

meer concreet dan 'gezin'), meer of minder vaag (een begrip

kan bijvoorbeeld moeilijk af te grenzen zijn van allerlei an-

dere begrippen), meer of minder gedetailleerd (bij sommige be-

grippen leidt verdere qualificatie tot een nadere detaillering

van de betekenis), meer of minder complex (het aantal begrip-

pen dat aan een begrip is ondergeschikt is hiervan een indica-
tie) en meer of minder breed (het aantal definiorende kenmer-
ken dat op het begrip van toepassing is) zijn. Sequenties die

met dit soort verschillen tussen begrippen en proposities in

een conceptuele structuur rekening houden hebben als algemeen

kenmerk dat zij een concentrische opbouw hebben: periodiek ke-

ren dezelfde soort begrippen terug, maar steeds op een hoger

niveau van verfijning. Om deze reden is dit sequentiorings-
principe in figuur 3.1. waarschijnlijk door Slavenburg ook

aangeduid als concentrische sequentioring.
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Tussen begrippen en proposities kunnen tenslotte ook
logisehe voorwaardelijkheidsreZaties voorkomen. Zo'n relatie

doet zich voor wanneer het logisch noodzakelijk is dat een

leerling eerst een bepaald begrip of een bepaalde propositie

kent alvorens hij een andere propositie of een ander begrip

kan begrijpen. Het gaat hierbij dus niet om empirisch vastge-

stelde afhankelijkheden, zoals bij het causale voorwaardelijk-

heidsprincipe, maar om logische voorwaardelijkheden die niet-

empirisch en a priori worden vastgesteld. In sequenties die
met dit soort relaties rekening houden worden eerst de logisch
voorwaardelijke begrippen en proposities geIntroduceerd en pas

daarvan de begrippen en proposities die op deze voorwaarden steu-

nen. Als een leerkracht bijvoorbeeld wil uitleggen dat Ohm de

eenheid is van weerstand, zal hij eerst moeten uitleggen wat

weerstand is.

3.4. Tot sZot

In dit hoofdstuk is een groot aantal leerstofsequenti8rings-

principes aan de orde geweest. Of alle onderscheiden sequen-
ties ook werkelijk van elkaar verschillen is moeilijk te zeg-

gen. Dit wordt in de hand gewerkt door het feit dat conceptu-
ele helderheid en precisie bij het defini@ren van sequenties

nogal eens ontbreken.
Wanneer men verschillende sequentioringsmodi na elkaar

bespreekt wordt misschien ten onrechte de indruk gewekt dat
dit hoofdstuk is geschreven om te achterhalen welke van vele

mogelijkheden nu de beste is. Dit was echter niet het doel
van dit hoofdstuk. Het zou het ook niet geweest kunnen zijn.

In de praktijk van het onderwijs worden immers meestal verschil-

lende sequentioringsmodi gelijktijdig gebruikt. De onderwijs-

praktijk is derhalve eclectisch; en terecht. Bepaalde sequen-

tioringen zijn nu eenmaal bij bepaalde onderdelen bijvoorbeeld

onmogelijk en van andere wordt betwijfeld - ook al vindt dit

geen steun in het empirisch onderzoek - of ze wel zo effectief

zijn als men zou wensen.
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Een probleem waar zowel de onderzoeker als de onderwijzer
mee te maken hebben is verder: het (onder)scheiden van sequen-

tioringskenmerken en andere instructiekenmerken als bijvoor-

beeld de wijze van behandeling van de leerstof. Wij wezen

hierop al eerder toen wij een onderscheid wensten te ma-
ken tussen inductieve sequenties en op ontdekkend leren inge-

richte onderwijssituaties. Waar leerstofsequenties en onder-

wijsmethoden in theorie nog wel van elkaar te scheiden zijn,

zijn zij dat in de onderwijspraktijk meestal niet. Stel dat

een onderzoeker bijvoorbeeld kan aantonen dat een curriculum

waarin gebruik is gemaakt van een 'exemplarische behandeling'
van de stof uiterst effectief is gebleken, dan is de vraag

nog niet opgelost of dit succes te verklaren is door de speci-

fieke aanpak van de problemen in de klas, of dat dit veroor-
zaakt wordt door de inductieve aard van de sequenties, of dat

juist het op zelf ontdekken gerichte onderwijs motiverend

heeft gewerkt.

Tot slot nog dit: in het algemeen wordt in leerstofsequen-
tiestudies veel aandacht gegeven aan het effect van die sequen-

ties op de leerresultaten, maar veel minder aan de vraag in

hoeverre verschillende sequenties voor verschillende leerlin-

gen verschillend effectief zijn. Een uitzondering op deze re-

gel wordt zeker gevormd door onderzoek naar deductieve en in-

ductieve leerstofordeningen. Voor veel onderzoek geldt echter

wat Slavenburg (1977) hierover heeft opgemerkt: "Een ander

probleem (...) van leerstofsequentioring is dat er meestal

weinig rekening gehouden wordt met individuele verschillen.

Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij dezelfde leerstof-

sequentie moeten doorlopen om het curriculumdoel te bereiken.
De noodzaak daarvan is echter niet overtuigend aangetoond. In-
tegendeel, er zijn aanwijzingen dat sommige leerlingen een

groot aantal stapjes kunnen overslaan en toch het curriculum-

doel bereiken, terwijl dat voor andere leerlingen niet wense-
lijk is...".
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4. EXPERIMENT (1): EXPERTBEPAALDE SEQUENTIES, CONCEPTUELE NET-
WERKEN EN COGNITIEVE STRUCTUREN 1)

4.1. Inteiding

In hoofdstuk 2 is gesteld dat inhoudelijke structuren kunnen wor-

den beschreven als conceptuele netwerken. De kwestie die in dit

eerste experiment aan de orde was betrof de vraag, of de volg-
orde waarin de verschillende constituerende elementen van zo'n

netwerk aan de leerling worden aangeboden effect heeft op het

onderwijsleerresultaat. Meer in het bijzonder werd nagegaan of

verschillende sequenties van leerstofelementen tot verschillende

cognitieve structureringen van het leerstofgebied in kwestie

leidden. Dit laatste betekent dat het gebruik van alleen 'con-

ventionele' studietoetsen niet zonder meer voldoende is. Derge-

lijke leerresultaatmetingen hebben, gelet op de aard van de

leertaak, duidelijk hun beperkingen.
Het leren van inhoudelijke structuren, bestaande uit con-

cepten met hun interrelaties die ten aanzien van hun toepassin-

gen aan een aantal formele restricties (zie onder andere Sneed,
1977) zijn gebonden, kan naar zijn essentie worden getypeerd

als een proces van internalisatie van een uitwendig gegeven
stelsel van interrelaties tussen begrippen. (Vergelijk: Michon,

1972; Shavelson, 1971; Geeslin, 1973; Preece, 1976b en Johnson,
1967). Een leerresultaatbepaling zal bij voorkeur bij deze ty-

pering van de leertaak dienen aan te sluiten. Om dit te doen

werd in dit experiment gebruik gemaakt van de INDSCAL-techniek

om zowel inhoudelijke als cognitieve structuren van de leerstof

te bepalen.

Daarnaast werd nagegaan in hoeverre 'cognitieve structuur-

uitkomsten' samenhangen met meer conventionele prestatieuit-

komsten. Deze kwestie is van belang, omdat zowel Fenker (19 75),

Shavelson (1971), als Geeslin (1973, p. 123) tegen de verwach-

ting in betrekkelijk lage correlaties vonden tussen structuur-

1) Aan dit onderzoek verleenden de volgende voormalige studenten
onderwijspsychologie hun medewerking: J. Panis, J. Fanchamps,
C. Blakenburg, C. Janssen.



82

en andere leeruitkomsten. Of daaruit kan worden afgeleid, wat

Geeslin bijvoorbeeld doet, dat cognitieve structuuruitkomsten

een van prestatieuitkomsten relatief onafhankelijke klasse van

uitkomsten vormen, is natuurlijk de vraag. Het is niet ondenk-

baar dat er bij betrekkelijk eenvoudige leerresultaten (repro-

ductie) geen, maar bij complexere uitkomsten (oplossen van

problemen) wel een zekere samenhang bestaat.

Wat betreft de wijze waarop leerlingen een ter lering

aangeboden inhoudelijke structuur internaliseren kunnen de be-

langrijkste onderzoeksresultaten als volgt worden samengevat:

a. interne representaties van conceptuele structuren wijzigen

zich in functie van onderwijs zo, dat het aantal interrela-

ties tussen de begrippen toeneemt;

b. interne representaties van conceptuele structuren vertonen
na onderwijs meer overeenkomst met de inhoudelijke structuur

van de leerstof of de interne representatie daarvan bij do-
centen.

Deze beide conclusies zijn te trekken uit het reeds eerder aan-

gehaalde onderzoek van Shavelson (1971) met betrekking tot

Newton-mechanica begrippen. Eenzelfde onderzoek werd later met

soortgelijke resultaten door Geeslin (1973) uitgevoerd. De

leerstof hier betrof een geprogrammeerde instructie wiskunde.

Wainer & Kaye (1974), en Fenker (1975) maakten gebruik van

INDSCAL om leerstofelementen (respectievelijk begrippen uit

een cursus ontwikkelingspsychologie en uit een cursus statis-

tiek) te 'schalen'. Als criteriummaat gebruikten Wainer en Kaye
de positie van de docent in de proefpersoonruimte. Het belang-

rijkste resultaat van deze studie was dat de posities van in-

dividuele proefpersonen in de afgebeelde ruimte zich signifi-

cant wijzigden in de richting van de docent. De experimenten
van Fenker en ook die van Preece (1976a, 1976b, 1976c) gaven

eenzelfde beeld te zien.

Deze consistente resultaten wettigen de conclusie dat on-

derwijs onder andere als effect heeft dat individuele cogni-

tieve structuren van leerlingen in toenemende mate gaan over-

eenstemmen met de inhoudelijke structuren van de leerstof. Uit

het onderzoek is niet duidelijk geworden in hoeverre variaties
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in de wijae waarop onderwijs wordt gegeven, en in het bijzonder

de wijze waarop het leermateriaal didactisch gestructureerd

wordt, tot variaties in de individuele cognitieve structuren

van leerlingen leiden. Voorts is het van belang om te weten of

proefpersonen in verschillende mate 'ontvankelijk' zijn voor

de wijze waarop leermateriaal (didactisch) is gestructureerd.

Met andere woorden of bepaalde individue Ze ZeerZingkenmerken

(bijvoorbeeld cognitieve stijlkenmerken) bepalend zijn voor de

wijze waarop cognitieve (leerstof-)elementen in het geheugen

worden gerepresenteerd en of deze kenmerken interacteren met

onderscheiden onderwijsmethoden.

Het huidig onderzoek werd opgezet met het doel na te gaan

of variatie in leerstofsequentie van invloed is op de cogni-
tieve structuur. Daartoe werden twee verschillende sequenties

onderzocht: een zogenaamde 'communale' en een 'random' sequen-
tie. In de communale sequentie kregen de proefpersonen de ver-

schillende begrippen uit het netwerk aangeboden in een volg-

orde zoals die door een vijftal natuurkunde-docenten werd ge-

definioerd en zoals die ook in de meeste studieboeken voorkomt.

In de random sequentie kregen de proefpersonen exact dezelfde

begrippen aangeboden maar in volkomen willekeurige (i.c. al-

fabetische) volgorde. In het laatste geval werd verwacht dat

leerlingen veel meer moeite zouden hebben om een interne re-

presentatie van het conceptuele netwerk op te bouwen en dat in

dit geval de overeenkomst met de inhoudelijke structuur van de
leerstof veel minder zou zijn dan in het geval van een commu-

nale sequentie.

4.2. Methode

4.2.1. Proefpersonen

Aan het experiment namen, op basis van vrijwilligheid, 47 stu-

denten van de 'Akademie voor Mens en Arbeid' te Tilburg als

proefpersoon deel; 24 mannelijk en 23 vrouwelijke. De leeftij-
den varioerden van 18 tot 25 jaar. De proefpersonen hadden nog

niet eerder aan soortgelijke experimenten deelgenomen, hadden
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allen enige vorm van algemeen voortgezet onderwijs doorlopen

en hadden daarin slechts op A-niveau natuurkundeonderwijs ge-

noten. Zij ontvingen voor hun medewerking aan het experiment

een vergoeding ter grootte van f 30,--. De proefpersonen wer-

den aselect aan de condities toegewezen waarbij zorg werd ge-

dragen voor een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke

proefpersonen over de condities.

4.2.2. OnderwijsmateriaaZ

Ten behoeve van het onderzoek werd een korte schriftelijke cur-

sus natuurkunde samengesteld. De totale cursus bestond uit drie

leereenheden. De voor bestudering noodzakelijke tijd werd per

leereenheid begroot op circa 75 minuten. De bedoeling van de

cursus was leerlingen een aantal fundamentele begrippen en

principes uit de electrotechniek aan te leren.
De construetie van het sehrifteZijke materiaa Z geschiedde

als volgt: Uit een 'correspondentiecursus' van de Leidsche On-

derwijs Instellingen (LOI, Schakelcursus Electrotechniek, Vak

160, Les E 1 tot en met Les E 12) werden 37 begrippen geselec-1)

teerd die onderdeel uitmaken van het leerstofgebied electro-

techniek. Deze selectie werd uitgevoerd door 12 docenten natuur-

kunde van het VWO, waarbij electrotechnische begrippen werden

gedefiniderd als begrippen die:

a. in de electrotechniek voorkomen, en

b. daarbinnen een natuurkundige definioring kennen.
2)

Aldus konden uit het leermateriaal 37 begrippen worden geiso-

leerd waarover de twaalf experts het eens waren.

1)
Toestemming tot inzage en experimenteel gebruik van schrif-
telijke leermaterialen werd ons bereidwillig verleend door
de directie van de Leidsche Onderwijsinstellingen te Leider-
dorp. Wij zijn hiervoor zeer erkentelijk.

2)

Begrippen als 'lengte' en 'dwarsdoorsnede' komen in het
leermateriaal voor maar voldoen niet aan het tweede gegeven
criterium. Een begrip als 'weerstand' is conform de twee
criteria een electrotechnisch begrip, hoewel het begrip ook
niet-natuurkundige omschrijvingen kent.
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Vervolgens werden deze 37 begrippen samen met het leer-
materiaal  waar  ze uit geselecteerd werden  aan vijf natuurkunde-

docenten van de nieuwe lerarenopleiding te Tilburg (het Moller-

instituut) voorgelegd met de instructie om voor ieder begrip

afzonderlijk op een tienpuntsschaal te bepalen hoe belangrijk

dat begrip is voor de betreffende leerinhoud, daarbij uitgaan-

de van de leerlingen voor wie de cursus bedoeld is. Zo kon

voor elk begrip afzonderlijk een 'belangrijkheidsscore' worden

vastgesteld. Van de 37 werden 21 begrippen door slechts 66n of

twee experts van ten hoogste gemiddeld belang geacht. Er res-

teerden aldus 16 begrippen die door de meerderheid der experts

als relatief belangrijk werden beoordeeld. Deze 16 zogenaamde

basisbegrippen zijn hieronder in tabel 4.1. opgenomen.

TabeZ 4.1.: Overzicht van de 16 begrippen die de basis vormden

van de schriftelijke cursus.

Amp&re Lading
Coulomb Ohm

1)Electrische stroom Potentiaalverschil
Electron Soorteli *e weerstandElectromotorische kracht Spanning
Geleider Stroomsterkte
Gesloten keten Volt
Isolator Weerstand

Voor elk van de aldus geselecteerde basisbegrippen werd

vervolgens een afzonderlijke instruetietekst geschreven. Het

samenstellen daarvan geschiedde als volgt: uit de oorspronke-

lijke leerstof van de Leidsche Onderwijs Instellingen werden

alle zinnen waarin een bepaald begrip voorkwam overgenomen op
systeemkaarten. Dit resulteerde dus in 16 kaarten waarop voor

ieder begrip afzonderlijk alle informatie zoals die in het

1)
De begrippen 'potentiaalverschil' en 'spanning' zijn beide
opgenomen, hoewel zij naar hun betekenis vrijwel identiek
zijil. Echter, juist vanwege deze overeenkomst in betekenis
is het goed mogelijk een oordeel te verkrijgen over de zorg-
vuldigheid waarmee respondenten bij de verschillende beoor-
delingstaken te werk gaan.
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leermateriaal verspreid voorkwam was samengebracht. Een twee-

tal VWO-docenten natuurkunde werd vervolgens gevraagd ieder

afzonderlijk en uitgaande van deze systeemkaarten, voor ieder

begrip een instructietekst samen te stellen. Deze teksten dien-

den aan de volgende eisen te voldoen:
1. Alleen rechtstreeks relevante informatie over het te be-

schrijven begrip mocht in de studietekst voorkomen (voor-

beelden, analogie&n en vergelijkingen dienden dus buiten de
tekst te blijven).

2. Herhalingen en/of formuleringen met telkens andere woorden
dienden tot een minimum beperkt te blijven.

3. Verwijzingen naar enig ander basisbegrip mochten slechts in
de teksten voorkomen indien dit vanuit een inhoudelijk oog-

punt noodzakelijk was. Van zo'n situatie is bijvoorbeeld

sprake als men een principe van het type 'spanning is
stroomsterkte maal weerstand' moet beschrijven. Omdat een

principe een formulering is van een relatie tussen twee of

meer begrippen is het in zo'n geval noodzakelijk om de
samenhang tussen de begrippen in Oon tekst te expliciteren.

Deze eisen werden gehanteerd om ervoor te zorgen dat iedere

tekst op zichzelf begrijpelijk, volledig en intern consistent

zou zijn. Een bijkomende schrijfinstructie aan de docenten be-

paalde dat de teksten dienden te worden geschreven aangepast

aan het niveau van de leerlingen (zie 4.2.1.).

De twee series studieteksten werden vervolgens met elkaar

vergeleken en in overleg met de samenstellers zodanig gewij-
zigd dat er 66n serie uit resulteerde. En tenslotte kregen de-

zelfde twee natuurkundedocenten het verzoek om aan iedere tekst

over een begrip, waar dat naar hun oordeel noodzakelijk was,

een voorbeeld en/of een figuur en/of een oefenopgave toe te

voegen.

4.2.3. ExperimenteZe condities

In het experiment werd de aanbiedingsvolgorde van de 16 in-

structieteksten gevariderd. Daartoe zijn - zoals eerder is op-

gemerkt - een 'communale' en een 'random' leerstofsequentie
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1)
geconstrueerd. In de communale leerstofsequentie worden de

verschillende begrippen aangeboden in een volgorde zoals die

algemeen door docenten gehanteerd wordt en zoals die ook mees-
tal in verschillende studieboeken is aan te treffen.

De constructie van zo'n communaZe sequentie geschiedde

als volgt: aan zes (andere dan alle eerder genoemdp) VWO-na-

tuurkundedocenten werd gevraagd om, uitgaande van de lijst met

basisbegrippen (tabel 4.1.), een meest wenselijke aanbiedings-
volgorde te bepalen voor leerlingen van een vergelijkbaar ni-

veau als die aan het onderzoek als proefpersoon deelnamen.
Voor drie van deze docenten luidde de instructie de be-

grippen te ordenen op een wijze zoals zij dat zelf bij voor-

keur zouden doen. Bij de andere drie luidde de instructie de

begrippen te rangordenen op een continuum van simpel/elementair
naar complex/samengesteld. Aangezien de overeenkomst tussen de

twee groepen van drie docenten wat betreft de geproduceer-

de reeksen groot was zijn de beide groepen bij de constructie

van de communale leerstofsequentie samengenomen. Tussen de zes

docenten bleek grote overeenstemming te bestaan ten aanzien

van de meest wenselijke rangschikking van de 16 begrippen. Als
maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd Kendalls

concordantiecoofficiont W berekend. Gevonden werd een waarde

van W = 0.83, hetgeen een hoge mate van onderlinge overeenstem-
ming tussen de zes experts aangeeft (Chi-kwadraat = 74.4;

p 60.001; df = 15).
In het aZgemeen hadden alle reeksen het volgende karakter:

allereerst werden enige inleidende en centrale begrippen opge-

nomen (electrische stroom, electron, electromotorische kracht,

gesloten keten), en vervolgens kwamen begrippen aan bod die

van doen hebben met de grootheden spanning, lading en stroomsterk-
te (lading, spanning, potentiaalverschil, volt, coulomb,

1)
De term communale sequentie wordt hier gebruikt om aan te
geven dat het hier om een opeenvolging van kenniselementen
gaat zoals die algemeen in studieboeken gehanteerd wordt en
zoals docenten bij voorkeur de verschillende elementen se-
quentioren. Eerder is deze sequentie een 'logische structuur'
genoemd. Deze term wordt hier echter, vanwege zijn connota-
ties, vermeden.
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stroomsterkte en amp&re), waarbij opvallend was dat, met een

enkele uitzondering, steeds eerst de grootheid en pas dan de

eenheid werd gerangschikt en tenslotte kwamen alle begrippen

die betrekking hebben op weerstand aan de orde (weerstand, ge-

leider, isolator, ohm, soortelijke weerstand).

In tabel 4.2. zijn de communale en de random leerstof-

sequenties aangegeven die in het onderzoek werden gebruikt.

Deze werden als volgt uit de responsies van de zes experts af-

geleid.

Tabe Z 4.2.: Rangordeningen van de zestien begrippen in de

samengestelde communale en random leerstofsequen-

ties

Random Communale
Begrippen sequentie sequentie

Amp&re                          1         11

Coulomb                         2          9

Electrische stroom             3          1

Electron                        4          2

Electromotorische kracht       5          4
Geleiding                       6         13

Gesloten keten                 7          3

Isolatie                        8         14
Lading                          9          5

Ohm 10         15
Potentiaalverschil 11          6

Soortelijke weerstand         12         16

Spanning 13          7

Stroomsterkte                  14         10

Volt 15          8

Weerstand 16         12

Uitgegaan werd van het constructieprincipe dat de plaats van

een begrip in de reeks van 16 diende overeen te stemmen met de

plaats die het vaakst door de docenten was aangegeven. Op grond

van dit principe kon de plaats van de meeste begrippen worden

bepaald. Bij een aantal (met name electromotorische kracht, ge-

sloten keten en ohm) deed zich het probleem van 'ex-aequo's'

voor: docenten prefereerden even vaak een bepaalde plaats als

een andere plaats. Bij de begrippen spanning en stroomsterkte
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deed zich dit ook voor, alleen gold hierbij dat ook nog andere

mogelijke plaatsen werden genoemd; bij het begrip spanning

werd bijvoorbeeld twee keer plaats vijf, twee keer plaats ze-
ven, 66n keer plaats zes en 66n keer plaats tien genoemd. Het

probleem van de 'ex-aequo's' kon worden ondervangen door na te

gaan welke van de twee ex-aequo gegeven plaatsen al. in eerste

ronde door een ander begrip was ingenomen. Bijvoorbeeld in het

geval van spanning werd even vaak plaats vijf als plaats zeven

genoemd. Plaats vijf was echter in eerste termijn al bepaald

voor het begrip lading, waardoor voor spanning plaats zeven
werd vastgelegd. Alleen voor de begrippen electromotorische

kracnt en gesloten keten kon via deze weg geen oplossing worden

gevonden: bij beide begrippen werd zowel plaats drie als plaats

vier drie keer genoemd. Besloten werd om in dit geval de inde-

ling willekeurig te laten zijn: gesloten keten kwam daardoor

op plaats drie en electromotorische kracht op plaats vier.

Constructie van de random sequentie geschiedde door de
16 Degrippen in alfabetische volgorde te rangordenen. Het re-

sultaat daarvan staat eveneens in tabel 4.2. weergegeven.

4.2.4. DataverzameZing

In net onderzoek werden twee soorten gegevens verzameld: pres-

tatiegegevens en relationele gegevens.

a. Meting studieprestaties

Met behulp van een 35-item-vierkeuze-toets bestaande uit ken-
nis-, begrips- en toepassingsitems werden gegevens met betrek-

king tot leerprestaties van de proefpersonen verzameld. Kennis-

items zijn items waarbij de proefpersoon gevraagd wordt het ge-

leerde te reproduceren; begripsitems vereisen dat de proefper-

soon de informatie die in de stam van het item is gegeven, of

waaraan in de stam van het item gerefereerd wordt, in andere

(ook in de leerstof gehanteerde) termen vertaalt, om tot een

goed antwoord te komen. (Bijvoorbeeld: de stam van het item
bescnrijft een probleem in termen van grootheden; de proefper-
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soon dient een antwoord te geven door de grootheden te verta-
len in de respectievelijke eenheden om een antwoord te kunnen

geven). Bij toepassingsitems tenslotte ligt de nadruk op het

kunnen berekenen van oplossingen op gegeven problemen door de

voor het probleem gedigende formules te selecteren en juist te
hanteren.

De toets bevatte 12 kennis-, 12 begrips- en 11 toepas-

singsitems en werd op drie momenten in het experiment afgeno-
men:

1. drie weken voorafgaande aan het onderwijs de voortoe ts ter

bepaling van de voorkennis van de proefpersoon;

2. direct na afloop van het onderwijs de natoets ter bepaling
van het onmiddellijk geleerde;

3. drie weken na afloop van het onderwijs de retentie toets.

Verder werden tussentijds (na afloop van iedere leereenheid)

toetsen over de betreffende eenheid afgenomen. Deze drie tussen-
toetsen bestonden uit telkens 10 vier-keuze items die eveneens

kennis, begrip en toepassing van het geleerde moesten meten.

De tussentoetsen hadden voor de proefpersoon de functie van

oefen- en feedbackvragen. Proefpersonen kregen de opdracht de

lessen te bestuderen totdat zij de indruk hadden de leerinhoud
te beheersen. Zij vulden vervolgens, na inlevering van de

tekst, de tussentoets in waarvan de antwoorden door de proef-

leider werden geregistreerd en beoordeeld. Daarna hadden proef-
personen gelegenheid om met de oefenitems uit de toets de tekst

nog eens door te nemen.

b. Meting van inhoudeZ€jke en cognitieve structuren

Naast prestatiegegevens werden ook zogenaamde re Zatione le ge-
gevens verzameld. Met relationele gegevens worden de gegevens

Dedoeld met behulp waarvan het relationeel netwerk van leer-

stofelementen (i.c. natuurkundige begrippen) kan worden afge-

beeld. Betreffende gegevens werden verzameld bij de proefper-

sonen en bij een aantal experts (natuurkunde-docenten). Met be-
hulp van de expertdata kon de inhoudeZijke structuur van de

leerstof operationeel worden gedefiniGerd. De proefpersoondata
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werden verzameld om de psychologisehe (cognitieve) structuur

van de leerstof in het geheugen van de leerling te bepalen.

Met behulp van deze gegevens was het dus mogelijk om de organi-

satie van conceptuele elementen in het geheugen van de leerling
operationeel te definioren.

Verzameling van expert-data geschiedde als volgt:

1. Uitgaande van de eerder bepaalde 16 basisbegrippen werden
alle 120 combinaties van twee begrippen samengesteld. Ook

deze 120 paren werden voorgelegd aan vier (andere dan de

onder 4.2.2. genoemde) natuurkundedocenten van het Moller-

instituut te Tilburg.

2. Aan de hand van drie criteria moesten de vier docenten bij

ieder paar op een vijfpuntsschaal aangeven hoe sterk zij de
samenhang tussen beide begrippen beoordeelden. In de crite-

ria werd aangegeven wanneer er van samenhang tussen twee

begrippen sprake is. Wanneer een combinatie aan 66n van de

drie criteria voldeed was er sprake van een relatie. In de

criteria was vastgelegd dat een begrippenpaar een relatie
heeft indien:

a. kennis van het ene begrip noodzakelijk is om het andere

begrip te begrijpen, of

b. kennis van het ene begrip noodzakelijk is om het andere

begrip te kunnen gebruiken (toepassen), of

c. kennis van het ene begrip noodzakelijk is om het andere

begrip te definioren.
3. De aldus verkregen gegevens werden vervolgens met behulp

van INDSCAL geanalyseerd.
De proefpersoondata werden op dezelfde wijze verzameld,

als hierboven onder 2 omschreven. In tegenstelling tot de

expert-data, die slechts 66nmaal werden verzameld, werden deze

gegevens op drie momenten tijdens het experiment verzameld, te

weten: v66r, direct na en drie weken na het onderwijs.

c. AnaLyse reZationeZe gegevens

Analyse van de zo verkregen expert- en proefpersoondata ge-

schiedde met behulp van de multidimensionele schaaltechniek
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INDSCAL (Carroll & Chang, 1970).1  Zoals beschreven werd aan

experts gevraagd de 16 begrippen die in deze studie zijn ge-
bruikt te beoordelen in termen van de mate van overeenkomst die

er naar hun oordeel tussen deze begrippen bestaat. Door middel
van INDSCAL werd vastgesteld welke dimensies in het 'oordeels-

patroon' te onderscheiden zijn. Voorts werd door middel van2)

INDSCAL nagegaan welke gewichten de individuele experts aan de
onderscheiden dimensies toekenden. De aldus over experts ver-

kregen begrippenruimte werd ook voor de leerlingbeoordelingen
gebruikt. Deze methode, die ontleend is aan Gobits (1975),

heeft het voordeel dat proefpersonen en experts direct met el-

kaar kunnen worden vergeleken.

d. Overige gegevens

Naast prestatiegegevens en relationele data werden drie weken

voor het onderwijs twee subtests van de Differentiole Aanleg

Test (D.A.T.) afgenomen. Gekozen werd voor de subtests 'Figu-
renreeksen' en 'Technisch Inzicht', omdat van deze tests bekend

is dat zij positief correleren met natuurkundeprestaties
(Fokkema & Dirkzwager, 1961).

4.2.5. ExperimenteZe procedure

Het experiment besloeg voor alle proefpersonen zes bijeenkom-
sten. Bij de eerste bijeenkomst werden alle voormetingen ver-

richt (DAT-subtests, 35-item voortoets); drie weken later, bij

1) Dataverwerking vond plaats bij het Rekencentrum van de
Technische Hogeschool te Eindhoven waar men over een compu-
terprogramma, geschreven door P. Banens, beschikt. Dit pro-
gramma is gebaseerd op een analytische oplossing zoals voor-
gesteld door SchBneman (1972). In dit onderzoek werd gewerkt
met een gecombineerd analytisch/iteratief programma.

2) De analyse werd uitgevoerd tot een stopcriterium van 0.01
per iteratieslag. Aldus werden drie dimensies gegenereerd
en werd de begrippenruimte (het 'oordeelpatroon' van experts)
gedefinioerd als een drie-dimensionele ruimte.
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de tweede bijeenkomst werden voor de eerste maal relationele

gegevens bij de proefpersonen verzameld (in het vervolg cogni-

tieve structuurmeting (C.S.M.) te noemen), bovendien kregen de

proefpersonen leereenheid 1 te bestuderen en moesten zij de
tussentoets hierover invullen. De twee volgende bijeenkomsten
Destonden elk uit de bestudering van een leereenheid en het

invullen van de tussentoetsen. Vier dagen na de derde leereen-

neid werden de natoets afgenomen en werden wederom cognitieve
structuurmetingen verricht. Tenslotte werd na ongeveer drie

weken de retentietoets afgenomen met daarna een laatste cogni-

tieve structuurmeting.

De procedure tijdens de leereenheden was als volgt:

Afhankelijk van de experimentele conditie kregen de proefper-

sonen bij eerste gelegenheid de instructietekst over 'amp8re'
(randomconditie) of 'electrische stroom' (communaleconditie).

Wanneer de proefpersoon de uitgereikte tekst naar zijn inzicht

in voldoende mate had bestudeerd kon hij dat aan de proefleider
te kennen geven. De proefleider nam dan de verstrekte tekst in

en voorzag de proefpersoon van de bij de betreffende conditie

behorende volgende tekst.

Op deze wijze moesten de proefpersonen bij de eerste ge-

legenheid vier en bij de twee volgende gelegenheden zes teksten

doornemen. Wanneer een proefpersoon zijn vier of zes teksten

had bestudeerd kreeg hij een tussentoets aangeboden. (De tus-

sentoetsen verschilden uiteraard per conditie). Na invulling

werd de toets onmiddellijk gecorrigeerd door de proefleider en

kreeg de proefpersoon alle door hem bestudeerde teksten tege-

lijk terug, vergezeld van de uitslag op de toets waarbij was

aangegeven ten aanzien van welke vragen fouten waren gemaakt,

en op welke instructietekst die vragen betrekking hadden. De

proefpersoon was dan nog in de gelegenheid om alle teksten nog
eens door te zien en te bestuderen.

4.2.6. Hypothesen

De beide leerstofsequenties zullen wij in het navolgende ge-

makshalve aanduiden als CSL (communale leerstofsequentie) en
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RSL (random leerstofsequentie). Met betrekking tot de differen-
tiole effectiviteit van deze twee leerstofsequentie condities

werd verwacht, dat proefpersonen in de CSL-conditie gemakkelijker in
staat zullen zijn om zich een coherent beeld te vormen van de

wijze waarop het leerstofgebied is georganiseerd. Proefperso-
nen in de RSL conditie zullen daarentegen met meer moeite en
minder succes tot zo'n cognitieve structurering van het leer-

stofdomein komen. Verwacht wordt dat zulks zowel in de presta-

tiescores als in de cognitieve structuurmetingen tot uitdruk-

king zal komen, en dit zowel op de na- als op de retentiemeting.

De specifieke hypothesen luidden:

1. de gemiddelde natoets- en retentietoetsscores zullen zowel
voor de CSL-, als voor de RSL-conditie hoger zijn dan de ge-

middelde voortoetsscores.

2. de gemiddelde natoets- en retentietoetsscores zullen in de

CSL-conditie significant hoger zijn dan in de RSL-conditie.

3. voor zowel de CSL- als de RSL-conditie zal de discrepantie

tussen de cognitieve structuur van de experts en die van de

leerling op de natoets en retentietoets kleiner zijn dan op
de voortoets.

4. onder de CSL-conditie zal bovengenoemde discrepantie op de

retentiemeting groter zijn dan in de RSL-conditie.

Hypothese (4) werd met betrekking tot de retentiemeting

en niet de nameting geformuleerd. Dit vindt zijn oorzaak in
onderzoeksresultaten van Thro (1976 en 1978) . Zij toonde. na-

melijk aan dat leerlingen verschillen in tempo wat betreft hun

ontwikkeling van cognitieve structuren: de cognitieve struc-

turen van sommige leerlingen vertonen onmiddellijk na het on-

derwijs reeds grote overeenstemming met die van experts, ter-

wijl die van andere pas enige tijd na het onderwijs zo'n ge-
differentioerde structuur vertonen. Om te voorkomen dat de

cognitieve structuren van sommige leerlingen op het meetmoment
al wel, maar van andere leerlingen nog niet zijn'uitgekristalli-

seerd', werd voor het vergelijken van de cognitieve structuren
van experts en leerlingen de retentiemeting gekozen.

Wat betreft de samenhang tussen toetsscores en cog-

nitieve structuurgegevens werd verwacht dat studietoetsscores
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onder meer een functie zijn van de mate waarin een leerling in

staat is om van de leerstof een interne representatie te vor-
men. Bij de wijze waarop in dit onderzoek de kwaliteit van een

interne representatie van de leerstof is geoperationaliseerd

Detekent dit, dat verwacht kan worden dat correlaties tussen
toetsscores en cognitieve-structuurscores op na- en reten-

1)

tiemeting positief en hoog zullen zijn en - in combinatie met

de eerdere predicties - voor de CSL-conditie op de retentieme-
ting hoger zullen zijn dan voor de RSL-conditie. Omdat echter

uit vorig onderzoek op dit terrein voor een dergelijk verband

geen empirische steun kon worden gevonden, beperkten wij ons

tot het berekenen van correlaties tussen toets- en cognitieve-
structuurscores, zonder tevoren specifiek grootte en richting

van het verband te prediceren.

4.3. Resu Ltaten

4.3.1. Toetsende analyses

a. Leerprestaties Op studietoetsen

Allereerst werd nagegaan in hoeverre leerprestaties gemeten na

het onderwijs in dit onderzoek beinvloed werden door reeds be-

staande verschillen tussen proefpersonen. Daartoe werden
correlatiecoofficionten berekend tussen scores op

de D.A.T.-subschalen en voortoetsscores enerzijds en scores op

na- c.q. retentiemeting anderzijds. In de tabellen 4.3. en 4.4.

zijn de berekende correlatiecoofficionten opgenomen.

Op grond van de lage correlaties tussen D.A.T.-scores en

leerprestatiescores werd besloten ervan af te zien de D.A.T.-

scores verder als attribuutvariabele in de data-analyse te be-
trekken.

1)
Met cognitieve-structuurscores worden hier - kortheidshalve -
bedoeld: correlaties tussen proefpersoondata en het expert-
structuur-model.
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TabeT 4.3.: Correlaties van de D.A.T.-subtests met de

toetsen.

Leerprestaties
D.A.T.

Natoets Retentietoets

Figurenreeksen .01 .08

Technisch Inz. .12 .11

TabeT 4.4.: Correlaties van de voortoets met de na- en retentie-

toets per conditie.

Natoets Retentietoets

cond. CSL cond. RSL cond. CSL cond. RSL

Voortoets .57 .54 .01 .27

Bij de dataverwerking bleek dat 10 items op de voortoets
een  p-waarde 2 0.5 0 hadden. Besloten  werd  om deze items  bij  de

verdere dataverwerking en -analyse uit te sluiten. Aldus werd

de 35-itemtoets gereduceerd tot een 25-item-vierkeuzetoets:

bestaande uit 8 kennis-, 9 begrips- en 8 toepassingsitems.

Scoring vond plaats door per proefpersoon het aantal juiste

antwoorden op de toets te summeren. Aldus werden de in tabel

4.5. vermelde gemiddelden en varianties gevonden.
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TabeZ 4.8.: Gemiddelden en standaarddeviaties met betrekking

tot de toetsen uitgesplitst naar conditie.

Conditie CSL Conditie RSL

VT NT RT VT NT RT

M 7.75 10.04 10.25 8.09  9.30  9.89

SD 2.61 2.70 1.70 2.31 3.05 2.97

VT = voortoets; NT = natoets; RT = retentietoets

Vervolgens werd nagegaan of de experimentele groepen bij

aanvang van het onderwijs vergelijkbaar waren. De gemiddelde

voortoetsscores van beide groepen werden daartoe met elkaar
vergeleken. Deze gemiddelden bleken niet significant van elkaar
te verschillen (t=0.008; df=45; P 6 0.92) . Geconcludeerd kon
dus worden dat de beide groepen met betrekking tot voorkennis
vergelijkbaar waren, hoewel 30 8 35% van de natoetsvariantie

(zie tabel 4.4.) door verschillen in voorkennis werd verklaard.

Verdere voortoetsing vond plaats met betrekking tot de
homogeniteit van de varianties. Hierbij bleek dat alleen de

varianties op de retentietoets (2.89 en 8.81) tussen beide
groepen verschilden op 66n procentsniveau (F(21;23)=3.05;

p50.005).
De gemiddelde natoetsscores bleken zowel onder conditie

CSL als onder conditie RSL significant hoger te zijn dan de

gemiddelde scores op de voortoets: in conditie CSL:t=4.601;
df=23; p 60.0005. In conditie RSL: t=2.207; df=22; pf 0.025.
Geconcludeerd werd, dat er in beide condities sprake was van
significante onderwijseffecten.

Over de natoetsscores van de CSL- en de RSL-conditie werd

een &6n-weg-variantie-analyse uitgevoerd. De resultaten van
deze analyse staan in tabel 4.6. vermeld. De resultaten van de

variantie-analyse bevestigen het voorspelde  dus  niet:  de   ge-
middelde natoetsscores in de CSL-conditie blijken niet signifi-

cant hoger te zijn dan in de RSL-conditie (F(1;44)=1.16; p<0.3).
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TabeT 4.6.: Variantie-analyse over de natoetsscores.

Bron SS df MS      F

Leerstofsequentie 9.41     1      9.41  1.16*
Residu 357.55 44 8.13

Totaal 366.96 45

*p 6 0.29

Daar de varianties van de te vergelijken groepen niet ho-

mogeen waren werd besloten om verschillen tussen retentietoets-

scores te toetsen met behulp van een non-parametrische toets,
de Mann-Withney-U-test. Gevonden werd een z-waarde van

0.1725 (0.05<p<0.43). Hieruit blijkt dus dat de gemiddelde
retentietoetsscores in de CSL-conditie niet significant hoger
zijn dan die in de RSL-conditie.

Samenvattend kan voorlopig met betrekking tot het effect

van het onderwijsprogramma worden geconcludeerd dat:
1. het onderwijsprogramma voor beide condities effect heeft

gehad op de leerprestaties van leerlingen ;
2. dat er geen sprake was van enig significant differentioel

effect van de twee soorten leerstofsequenties.

b. Cognitieve structuureffecten

Expertdata:

Op basis van een eerste INDSCAL-analyse werd besloten om 6en

van de vier experts bij verdere data-analyse buiten beschouwing
te laten. Deze expert bleek op zeer afwijkende wijze te hebben

gerespondeerd. Zijn responsies bleken beter in een randommodel

te passen dan in het structuurmodel van de overige drie experts.

De correlatiecoofficiont van zijn data met het oordeelpatroon van

de overige experts bleek 0.49 te zijn, terwijl de gemiddelde cor-

relatie over alle vier de experts bij eerste gelegenheid al

0.70 was. Besloten werd daarom tot een tweede analyse met alleen

de drie overige experts.

Analyse van de responsies van de experts met behulp van
INDSCAL leverde een begrippen- en een gewichtenmatrix op. Deze

zijn weergegeven in tabel 4.7. en tabel 4.8.



99

TabeZ 4.7.: Begrippenmatrix experts.

Dimensies

Begrippen            1      2      1

Amp&re -.142 -.250 -.339
Coulomb -.385 -.258 -.191
Electrische stroom -.092 -.011 .117
Electron -.345 -.021 .295
Electro-motorische kracht .178 -.288 .242
Geleiding -.050 .444 .147
Gesloten keten .144 .145 .412
Isolatie -.173 .400 .051
Lading -.468 -.151 .133
Ohm .132 .110 -.471
Potentiaalverschil .283 -.254 .075
Soortelijke weerstand .156 .378 -.212
Spanning .348 -.168 .215
Stroomsterkte -.091 -.057 .017
Volt .357 -.271 -.090
Weerstand .149 .250 -.346

Tabel 4.8.: Gewichtenmatrix experts.

Dimensies

Expert    1      2      3

1 .419 .639 .362
2 .609 .366 .376
3 .378 .389 .477
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De gemiddelde correlatie van de expertresponsies met de
gecreoerde begrippenruimte bedroeg 0.79 en per expert afzonder-

lijk respectievelijk: 0.85; 0.81; 0.73. Het inhoudelijke-
structuurmodel verklaarde 63.19% van de antwoordvariantie.

In tabel 4.9. is per conditie (CSL/RSL) de gemiddelde

mate van inpassing van de proefpersoondata (gemiddelde corre-
latiecoofficiont) in het structuurmodel van de drie experts

weergegeven op voor-, na- en retentiemeting afzonderlijk.

Daarnaast is in deze tabel aangegeven hoeveel procent van de

antwoordvariantie door het structuurmodel van de experts op de
verschillende meetmomenten werd verklaard.

Tabel 4.9.: Gemiddelde correlaties tussen leerling- en expert-

data alsmede de proporties verklaarde variantie per

conditie op voor-, na- en retentiemeting.

Conditie Voormeting Nameting Retentiemeting

Gemiddelde CSL .44 .48 .50
correlatie RSL .38 .48 .49

Percentage CSL 20.6 24.7 26.2
verklaarde RSL

16 25 26variantie

Per leerling werd een correlatiecoofficidnt berekend

tussen zijn cognitieve structuurdata en het structuurmodel van
de experts. Deze coofficionten werden getransformeerd naar een

rangordeschaal. Groepsverschillen werden vervolgens met Mann-

Whitney-U-tests getoetst. Aldus werd gevonden, dat in de CSL-

conditie de samenhang expert - leerling op de nameting niet

significant verschilde van die op de voormeting (z=1.18;
p<0.12)  .   Daarentegen  werd   voor de CSL-conditie wel gevonden,
dat de samenhang tussen proefpersoon en expert op de retentie-
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meting significant hoger was dan de samenhang op de voormeting

(z=1.74; p<0.041). Datzelfde gold - overtuigender - voor de
RSL-conditie. Ook hier bleek de samenhang op de retentiemeting
Significant (z=2.83; p<0.0024) groter dan op de voormeting.

In tegenstelling tot wat werd gevonden met betrekking tot
de CSL-conditie bleek de samenhang tussen expert en leerling
op de nameting voor de RSL-conditie eveneens significant (z=2.66;

p<0.004) hoger dan op de voormeting.
De mate aan inpassing van de leerlingdata in het struc-

tuurmodel van de experts werd zoals hierboven gesteld uitge-

drukt in correlatiecoofficiSnten. Voor het vergelijken van de

condities met elkaar op de retentiemeting werden deze cooffi-

cionten getransformeerd naar Fisher-z-waarden. Bij het toetsen

van de verschillen tussen deze correlaties bij de twee condi-
ties werd een z-waarde van 0.08 (p<0.47) gevonden. De ver-

wachting, dat de gemiddelde correlatie tussen de relationele

data van de leerlingen en het structuurmodel van de experts op
de retentiemeting voor de CSL-conditie significant groter zou zijn

dan voor de RSL-conditie kon dus niet worden bevestigd. 1)

Op grond van bovenstaande resultaten met betrekking tot

cognitieve structuurgegevens kan voorlopig worden geconclu-
deerd dat:

a. leerlingen zowel direct, als ook drie weken na het onder-

wij s andere opinies hebben  over de structuur  van de leerstof

dan voorafgaand aan het onderwijs;

b. deze opinies zich wijzigen in de richting van de opinies

van experts;

c. met de hier uitgevoerde analyses niet kon worden aangetoond

1)
Achteraf-analyses hebben duidelijk gemaakt dat het voorspel-
de effect eerder omgekeerd was. Wanneer men namelijk slechts
de data analyseert van leerlingen die in termen van leer-
prestaties redelijk succesvol waren (een ons inziens om
verschillende redenen legitieme procedure) dan vindt men na-
melijk een omgekeerd effect: de 'samenhang leerling - expert'
blijkt dan in de RSL-conditie op &n de retentiemeting 6n de
nameting significant groter dan in de CSL-conditie (z=3.01;
P 50.0013).
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dat verschillende leerstofsequenties tot sterk verschillende

cognitieve structuren bij de proefpersonen leiden.

c. Samenhang tussen studietoetescores en cognitieve structuur-
1)scores

In tabel 4.10 zijn Spearman-rangorde-correlatie-coofficionten

tussen toetsscores en cognitieve structuurscores weergegeven.

Tabel 4.10.: Spearman-rangorde-correlatieco&fficidnten tussen

cognitieve structuurscores en toetsscores.

Conditie Nameting Retentiemeting

CSL 0.36 0.09

RSL 0.41 0.45

Bij tabel 4 .10 kan in het algemeen worden opgemerkt, dat de

correlaties niet erg hoog zijn. Opvallend is bovendien de

extreem lage correlatie tussen retentietoetsscores en cogni-

tieve structuurscores voor de CSL-conditie. Tenslotte kan erop

worden gewezen, dat de grootte verschillen tussen de correla-
tiesvande CSL- en de RSL-groep in een aan onze (in 4.2.5. uit-

gesproken) verwachting tegengestelde richting zijn.

4.3.2. Exploratieve anaZyses

Voor exploratieve doeleinden met betrekking tot de cognitieve
structuurdata zijn tenslotte zogenaamde 'Box and Whisker-

plots'(Wainer & Kaye, 1974) getekend.

1  'Cognitieve structuurscores' staat voor de correlatie tussen
leerlingdata en het expertstructuurmodel. Een cognitieve
structuurscore geeft dus aan in hoeverre de leerlinggegevens
passen binnen de inhoudelijke expertstructuur.
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In figuur 4.1. zijn deze 'plots' voor de CSL-conditie en

in figuur 4.2. voor de RSL-conditie opgenomen. Met behulp van

deze grafische afbeeldingen kan men kenmerken van de proefper-
soongroep direkt kwalitatief vergelijken met de expertgroep en
individuele experts. Meer in het bijzonder kan men de gewich-
ten die door de drie individuele experts en de leetlingengroep
aan de drie dimensies van de stimulusruimte zijn toegekend met
elkaar vergelijken.

Figuur 4.1.: 'Box and Whisker' afbeeldingen van de gewichtenver-

deling van de proefgroepen en de experts op de drie
dimensies voor de CSL-conditie

Dimensie I Dimensie 11 Dimensie 111
VM NM RM VM NM AM VM NM RM

72

-A -A    =A63-

*.73 -/8 -6

54-
.le    -.6    -I#E

45-
-_          -8              -/43

=A ..4 -A ..E I.E I.+C -A -A    -A
36- -fs- +.C I./S -8 -.8    -/43

--

18-

9-

0-

-9-

A. 8, C zljn respectievelijk expert 1,2,3.
VM = voormeting, NM = nameting. RM = retentiemeting.
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Figuur 4.2.: 'Box and Whisker' afbeeldingen van de gewichtenver-

deling van de proefgroepen en de experts op de drie
dimensies voor de RSL-conditie.

Dimensie I Dimensie 11 Dimensie 111
VM NM RM VM NM RM VM NM RM

72                                                      -

-4 -A   -A
63- _,8 -*3 -/8

54 -

-6 -6    1£

45-

-A -4    -A
.48 -8    -8

..E    I.*2    I.*E .A - A -A

36 -                                                                                                       .·.8                    --8              _= -                    

--6         -Ie             6
27- 1-3 -
18-

--

0-

-9-

A, B, C zijn respectievelijk expert 1. 2. 3.
VM = voormeting: NM = nameting, RM = retentiemeting.

In de figuren 4.1. en 4.2. representeren de punten A, B

en C de door experts toegekende gewichten. De rechthoeken

('Boxes') met bijbehorende uitlopers ('Whiskers') vertegenwoor-

digen de door de leerlingen toegekende gewichten op voor-, na-
en retentiemeting. De verticale afstand tussen de uiteinden

van de 'Whiskers' is een maat voor de spreiding in de toegeken-

de gewichten; de horizontale lijnen dwars door de 'Boxes' ge-
ven, per meting en per dimensie, de mediaan weer. De 'Boxes'

representeren de middelste 50% van de toegekende gewichten;

buiten de 'Boxes' valt dus 25% van de hoogste en 25% van de
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laagste toegekende gewichten.

Wat betreft de posities van de leerlingen kunnen we
verwachten, dat er bij de voortoets van veel spreiding sprake

is en dat deze bij na- en retentiemeting kleiner wordt, door-

dat het onderwijs er zorg voor draagt dat proefpersonen op

meer homogene wijze de verschillende dimensies gaan waarderen.

Bij inspectie van de figuren geldt dit enigermate bij de

dimensies I en III voor conditie CSL en bij dimensie I voor

conditie RSL. In beide condities geldt dit echter duidelijk

niet voor dimensie II: op de voormeting is sprake van een re-

latief grote overeenkomst tussen leerlingen in de waardering

van de dimensie (weinig spreiding); op na- en retentiemeting
neemt dit echter af en worden de verschillen tussen de leer-

lingen in de weging van die dimensie groter (grotere sprei-

ding). Opvallend is dat met name op deze dimensie de overeen-
komst tussen leerlingen en experts op na- en retentiemeting

beduidend toeneemt, te oordelen naar de verschuiving van de

mediaan van de leerlingen in de richting van de experts. Voor

het overige is het beeld vrij statisch: de te verwachten ver-

schuiving van de mediaan in de richting van de expert-wegingen

doet zich bij de dimensies I en III, noch bij de CSL-groep,
noch bij de RSL-groep voor.

Vergelijken we tenslotte de beide proefgroepen met elkaar

dan valt op, dat bij de dimensies II en III de spreiding op de
retentiemeting in de CSL-conditie kleiner is dan in de RSL-con-

ditie. Dit zou erop kunnen wijzen, dat de communale leerstof-

sequentie tot een grotere nivellering van de verschillen bin-

nen de groep leidt dan de random sequentie. Toenemende structu-

rering van leermateriaal zou dan voornamelijk tot effect heb-

ben dat leerlingen minder idiosyncratische cognitieve structu-

ren vormen en meer de in het materiaal voorhanden zijnde struc-
tuur incorporeren. Dat deze laatste structuur een andere is

dan de inhoudelijke structuur zoals gedefiniderd door experts,

indiceren de overige resultaten van dit onderzoek.
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4.4. Discussie

Dit experiment was gericht op de beantwoording van de volgende

vraagstellingen:

1. Leiden variaties in de wijze waarop begrippen achtereenvol-

gens aan leerlingen worden aangeboden tot variaties in de

individuele cognitieve structurering van die leerstof in het

geheugen van de leerlingen?

2. Leiden variaties in leerstofsequenties tot verschillende

leerprestaties op studietoetsen?
3. Is er sprake van een verband tussen de manier waarop leer-

lingen kenniselementen in hun geheugen opslaan en hun pres-

taties op studietoetsen?

Wij zullen in deze paragraaf aandacht geven aan de vraag in

hoeverre de onderzoekresultaten van dit experiment op deze

vraagstellingen een antwoord geven.

Een eerste - voor de hand liggende - verwachting was dat

de gemiddelde natoetsscores significant hoger zouden zijn dan
de gemiddelde voortoetsscores. Welnu, proefpersonen in beide

condities behaalden op de nameting significant hogere scores

dan op de voormeting; absoluut gezien is de gemiddelde score

op de nameting nog steeds vrij laag (gemiddeld wordt nog niet

de helft van alle items goed beantwoord). Slechts aan een re-

latief kleine proportie van de proefpersonengroep is het te

danken, dat er toch van een significant leereffect sprake was.

De spreiding van de scores is ook op de nameting nog vrij hoog.

Een verdere hypothese was, dat de gemiddelde natoetsscores

in de CSL-conditie hoger zouden zijn dan in de RSL-conditie.

De resultaten bevestigen deze hypothese niet.

Eenzelfde verwachting werd met betrekking tot de reten-

tietoetsscores geformuleerd. Ook deze hypothese kon niet wor-

den bevestigd.

Uit de resultaten van de retentietoets (tabel 4.4.) blijkt
wel dat de variantie in de RSL-conditie niet veel verschilt

van de variantie op de nameting, terwijl dit bij de CSL-condi-

tie wel het geval is. Voor de CSL-conditie geldt dat de varian-
tie op de retentiemeting aanzienlijk kleiner is (2.89) dan op
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de nameting (7.26). De communale leerstofsequentie heeft op
langere termijn blijkbaar een homogeniserend effect op de leer-

prestaties van de proefpersonengroep, terwijl materiaal dat

willekeurig gesequentioerd is een dergelijk effect niet heeft.

Zowel de betrekkelijk lage spreiding op de retentiemeting
als de lage correlatie tussen voor- en retentiemeting duiden

er ons inziens op dat het effect van de CSL-conditie op het

leergedrag van de proefpersonen van andere aard is geweest als
het effect van de RSL-conditie. Het zou kunnen zijn dat het com-
munale programma verschillen in voorkennis volledig heeft gecom-
penseerd, terwijl net RSL-programma dat veel minder deed. Ook

zou uit tabel 4.4. kunnen blijken dat een communale sequentie

veel minder capitaliseert op individuele verschillen tussen

leerlingen dan een randomsequentie.

Verwacht werd dat de inpassing van de relationele gegevens

van de leerlingen in het structuurmodel van de experts op de

nameting groter zou zijn als op de voormeting. Deze hypothese
kon ten aanzien van de RSL-conditie wel, maar ten aanzien van

de CSL-conditie niet worden bevestigd. Het uitblijven van dit

verwachte effect in de CSL-conditie kan als volgt worden ver-

klaard. De proefpersonen in de RSL-versie zijn vrij in het orga-

niseren van de aangeboden informatie. Sterker nog: door het ont-
breken van enig inhoudelijk verband tussen de elkaar opvolgende
teksten zijn zij bijna gedwongen in het leermateriaal actief

enige - eventueel idiosyncratische - structuur aan te brengen.

Voor de CSL-conditie geldt dat de (impliciete) structuur ont-

dekt moet worden. De informatieverwerking zal in de RSL-condi-
tie dieper zijn dan in de CSL-conditie. Hoe dieper de informa-

tieverwerking is, des te stabieler zal de cognitieve structuur

zijn (zie onder andere Craik& Lockhart, 1972). Bovendien lijkt
het niet onaannemelijk om te veronderstellen dat een relatief

diepe verwerking tot een grotere nawerking leidt dan een rela-
tief oppervlakkige verwerking. Dit zou kunnen verklaren waarom

de inpassing van de proefpersoondata in het structuurmodel van

de experts op de retentietoets voor be€de condities significant

hoger was dan op de voormeting, terwijl dit voor de nameting
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alleen voor de RSL-conditie het geval is.

Met betrekking tot de differentiole effectiviteit van de

leerprogramma's op de cognitieve structuren van leerlingen werd

de verwachting uitgesproken dat de gemiddelde correlatie tussen

de relationele gegevens van de proefpersonen en het structuur-

model van de experts op de retentiemeting voor de CSL-conditie

significant hoger zou zijn dan voor de RSL-conditie. Op grond

van de verkregen resultaten kon deze hypothese niet worden be-

vestigd. De eerder geformuleerde 'diepgang-hypothese' biedt

mogelijk ook hiervoor een verklaring.

Met betrekking tot de samenhang tussen leerprestaties en

cognitieve structuren van proefpersonen werd volstaan met het

berekenen van rangorde-correlaties tussen toetsscores en 'cog-

nitieve structuurscores' met betrekking tot na- en retentieme-

ting en beide condities afzonderlijk. Deze correlaties, hoewel

positief, bleken in het algemeen vrij laag te zijn. Extreem

laag  (bijna nul, namelijk < 0.09) bleek de correlatie tussen

leerprestaties en structuurscores voor de CSL-conditie op de

retentiemeting. Dit maakt het beeld met betrekking tot de ef-

fecten van deze programmaversie consistenter. Op de retentie-

meting blijken immers leerprestaties voor de CSL-conditie,

noch afhankelijk van voorkennis te zijn (tabel 4.3.), noch van

de wijze waarop leerstofelementen in het geheugen van de leer-

ling zijn georganiseerd (tabel 4.10.), terwijl een dergelijke

afhankelijkheid in beide gevallen nog wel aanwezig is op de

nameting. Wanneer men aan dit beeld de lage scorevariantie voor

de CSL-conditie op de retentiemeting voegt, lijkt het aanneme-
lijk te veronderstellen, dat de CSL-conditie vooral een compen-

serend effect heeft op de onderwijsuitkomsten. De gestructu-

reerdheid van deze sequentiemodus compenseert voor eventuele
tekorten van proefpersonen met betrekking tot voorkennis 6n

cognitieve structuurkwaliteiten.

Voor het overige is het ontbreken van sterke samenhangen
tussen leerprestaties en cognitieve structuuruitkomsten in

overeenstemming met onderzoeksresultaten van anderen (bijvoor-

beeld Geeslin, 1973; Shavelson, 1970). Daarentegen vermeldt
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Fenker (1975) enige evidentie die erop wijst, dat proefperso-

nen betere leerprestaties leveren naarmate hun cognitieve struc-

tuur meer congruent is aan die van experts. Hij tekent daarbij
aan, dat de mate van overeenstemming tussen de cognitieve

structuur van leerlingen en de inhoudelijke structuur van de

leerstof of de cognitieve structuur van experts alleen een bruik-
bare criteriummaat is voor het evalueren van onderwijseffecten

als er overeenstemming is met meer ' conventionele' leerprestatiematen
Geeslin (1973) en Shavelson (1970) interpreteren het uit-

blijven van sterke samenhangen tussen leerprestaties en cogni-

tieve structuuruitkomsten van onderwijs door te veronderstel-

len dat beide soorten uitkomsten twee onafhankelijke maar be-

langrijke klassen van onderwijseffecten representeren. Deze

interpretatie lijkt ons met het oog op de in ons onderzoek ge-
vonden resultaten te verstrekkend. In drie van de vier gevallen

werd namelijk een correlatie van rond 0.40 gevonden (tabel 4.10).

Alleen voor de CSL-conditie bij de retentiemeting werd een
bijna perfecte nulcorrelatie geregistreerd. Hoe de correlaties

tussen toets- en cognitieve structuurscores zijn, uitgesplitst

naar verschillende kennis-, begrips- en toepassingsniveau's

kon niet worden vastgesteld. Gelet op het feit dat de totale
35-item-toets bij de analyse werd gereduceerd tot een 25-item-

toets was de berekening hiervan niet goed mogelijk.

Een probleem dat nog weinig aandacht heeft gehad is de

vraag hoeueeL experts nodig zijn om tot een valide bepaling

van de inhoudelijke structuren te komen. Nader (construct)vali-

datie-onderzoek zal moeten plaatsvinden met betrekking tot de

begrippen inhoudelijke en cognitieve structuur. Het lijkt daar-

naast gewenst te onderzoeken of een meer directe bepaZing van

inhoudeZ€jke en cognitieve structuren niet de voorkeur verdient

boven de INDSCAL-procedure. Gelet  op het hoge percentage onver-

klaarde variantie dat na de analyses van de proefpersoondata res-

teert, lijkt het erop dat de leerlingen de beoordelingstaak

toch heel anders opvatten als de docenten.
In de resultaten en interpretaties van het hier gerappor-

teerde onderzoek zijn een aantal indicaties aangetroffen die

wijzen op de aanwezigheid van pebsoonseffecten:
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a. het hierboven gesignaleerde hoge percentage restvariantie
bij INDSCAL-analyse van proefpersoondata;

b. de gegeven verklaringen in termen van verschillen in de

aard van informatieverwerkingsprocessen die door de beide

onderzochte leerstofsequenties naar veronderstelling worden

geinduceerd.

Nader onderzoek met betrekking tot de vraagstelling in hoeverre

proefpersonen verschillen in hun 'ontvankelijkheid' voor de wijze

waarop leermateriaal is gestructureerd is derhalve noodzakelijk.

De meest concrete verwachting in dit verband is, dat met name

cognitieve stijl- en voorkenniskenmerken deze differentiole ont-

vankelijkheid zullen bepalen.

4.5. Samenvatting

In dit experiment werd nagegaan wat het effect is van verschil-

lende leerstofsequenties op leerprestaties en de ontwikkeling

van cognitieve structuren. Meer in het bijzonder werd het on-

derzoek opgezet om antwoord te verkrijgen op de volgende alge-

mene vraagstellingen:

1. Leiden variaties in de structurering van het leermateriaal

tot variaties in de individuele cognitieve structuren van

leerlingen en hun studietoetsscores?
2. Is er sprake van samenhang tussen prestatie-uitkomsten en

kwalitatieve (cognitieve structuur)-uitkomsten van het on-

derwijsprogramma?

Ten behoeve van het onderzoek werd een korte schriftelijke

cursus electrotechniek samengesteld. De bedoeling van deze

cursus was leerlingen een aantal fundamentele begrippen en prin-
cipes uit de electriciteitsleer aan te leren.

Leerprestaties werden op drie momenten gemeten door middel

van een 25-item-meerkeuzetoets: voor, direct na, en 3 weken na

afloop van het onderwijs.

De inhoudelijke structuur van het leermateriaal werd be-

paald aan de hand van expertbeoordelingen (experts waren na-

tuurkunde-docenten). Op basis van deze beoordelingen was het
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mogelijk om het relationele netwerk van leerstofbegrippen af

te beelden. Dit geschiedde met behulp van een multidimensionele
schaaltechniek (INDSCAL). Op soortgelijke wijze werden de cog-

nitieve structuren van leerlingen bepaald. Ook dit geschiedde

op drie momenten: voor, direct na afloop en 3 weken na het

onderwijs. Nagegaan werd, in hoeverre de cognitieve structuur-

data, op verschillende momenten in het onderwijs en onder de

verschillende leerstofsequenties, binnen het relationele net-

werk van de experts pasten.
Variaties in de structuur van het leermateriaal werden

aangebracht door verschillende leerstofsequenties te construe-
ren: een zogenaamde communale en een random leerstofse-
quentie. In het eerste geval werden de begrippen die onderdeel

uitmaakten van de leerstof in een volgorde aangeboden die over-

eenkwam met de volgorde die een aantal experts (natuurkunde-

docenten) als de meest geschikte beschouwde. In het laatste ge-

val werden de begrippen gesequentioerd naar alfabetische volg-
orde.

De belangrijkste conclusies die aan de onderzoeksresulta-

ten werden verbonden waren:

1. Variaties in leerstofsequenties hebben noch een onmiddel-

lijk,  noch een uitgesteld effect op leerprestaties als ge-
meten met studietoetsen.

2. Variaties in leerstofsequenties hebben evenmin een duide-

lijk aantoonbaar (onmiddellijk noch uitgesteld) effect op

de manier waarop leerlingen kenniselementen in hun geheugen

opslaan.
3. Het ontbreken van duidelijke samenhang tussen leerprestaties

en cognitieve structuuruitkomsten is in overeenstemming met
onderzoeksresultaten van anderen. Andere onderzoekers inter-

preteren dit vaak door te veronderstellen, dat prestatie-

uitkomsten en structuuruitkomsten twee onafhankelijke maar

belangrijke klassen van onderwijseffecten representeren.
Gezien het feit dat er in dit onderzoek tussen beide soor-
ten uitkomsten niettemin enige correlatie bleek te bestaan,

leek ons deze 'onafhankelijkheidshypothese' te verstrekkend.
'.
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5. EXPERIMENT (21: PROEFLEIDERBEPAALDE VERSUS LEERLINGBEPAALDE
1)

LEERSTOFSEQUENTIES

5.1. InLe€ding

In het in hoofdstuk 4 besproken experiment konden nauwelijks

differenti8le effecten worden vastgesteld van twee verschillen-

de leerstofsequenties. Dat gold zowel voor de mate waarin de

cognitieve structuren van leerlingen over de leerstof overeen
bleken te stemmen met de cognitieve structuren van een aantal

experts, als voor leerprestaties vastgesteld met een studie-

toets. Bovendien bleek de overeenstemming tussen expert- en

proefpersoonstructuren zowel onmiddellijk na het experimentele

onderwijs als enige tijd later verre van volledig, hoewel rede-

lijk stabiel. In 4.3. en 4.4. zijn deze resultaten besproken

en van interpretaties voorzien.
Aan deze interpretaties zullen wij er hier ter inleiding

op experiment (2) nog enkele toevoegen. Reif (1978) heeft er

op gewezen dat er belangrijke verschillen zijn tussen de wijze

waarop experts en 'novieten' relaties tussen kenniselementen

in hun cognitieve structuren opslaan. Kenmerkend voor een no-

viet is, dat hij een relatie opslaat als een enkelvoudig
'label' zonder daarmee veel ondersteunende informatie die

zich al in zijn kennisbestand bevindt in contact te brengen.

Een expert daarentegen codeert een relatie in samenhang met

allerlei reeds in zijn cognitieve structuur voorhanden zijnde

kennis. Dit meervoudig en op integratie gerichte coderen stelt

de  expert, in tegenstelling  tot de noviet, in staat  om:

a. kennis omtrent de grootheden die in een relatie voorkomen

afzonderlijk uit het geheugen op te diepen;

1) Bij de opzet van dit experiment is, waar mogelijk, rekening ge-
houden met een aantal zinvolle verbeteringen die drs. P.
Kirschner ons schriftelijk voorstelde naar aanleiding van een
eerdere publikatie van een vergelijkbaar experiment (Lodewijks,
1978). Verder is dank verschuldigd aan drs.G.van Corven-Zeijen
en drs.G.Navarro voor hun bijdragen aan de voorbereidingen
van dit experiment en aan een eerder uitgevoerde voorstudie.
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b. meervoudig te discrimineren tussen allerlei symbolen die
met Detrekking tot bepaalde grootheden en hun relaties kun-

nen worden gehanteerd;

c. correct verschillende symbolen te hanteren bij verschillen-

de referenten van een concept en een relatie adequaat toe

te passen;

d. een relatie in verschillende equivalente vormen te hanteren.

Pas indien een subject in deze zin kennis heeft van relaties

tussen leerstofelementen kan, aldus Reif, met recht worden ge-

sproken van begrip of inzicht ('understanding') van die leer-
stof.

Van belang is dat het op een 'expert-manier'-coderen van

relaties niet een automatisch gevolg is van het onderwijzen

van die relaties. Reif et al. (1976) en Larkin & Reif (1976)

toonden echter aan dat bepaalde onderwijsvormen denkbaar zijn
die effectief het leren van relaties door novieten meer in

overeenstemming brengen met de wijze waarop experts dat doen.

Ook Champagne et al. (1978) lieten experimenteel zien dat de
wijze waarop door experts relaties tussen elementen gecodeerd

worden, afwijkt van de manier waarop leerlingen dat doen. Zij
toonden aan dat experts relaties tussen elementen van een leer-

stofgebied aangeven in termen van leerstofinhoudelijke overwe-

gingen en deze relaties in formele zin typeren. Leerlingen doen

dat ook, maar dan alleen voor zover het gaat om reproductieve

en analogie-relaties. Dat wil zeggen dat leerlingen relaties

leerstofinhoudelijk en formeel typeren als hen gevraagd wordt

een onderwezen verband tussen twee kennisitems te reproduceren

of wanneer zij een relatie uit een analogiebeschrijving (bij-

voorbeeld 'weerstand staat tot Ohm, als geleidingsvermogen

staat tot ...') moeten afleiden.

Dit geldt echter niet voor alle soorten leerlingen als

een meer onbegrensde criteriumtaak wordt voorgelegd. Champagne

et al. ontdekten bijvoorbeeld dat, wanneer een zogenaamde 'set-
membership-task' als criteriumtaak werd gebruikt, alleen leer-

lingen met een hoge, en niet leerlingen met een lage structure-

ringstendentie tot formele en leerstofinhoudelijke typering van

relaties tussen elementen in staat, dan wel geneigd zijn.



117

(Een set-membership-taak is bij Champagne et al. een soort in-

ductieve redeneertaak, waarbij de leerlingen gevraagd wordt in
verzamelingen van telkens vier begrippen 66n begrip aan te

wijzen dat in het rijtje niet thuishoort en deze selectie te

beargumenteren).

Het onderzoek van Champagne et al. en van Reif et al. is

van belang, omdat het laat zien dat

a. cognitieve structuren van leerlingen in het algemeen (dat

wil zeggen als in het onderwijs geen specifieke maatregelen

zijn getroffen) naar hun aard van die van experts blijven

verschillen, ook nadat alle elementen en hun interrelaties
tot op een bepaald (gewenst) niveau van beheersing zijn ge-

leerd (Reif, op. cit.);

D. ae mate waarin een expertstructuur overeenstemt met een

leerlingstructuur afhankelijk is van zowel de aard van de

criteriumtaak, als van bepaalde individuele kenmerken van
leerlingen (Champagne et al., op. cit.).

Aan dit laatste verbinden Champagne et al. dan ook de conclusie

dat het kennelijk bij criteriumtaken waarbij leerlingen rela-

ties tussen elementen moeten aangeven in een minder omschreven

probleemsituatie (zoals bijvoorbeeld bij een set-membership-
taak) niet voldoende is om alleen kennis te hebben van de for-

mele en innoudelijke relaties die tussen een aantal elementen

oestaan, maar dat daarbij ook een beroep wordt gedaan op de
"ability to recognize and identify relationships among terms".

Over zo'n ability beschikken experts in ruimere mate dan leer-

lingen, en beschikken sommige leerlingen (leerlingen met een

noge structureringstendentie) meer en andere (met lage struc-

tureringstendentie) minder.

In dit licht bezien vormen de resultaten van experiment

(1) geen verrassing; in dit experiment was sprake (nog meer dan

bij een set-membership-taak) van een betrekkelijk onbegrensde
probleemomschrijving bij het typeren van relaties op de crite-

riumtaak. Bovendien werd in dit experiment geen aandacht gege-

ven aan individuele leerlingkenmerken. En tenslotte kan men

zich afvragen of de experimentele variatie (communale versus
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random leerstofsequenties) die in dat experiment is doorgevoerd,

geacht mag worden effectief en differentioel invloed te hebben
gehad op de wijze waarop relaties tussen elementen inhoudelijk

en formeel werden geleerd.
In dit verband is een onderzoek van Lewis (1978) van be-

lang. Hij vond interessante interacties tussen voorkennis (een

individueel leerlingkenmerk), tekststructuur (lengte en al of
niet 'unifying text propositions') en geheugenopslag van in-

formatie (de criteriumtaken bestonden uit een sorteer-, een stu-

dietoets en een verificatietaak). Dit interactieve verband

kan als volgt worden samengevat: indien een proefpersoon over

gemiddelde of hoge voorkennis ten aanzien van met de leerstof

verwante onderwerpen beschikt, dan kan de geheugenopslag van

nieuwe informatie worden gezien als een functie van die voor-

kennisstructuren en in veel mindere mate van experimentele

variaties in de leerstofsequentie; beschikt de leerling over

geringe voorkennis, dan is geheugenopslag een functie van voor-

namelijk de tekststructuur. Verschillende andere onderzoekin-
gen leidden tot soortgelijke conclusies. Maar wij zullen daar-

op niet hier, maar in het kader van het vierde experiment nader

ingaan.

5.2. De criteriumtaak

Hier zullen we ons voornamelijk richten op de vraag welke de

aard van de criteriumtaak moet zijn teneinde te kunnen vast-

stellen of een leerling niet alleen de elementen van een leer-

stofgebied heeft geleerd, maar ook de betrekkingen die er
tussen die elementen (i.c. concepten) bestaan. De veronderstel-

ling dat verschillende leerstofsequenties leiden tot verschil-

lende cognitieve structuren (een veronderstelling die in het
eerdere experiment   ten   aanz ien van communale en random sequen-

ties en met behulp van INDSCAL-analyses niet kon worden beves-
tigd) kan niet - en zeker niet alleen - worden getoetst door

als criteriumtaak een studietoets te hanteren.

Wellicht vormt het ontbreken van een adequate definioring

van de criteriumtaak gan van de oorzaken voor het uitblijven
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van leerstofsequentie-effecten in veel van op dit terrein gedaan
onderzoek. Meestal geschiedde dit onderzoek in het kader van

geprogrammeerde of computer-ondersteunde (CAI)instructie. En

veelal richtte het zich op het vergelijken van zogenaamde
logische met random leerstofsequenties. Hierbij krijgt de ex-
perimentele groep traditioneel een onderwi j sprograrnma aangebo-
den, dat bestaat uit een aantal zorgvuldig samengestelde, in

een logische opeenvolging aangeboden, 'frames'. De prestaties

van deze groep worden vergeleken met die van een groep leerlin-

gen die dezelfde frames in een door een random-tabel bepaalde
volgorde hebben bestudeerd. (Zie voor samenvattende besprekingen:
Niedermeyer (1968), Tennysson (1972) en Tobias (1973)).

Studies in het kader van geprogrammeerde instructie hebben

verrassenderwijs geen consistente superioriteit te zien gege-

ven van logische sequenties ten opzichte van random leerstof-
sequenties. (Niedermeyer et al., 1969; Brown & Sulzen, 1969;

Payne et al., 1967; Roe et al., 1962; Levin & Baker, 1963).

Hetgeen eigenlijk ook in ons eerste experiment werd bevestigd.

Glynn en DiVesta (1977) schrijven over de stand van zaken met
Detrekking tot het vergelijken van logische en random leerstof-

sequenties: "Logically ordered sequences serve to identify the

flow of information, that is, the starting and end points of
the text, the implicit categories, and the order in which they

appear. Research in this area appears to be unsupportive of

pedagogical intuition".

Dit gegeven is door de verschillende bovengenoemde 're-
viewers' en  door de onderzoekers   zelf op verschillende  wij zen
geinterpreteerd. Er is gewezen op de methodische en technische

zwakheden van verschillende experimenten (e.g. Tennyson, 1972);

er is geconcludeerd dat de sequentievariabele kennelijk niet

zo relevant is als oorspronkelijk wel is gedacht, althans niet

voor de onderzochte groep proefpersonen (in het algemeen

'college'-studenten) (e.g. Levin & Baker, 1963; Roe, Case &

Roe, 1962),

Een ander meer specifiek methodisch tekort van de se-

quentiestudies is door Coleman Stolurow (1975) opgemerkt en

heeft betrekking op de wijze waarep de logische sequentie-
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conditie in dit soort onderzoek is gerealiseerd. In het alge-

meen gebeurt dit door leerstofexperts te laten bepalen wat met

het oog op een bepaalde einddoelstelling prerequisiet moet wor-

den geacht en door daarop de leerstofsequentie af te stemmen.
Helaas is het moeilijk nauwkeurig te omschrijven wat met een

logische ordening van leerstofelementen wordt bedoeld. Voor

een bepaalde verzameling leerstofelementen zijn talloze logi-
scne sequenties denkbaar, waarvan sommige meer en andere min-

der effectief kunnen zijn. Een vergelijking tussen een bepaalde

logische en een random sequentie kan wellicht het relatieve

effect van die bepaalde ordening van leerstofelementen aan het

licht brengen, maar dat hoeft niet te gelden voor alle denk-

bare logische ordeningen. Wat nodig is, is een objectieve pro-

cedure, met behulp waarvan het mogelijk is de relevante compo-

nenten van een onderwijsleertaak te identificeren en op basis

waarvan repliceerbare manipulaties ten aanzien van sequenties

kunnen worden uitgevoerd. Het resultaat van de poging die

Coleman Stolurow daartoe zelf heeft gedaan, is ons inziens

echter teleurstellend.

De negatieve uitkomsten van leerstofsequentie-studies kun-

nen op nog andere wijzen worden verklaard. Zo wijzen Glynn &

DiVesta (1977) erop, dat deze stand van zaken in de hand wordt

gewerkt door het feit dat de leerstofelementen die in verschil-

lende leerstofsequenties zijn onderzocht bij geprogrammeerde

instructie meestal weinig van elkaar afhankelijk zijn. Dit be-
tekent dat de elementen van een sequentie (bij geprogrammeerde

instructie gedefini8erd als 'frames' en bij tekstverwerkings-
studies eproselearning') als 'paragraphs' ) meestal bestaan uit

op zichzelfstaande eenheden die met de andere elementen geen

of nauwelijks een semantische relatie hebben. Daarbij komt,

zoals Kintsch (1968) heeft aangetoond, dat manipulaties ten

aanzien van 'organizational variables' zich met name uitdruk-
ken in veranderingen op toetsen van het type 'free-recall' en

'kort-open-antwoord' en minder op meerkeuzetoetsen, en criteria
als het totale aantal fouten dat een proefpersoon gedurende het

leerproces maakt, totale studietijd en de tijd die nodig is om

een tevoren gesteld beheersingscriterium te bereiken.
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"These conditions", aldus Glynn & Divesta (op. cit.), "suggest
the need for assurance that the appropiate measure has been

employed if the effects of induced processing are to be observed.
It follows that if organizational demands are not induced during

testing, tnen the manner and degree of processing will be un-
affected or will remain undetected"  (p.  90) . Om de .differen-
tiole effecten van verschillende leerstofsequenties te kunnen

vaststellen, dienen met andere woorden criteria te worden ge-

hanteerd die de zogenaamde "organizational demands" van de ver-

schillende sequenties reflecteren, en dienen de hypothesen met

betrekking tot de verwachte effecten in termen van die crite-

ria te zijn geformuleerd. Dergelijke criteria zouden in ons ge-

val betrekking moeten hebben op de mate waarin verschillende

leerstofsequenties de reconstructie van het conceptueel net-

werk dat aan de leerstof ten grondslag ligt bevorderen, dan

wel belemmeren. En dat betekent dat moet worden nagegaan in

hoeverre proefpersonen, onder bepaalde leerstofsequenties, in
staat zijn het bestaan c.q. het ontbreken van relaties tussen
leerstofelementen aan te geven.

Aan het leren van inhoudelijke structuren in deze zin (na-

melijk in de zin van het kunnen aangeven van relaties tussen

elementen van een conceptueel netwerk) zijn tenminste twee as-

pecten te onderscheiden. Enerzijds wordt van de leerling ver-

wacnt, dat hij de samenhangen en betrekkingen tussen de leer-

stofelementen, zoals die in het leermateriaal expliciet zijn

opgenomen, overneemt en in zijn kennisstructuren integreert.
Echter, niet alle mogelijke relaties tussen leerstofelementen

kunnen, om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld redundantie,

onaoorzichtigheid, inefficiontie, langdradigheid), in leerma-

teriaal worden gedxpliciteerd. Slechts bepaalde, fundamenteel

geachte, betrekkingen worden geoxpliciteerd terwijl ten aanzien

van andere relaties wordt verondersteld, dat deze door de leer-

ling zelf kunnen en zullen worden afgeleid. Naast de reproduc-

tie van expliciet gegeven relaties wordt bij het leren van con-

ceptuele netwerken van de leerling anderzijds dus ook nog ver-

wacht dat hij bepaalde aspecten van het conceptuele netwerk zelf

construeert op basis van afleidingen uit de gegeven informatie.
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Frase (1970) spreekt in dit verband van 'reproductive' versus

'productive recall'.

Aan reproductie en productie van relaties liggen naar ver-

onderstelling verschillende informatieverwerkingsprocessen ten

grondslag. Reproductie, opgevat als het louter overnemen van

aangeboden informatie, veronderstelt slechts dat de leerling

de aangeboden informatie begrijpt en onthoudt. Productie vraagt

een verdergaande en 'diepere' verwerking van het materiaal; van
de leerling wordt - om met Bruner (1957) te spreken - verwacht

dat hij daarbij gaat 'beyond the information given'. De leer-

ling moet daarvoor eerst het materiaal analyseren, van een
structuur voorzien en relateren aan het reeds bij hem voorhan-

aen zijnde gestructureerde kennisbestand om daardoor zicht te

krijgen op nieuwe, niet als zodanig in het materiaal geoxpli-

citeerde, relaties tussen leerstofelementen.

Ook Andre (1979) - in een samenvattende bespreking van de

effecten die aan teksten toegevoegde vragen op leerprestaties
kunnen hebben - maakt een onderscheid tussen reproductieve en

productieve kennis. Een bepaald type (lower-level) vragen

blijkt met name een faciliterend effect op reproductie van
kennis te hebben, terwijl een ander (higher-level) type vragen

zowel reproductieve als productieve kennisverwerving positief

blijkt te beinvloeden. Dit laatste blijkt met name het geval

Dij zogenaamde 'inference-' of 'meaningful learning questions'.

Dit zijn vragen waarbij de lezer gevraagd wordt relaties tussen
elementen in een tekstpassage aan te geven die in die passage

niet expliciet voorkomen maar wel geImpliceerd zijn. (Bijvoor-
beeld: Frase (1969, 1970, 1972), Frase & Silbiger (1970),

McKenzie (1972), Rickards (1976a en 1976b), Rickards & DiVesta

(1974) en Watts & Anderson (1971).

Niet alleen het niveau van de vragen die aan teksten wor-

den toegevoegd, maar ook de structuur van de teksten zelf

blijkt van invloed op de leerprestaties van leerlingen. Te

verwachten is dat zulks ook zal gelden voor de mate van produc-

tiviteit c.q. reproductiviteit van relaties. Frase (1970) ont-

dekte bijvoorbeeld dat het onthouden van tekstinformatie ver-
betert indien een studietekst in een 'forward order' is opge-
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bouwd in tegenstelling tot een 'backward order', waarbij, uit-

gaande van een bepaalde conclusie, teruggegaan wordt naar de

basisoverwegingen. Gagn6 & Rothkopf (1975) onderzochten het

verschil in 'recall' van een 'non-dispersed' tekst (waarbij

alle informatie betreffende een bepaald  onderwerp bijeenge-

plaatst was, bijvoorbeeld in 66n alinea) en een 'dispersed'
tekst (waarbij de informatie over de gehele tekst verspreid

stond). Zij kwamen tot de conclusie dat "readers of non-dis-
persed text performed better than readers of dispersed text".

het onderzoek van zowel Frase als dat van Gagn& & Rothkopf

richtte zich op de vraag, in hoeverre de structuur (i.c. de

volgorde van proposities en zinnen) van gon studietekst leer-

prestaties beinvloedt. In het onderwijs zal het echter zelden

gaan om het bestuderen van &6n enkele relatief losstaande,
tekst, maar veeleer om grotere informatiegebieden. Het is der-

nalve van belang om na te gaan, hoe meer uitgebreide informa-

tiegebieden in versch€Ztende opeenvolgende studieteksten hun

neerslag vinden en in welke sequentie deze het beste aan de

leerlingen kunnen worden aangeboden.

Een voorbeeld van zo'n onderzoek vinden we bij Glynn &

DiVesta (1977). Deze onderzoekers maakten bij het analyseren

van hun resultaten een onderscheid naar productieve en repro-

ductieve retentie. Zij concluderen dat de uitspraak van Gage

(1976), dat "it has consistently been found that scrambling the

sections or paragraphs of well organized lectures does not

result in any deterioration of what the students learn from the

lecture", als te prematuur en te weinig ondersteund van de hand

moet worden gewezen. Zij vonden dat het geven van een structu-

rele Deschrijving van de leerstof voorafgaande aan het feite-

lijke leren in combinatie met een hi8rarchisch gestructureerde

leerstofsequentie een positieve invloed had op de reproductie

van feiten, en dat een gestructureerde sequentie in combinatie

met een structurele samenvatting van de leerstof na afloop van

net onderwijs het aantal productieve responsies ten zeerste

vernoogde. Een productieve responsie werd gedefiniderd als een

redelijke en zinvolle elaboratie of inferentie uit in de tekst

gegeven informatie. Een definioring die overeenstemt met de
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zienswijze van bijvoorbeeld ook Miller (1978), Thorndyke (1976)
en Paris & Lindauer (1976).

5.3. Sequentiaring van ZeermateriaaL door de LeerZing versus

sequentigring door de proefZe€der

Vanuit met name de cognitieve (onderwijs)psychologie is erop

gewezen, dat optimale verwerking van leerinhouden pas mogelijk

is indien dergelijke inhouden naar hun structuur congruent zijn

aan gepostuleerde informatieverwerkingsstructuren bij de leer-

ling (e.g. Ausubel, 1968; Bruner, 1966). Meer in het bijzonder

is er door auteurs als Moore et al. (1975), Flammer et al.
(1976), Flammer (1974), Zimmer (1976) en Oerter (1973) op ge-

wezen dat de optimaliteit van leerstofsequenties een functie

is van de mate waarin dergelijke structuren aansluiten bij een

congruent zijn aan de wijze waarop leerlingen habitueel kennis

verwerven c.q. reeds georganiseerd hebben. Dit hoeft niet nood-

zakelijkerwijs te betekenen dat zo'n sequentie overeenkomt met

een logische leerstofsequentie. Men zou zelfs kunnen verwach-
ten dat zo'n aan het leermateriaal opgelegde structuur in veel

gevallen interfereert met het idiosyncratische karakter van het

kennisverwervingsproces van de leerling (e.g. Mayer, 1977).
Zo toonden Mandler en Pearlstone (1966), Zimmer (1976) en

Flammer et al. (1976) bijvoorbeeld aan, dat kennisverwerving

aanzienlijk wordt verbeterd, indien de leerling in de gelegen-

neid is een door hem zelf bepaalde structuur aan het leermate-
riaal op te leggen. Het onderzoek van Moore et al. (1975) maak-

te duidelijk dat door de leerling zelf ontwikkelde organisatie-

schema's ('self-imposed organizational systems') het verwerken
van informatie meer bevorderen dan aan het leermateriaal opge-

legde logische ordeningsschema's ('super-imposed organizational

systems' ). Ook onderzoek van Tobias (1973) illustreert,  dat het
effect van leerstofsequenties een functie is van de wijze waar-

op reeds verworven informatie is opgeslagen en dat in het al-

gemeen die leerstofsequenties het meest effectief zullen blij-

ken, die het meest aansluiten bij de subjectieve kennisstruc-

turen waarover de leerling reeds beschikt. De superioriteit van
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'self-imposed structures', waarbij leerlingen in de gelegenheid
zijn leermateriaal te structureren naar hun specifieke voorken-

nisstructuren, ten opzichte van 'super-imposed structures' kan

in dezelfae lijn worden geinterpreteerd.

Niettemin moet ook hier worden geconstateerd dat niet alle

onderzoek leidt tot een bevestiging van een plausibele verwach-

ting. Swets et al. (1964), waaraan door Seidel et al. (1978)

wordt gerefereerd, vonden bijvoorbeeld geen verschil tussen een

leerling- en een systeemgecontroleerd CAI-onderwijsprogramma

over het leren identificeren van complexe auditieve stimuli.

Seidel et al. verwijzen ook naar een studie van Hartley (1966)

(over het leren van logaritmen als onderdeel van een problem-
solving taak) waarin eveneens geen verschillen tussen beide

modi konden worden geconstateerd. Een studie van Mager (1964)
toonde daarentegen wel een significant effect aan voor een con-

ditie waarbij leerlingen vrij waren een eigen volgorde door het

leermateriaal te bepalen. Andere studies waarnaar Seidel et al.
verwijzen zijn van Olivier (1971), Fry (1972) en Judd et al.

(1970). De resultaten van de Olivier-studie laten zien dat een
computerondersteund-instructieprogramma, waarbij de leerlin-

gen zelf opeenvolgende eenheden mochten selecteren, juist tot

slechtere prestaties op verschillende criteriumtaken leidde,

dan een onderwijsprogramma waarbij de opeenvolging van eenheden

systeem-afhankelijk was gedefinioerd. Het verbinden van alge-

mene conclusies aan dit onderzoek is evenwel riskant, omdat de

totale onderwijstijd niet meer dan 30 tot 45 minuten in beslag

nam. Dat geldt ook voor de studie van Fry, waarbij de totale

studietijd twee keer Sdn uur besloeg, de resultaten niet con-

cluderend bleken, maar wel enige aanwijzingen werden gevonden

voor het feit dat de waarde van een zelf-bepaalde sequentie

afhankelijk was van bepaalde individuele verschillen tussen

leerlingen. Welke die kenmerken waren, wordt evenwel niet dui-

delijk. De studie van Judd et al. wijst weer in de richting

van een superioriteit voor de zelf-bepaalde-sequentiemodus.

Kortom: duidelijke conclusies vallen niet te verbinden

aan het onderzoek met betrekking tot het vergelijken van

'subject-generated-' met 'experimenter-provided' leerstofse-
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quenties. Daarbij komt dat in de meeste van de hierboven ge-
noemde studies (met uitzondering van Mager en van Judd et al.)

gelijktijdig met de variabele zelfbepaalde versus systeemge-
controleerde leerstofsequenties ook allerlei ander instructie-

variabelen werden gemanipuleerd, zodat het zuivere effect van

de sequentievariabele op verloop en resultaat van het leer-

proces moeilijk is vast te stellen.

Nog vrij recent voerden Dee-Lucas en DiVesta (1978) een
studie uit naar de effecten van 'learner-generated' en 'expe-

rimenter-provided organizational aids' op het onthouden van
informatie in teksten. Aan deze studie kan als algemene con-

clusie worden verbonden dat het effect van organizational aids

(i.c. 'topic sentences', 'headings',  'related factual state-
ments' en 'unrelated factual statements') een functie blijkt

te zijn van het soort criterium waartegen leerprestaties wor-

den afgemeten. In dit verband is daarbij vooral interessant

dat proefpersonen in een vrije conditie, ongeacht de soort van

organizational context, het best in staat waren om relaties
tussen de verschillende elementen van de leerstof (handelend

over mineralen) aan te geven. Dat het effect van allerlei in-

structiemaatregelen ten zeerste afhankelijk is van bepaalde

leerlingkenmerken bleek ook weer in dit experiment: sommige

'organizational aids' bleken volstrekt overbodig, omdat sommige

leerlingen heel goed zelf, en heel goed op een andere dan de

aangegeven manier, in staat bleken het leermateriaal te struc-

tureren.

Dit laatste brengt ons op een onderscheid dat door Frase

(1975) is gemaakt tussen 'external' en 'internal cues'. Beide

soorten cues beinvloeden de wijze waarop en het resultaat waar-

mee schriftelijke informatie wordt verwerkt. Hoewel de interne

karakteristieken van (schriftelijke) leermaterialen verreweg de

meeste aandacht hebben gekregen in het tekstverwerkingsonderzoek

(e.g. Kintsch, 1972; Meyer & McConkie, 1973 en Van Oostendorp &

Hamaker, 1978) en optimalisering van tekstleren vooral via aan-

passingen in deze karakteristieken is beproefd (Langer et al.,

1973; Schulz von Thun, von Berghes, Langer & Tausch, 1974;

Schulz von Thun, Langer & Tausch, 1974; Schulz von Thun,

Weitzmann, Langer & Tausch,  1974) , zouden met name de externe cues
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wel eens van groter importantie kunnen blijken (Grabe, 1979).

In ieder geval blijkt de invloed van tekstkenmerken (de internal
cues) in allerlei onderzoek afhankelijk te zijn van bepaalde

leerlingkenmerken (de external cues) (e.g. Lewis, 1978). Zo
wijst Grabe (op cit.) er bijvoorbeeld op dat leerlingen bij het

bestuderen van nieuw materiaal geneigd zijn hun eigen verwach-

tingen en intenties aan dat materiaal op te leggen, ongeacht de

interne gestructureerdheid van het materiaal. Grabes experimen-

ten wijzen uit dat de invloed die bepaalde tekstkenmerken op het

leerresultaat hebben groter wordt indien de lezer, alvorens het

materiaal te bestuderen, vertrouwd wordt gemaakt met de wijze

waarop het materiaal is georganiseerd.

Anderson et al. (1977) en Pichert & Anderson (1977) toon-

den het belang van 'reader-imposed-structures' aan. External

cues werden in dit onderzoek geconceptualiseerd als 'external

knowledge structures' welke - in de traditie van Bartlett -

als schema's werden gedefinioerd, dat wil zeggen als algemene
en abstracte kennisbestanden waarin zich voor het te leren ma-

teriaal relevante kennis-items bevinden. In verschillende expe-

rimenten toonden genoemde onderzoekers aan, dat het op basis

van het individuele schema van een leerling mogelijk is te

voorspellen welke kennis uit de tekst in de cognitieve struc-

tuur van een leerling zal worden opgeslagen en welke kennis
niet. De verklaring voor deze gegevens zoeken de onderzoekers

in twee mechanismen die aan een schema eigen zouden zijn: ener-

zijds vervult een schema een functie in het controleren van de

aanaacht van een leerling, waardoor materiaal dat met zo'n

schema niet congruent is eenvoudig niet wordt opgenomen; ander-
zijds functioneert een schema als een gestructureerd kennisbe-

stand waardoor opslag en terugzoeken van bepaalde informatie

mogelijk worden ( 'ideational scaffolding', bij Ausubel,  1963) .

Mayer (1977) heeft in een bespreking van verschillende

studies over het effect van verschillende leerstofsequenties

erop gewezen dat 'internal' en 'external cues' met elkaar in

gespannen verhouding kunnen staan. Sommige proefpersonen han-

teren eigen 'frames of sequencing' bij het verwerken van in-

formatie; deze zelfbepaalde leerstofsequenties, of beter: deze
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geneigaheid tot zelf sequentioren, kan interfereren met een

door de proefleider bepaalde leerstofsequentie (Mayer, 1978a;

1978b). Of dat zo is, is - aldus Mayer (1977) - afhankelijk van
net al of niet aanwezig zijn van een 'assimilative set' en
van de aard van zo'n assimilatieschema.

Bij deze gedachte sluit ook onderzoek van Tobias (1973)

aan. Deze toonde aan dat randomisering van een leerstofsequen-

tie tot verslechtering van de leerprestaties leidt alleen in-

dien de leerling met het te leren materiaal betrekkelijk onver-

trouwd is. Dit zou Mayers stelling kunnen ondersteunen dat in

zo'n geval leerlingen niet beschikken over een relevant assi-

milatieschema, waardoor zij niet in staat zijn een eigen

'frame of sequencing' tot ontwikkeling te brengen. Het onder-
zoek van Lewis (1978), waarin werd aangetoond dat leerpresta-
ties alleen een functie zijn van tekstkenmerken indien er van

defici6nte voorkennis sprake is, en een functie van leerlingken-

merken alleen indien er van een adequaat voorkennisbestand

sprake is, kan dienen als een andere positieve illustratie van

Mayers stelling.

6.4. Uitgangspunten van experiment (2)

De bedoeling van dit experiment is tweeledig:

a. nagegaan moest worden wat de effecten van autodeterminatie

zijn op net leren van een aantal leerstofelementen. Onder

autodeterminatie werd hier verstaan dat de proefpersoon vrij

was om de opeenvolgende elementen van de leerstof zelf te

bepalen. De verwachting die ten aanzien van deze sequen-

ti8ringsconditie gold, was dat proefpersonen in een autode-

terminatieconditie de opeenvolging van te leren elementen
meer in functie van hun voorkennisstructuren zouden kunnen

laten plaatsvinden dan bij leerstofsequenties waarin de

proefleider de vorm van een leerstofstructuur volledig be-
paalt. En dit, onafhankelijk van het feit of een door de

experimentator bepaalde sequentie op leerstofinhoudelijke

rationalen was gebaseerd (zoals bij een communale leerstof-
sequentie) of niet (zoals bij een random leerstofsequentie).
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b. Verder dienden de effecten van verschillende leerstofsequen-
ties te worden afgemeten tegen criteria die de 'organiza-

tional demands' van de verschillende leerstofsequenties be-

oogden te reflecteren. De veronderstelling hierbij was dat

verschillende leerstofsequenties in verschillende mate de

leerling in staat stellen om leerstofelementen in functie

van hun voorkennisstructuren te verwerken. En: dat, naar-

mate een leerstofsequentie deze mogelijkheid meer biedt,

het gemak waarmee een leerling relaties tussen elementen in

reproductieve zin kan geven, groter wordt. Eenzelfde ver-
wachting gold, tenslotte, ook ten aanzien van het gemak

waarmee een leerling relaties die niet expliciet maar impli-
ciet in de leerstof voorkomen kan infereren. Deze rede-

nering leidde ertoe om de effecten van verschillende leer-
stofsequenties af te meten in termen van reproductiviteit

c.q. productiviteit van reZaties tussen ZeerstofeZementen.

Onder reproductiviteit wordt dus de mate verstaan waarin

een proefpersoon in staat is om expliciet in de teksten be-

schreven relaties tussen leerstofelementen te reproduceren;

onder productiviteit de mate waarin een proefpersoon in

staat is om tussen leerstofelementen relaties aan te geven

die wel bestaan, maar die om enige reden niet in de teksten

als zodanig zijn ge6xpliciteerd.

5.5. Experiment (2)

6.5.1. Proefpersonen

Aan het onderzoek namen in totaal 68 HAVO/VWO-leerlingen als

proefpersoon deel. Deze waren afkomstig uit tweede klassen

van drie verschillende scholengemeenschappen. Zij vari8erden

in leeftijd van 14 tot 15 jaar en hadden geen eerdere ervaring

met of voorkennis van de in het experiment gebruikte leerstof.

Deelname geschiedde op basis van vrijwilligheid en werd na af-

loop met een cadeaubon beloond. De ratio jongens/meisjes was

1 : 1. De proefpersonen werden naar willekeur toegewezen aan

66n van de leerstofsequentiecondities, maar wel zo dat leerlingen
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afkomstig van verschillende scholen en uit verschillende klas-

sen gelijkelijk over de condities werden verdeeld. De spreiding

van proefpersonen over condities die resulteerde was als volgt:
communale sequentie: N=23, autodeterminatiesequentie: N=23 en

random-sequentie: N=22.

6.5.2. Onderwijamateriaal en experimenteZe condities

Ten behoeve van het onderzoek werd een korte schriftelijke

cursus electriciteitsleer samengesteld. Ook hier was het, even-

als in experiment (1), de bedoeling proefpersonen een aantal

fundamentele begrippen uit de electriciteitsleer aan te leren.

De wijze waarop het tekstmateriaal werd samengesteld kwam in

grote lijnen overeen met de manier waarop dat in experiment (1)

geschiedde. Gelet op de andere soort proefpersonen die voor het

ondernavige experiment waren gerecruteerd, werd echter bijzon-

dere aandacht gegeven aan de wijze waarop de informatie in de
teksten werd verwoord.

Uit een correspondentiecursus van de Leidsche Onderwijs

Instellingen (LOI, Schakelcursus Elektrotechniek, Vak 160, les

E 1 tot en met E 5) werden 18, voor dat materiaal fundamentele,

Degrippen geselecteerd (zie tabel 5.1.). Dit geschiedde door

2 VWO-docenten. Op basis van deze 18 begrippen werden twee

cursusversies samengesteld: 66n versie waarbij de opeenvolging
van de begrippen 'communaal' genoemd werd, dat wil zeggen in

overeenstemming was met de gemiddelde rangordening van begrip-

pen door experts, en een andere waarbij de begrippen in een
willekeurige volgorde in de cursus aan bod kwamen. Samenstel-

ling van de communale  of expertversie geschiedde als volgt:

aan 5 VWO-docenten natuurkunde werd gevraagd de 18 begrippen

zoaanig te rangschikken, dat de meest eenvoudige begrippen

eerst en de meer complexe later in de cursus aan bod zouden
komen. Tussen deze 5 docenten bleek - evenals tussen de experts

die aan het eerste experiment hadden meegewerkt - redelijke

overeenstemming te bestaan. Hun rangordeningen staan hieronder
in tabel 5.1. weergegeven. Daarin is ook aangegeven in welke

volgorde de 18 begrippen in respectievelijk de communale en de
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random sequentie  in de cursus   aan bod kwamen.

TabeT 5.1.: De rangordening van de 18 basisbegrippen in de

communale en de random leerstofsequentie.

Leerstofsequentie
Begrippen

Random Communaal

Ampare                             1        12
Atoom                             2         2
Coulomb                            3        10
Electriciteit                      4         8
Electro-motorische kracht         5         4
Electron                           6         3
Geleiding                          7        14
Molecuul                          8         1
Ohm                               9        15
Potentiaal 10         5
Potentiaalverschil 11         6
Siemens 12        16
Soortelijk  Geleidingsvermogen   13        18
Soortelijke Weerstand            14        17
Spanningsbron 15         9
Stroomsterkte                     16        11
Volt                             17         7
Weerstand                         18        13

Als maat voor onderlinge overeenstemming tussen experts

werd Kendalls concordantiecoofficidnt W berekend: W = 0.92;

tegen een Chi-kwadraat criterium getoetst is dit significant
op 0.1 procentsniveau (Chi-kwadraat = 78.24; df = 17; p 40.0001) .
In die gevallen waarin de meningen van experts omtrent de po-

sitie van de begrippen in een reeks uiteenliepen werd die volg-

orde voor de cursus bepaald die het vaakst door docenten werd

genoemd.

Nadat aldus de opeenvolging van begrippen in de cursus

was vastgesteld, werd voor elk begrip afzonderlijk een instruc-
tietekst geschreven, aangepast aan het niveau van de proefper-
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sonen. Criteria die bij het schrijven gehanteerd werden, waren

dat iedere tekst op zichzelf begrijpelijk, volledig en intern
consistent diende te zijn. Vervolgens werden de teksten aan een

Itry-out' onderworpen bij leerlingen van vergelijkbaar niveau als

die welke aan het onderzoek als proefpersoon deelnamen. Hierbij
bleeK het cursusmateriaal te voldoen in die zin, dat de teksten

door de proefpersonen goed begrijpelijk werden geacht en teza-
men in minder dan zes uur te bestuderen waren.

5.6.3. Meting productie en reproductie van reZaties tussen

begrippen

Uitgangspunt bij het vinden van een maat voor productie c.q.

reproductie van relaties tussen begrippen vormden de volgende
overwegingen: uit alle 18 geselecteerde begrippen kunnen in

totaal 153 paren worden gevormd. Sommige van deze begripsparen

representeren een inhoudelijke relatie, andere niet. De begrips-

paren die een inhoudelijke relatie representeren kunnen boven-
dien wel of niet in de studieteksten in expliciete samenhang

zijn beschreven. Als een proefpersoon nu op een lijst met be-

gripsparen aangeeft dat er een relatie is tussen de elementen

van een paar en zo'n relatie wordt ook expliciet in de studie-

teksten beschreven, dan kan zo'n responsie worden aangemerkt

als een reproductieve responsie; wordt zo'n itempaar in de
tekst niet expliciet in relatie besproken, maar is er wel

sprake van een samenhang tussen de elementen van het paar en

geeft de proefpersoon aan dat er tussen dat paar van een rela-

tie sprake is, dan kan dit worden aangemerkt als een produc-

tieve (namelijk uit de tekst geinfereerde, maar niet expliciet

gegeven) responsie.

Het operationaliseren van productieve en reproductieve

responsies ten aanzien van samenhangen tussen leerstofelementen
bestaat derhalve uit twee stappen:

- Het opsplitsen van alle mogelijke relaties tussen de 18 ele-
menten in relaties die wel en in relaties die niet 'bestaan'.

- Het analyseren van de studieteksten met de vraag welke van de
onderscheiden relaties tussen elementen in die teksten expli-
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ciet en welke niet expliciet aan de orde komen.
Tenslotte moeten dan nog scores op de expliciete en impliciete

itemparen van de proefpersonen worden verzameld, waarbij het

aangeven van een relatie tussen een expliciet vermeld itempaar

als een reproductieve responsie wordt gescoord en het aangeven

van een relatie op een impliciet itempaar als een productieve

responsie wordt aangemerkt. Bovenstaande redenering kan worden

verduidelijkt door onderstaande figuur 5.1.

Figuur 5.1.: Afbeelding van de wijze waarop via opsplitsing

foute, reproductieve en productieve responsies

uit een leerstofgebied kunnen worden afgeleid.

ALLE MOGELIJKE
RELATIES TUSSEN
N ELEMENTEN

&                                                  4
BESTAANDE RELATIES NIET-BESTAANDE RELATIES

1            foute
*

responsie

RELATIES EXPLICIET RELATIES BLIJVEN
IN DE TEKST IMPLICIET IN DE

TEKST
1 1

p                                                    I

4/
reproductieve productieve
responsie responsie

Operationalisering van productieve en reproductieve res-

ponsies geschiedde nu in concreto als volgt. Uitgaande van de
18 begrippen die de basis van de cursus vormden, werden alle

153 combinaties van twee begrippen gevormd. Deze 153 paren wer-

den aan een vijftal experts (natuurkundedocenten van het Moller-

instituut, de experimentele lerarenopleiding, te Tilburg) voor-

gelegd. Aan hen werd gevraagd op vijfpunts-schalen bij ieder
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itempaar de sterkte van de relatie tussen beide begrippen te
beoordelen. In de instructie werd als criterium geformuleerd

dat er sprake is van een samenhang tussen twee begrippen, in-

dien het ene begrip noodzakelijk is om het andere uit te leggen.

Deze beoordelingen werden vervolgens over experts gemiddeld.
Iedere gemiddelde waarde hager dan 2.5 werd beschouwd als in-

dicatief voor een 'bestaande relatie' tussen twee concepten,

terwijl bij een gemiddelde waarde van 2.5 of lager de relatie

tussen de twee begrippen als 'niet bestaand' werd gekenmerkt.

Aldus konden 69 relaties als bestaand en 84 als niet bestaand

worden getypeerd.

Vervolgens werd het samengestelde studiemateriaal geana-

lyseerd. Nagegaan werd, welke relaties tussen de 18 basisbe-

grippen daarin expliciet beschreven stonden. Wanneer bijvoor-

beeld in de tekst werd gesteld dat atomen onder meer bestaan

uit electronen, dan kan de relatie atoom - electron als een

expliciete, in de tekst genoemde, relatie worden beschouwd.

Deze analyse leverde 38 expliciet in de tekst genoemde relaties

op. Deze 38 maakten zonder uitzondering deel uit van de 69

door experts onafhankelijk als bestaande relaties gekwalifi-

ceerde begripsparen.
Beide voorafgaande analyses maakten het vervolgens moge-

lijk om alle 69 bestaande relaties te verdelen in twee groepen:

- impliciete relaties: volgens experts bestaande, maar niet in

de studieteksten als zodanig vermelde relaties. Hun aantal

was: (69 - 38 =) 31;

- expliciete relaties: volgens experts bestaande en eveneens

in de tekst genoemde relaties tussen begrippen. Hun aantal

was - zoals vermeld -: 38.

Na deze preliminaire bewerkingen kon de mate van produc-

tiviteit respectievelijk reproductiviteit van relaties per

proefpersoon als volgt worden vastgesteld. Alle 153 begrips-

paren werden tijdens het experiment op de laatste bijeenkomst

na het onderwijs aan de proefpersonen voorgelegd. Deze moesten,

aan de hand van een soortgelijk criterium en met dezelfde in-

structies als aan de experts voor het experiment waren ver-
strekt, de sterkte van de relaties tussen de itemparen op vijf-



135

punts-schalen beoordelen.
Bij het vaststellen van de productiviteits- c.q. reproduc-

tiviteitsscores van de proefpersonen (in het vervolg PROD- c.q.

REP-scores te noemen) werden in eerste instantie alleen de be-

oordelingen betrokken ten aanzien van de 69 item-paren die be-

trekking hadden op bestaande relaties, waarbij de volgende be-

slissingsregels werden gehanteerd:
-  Indien  een proe fpersoon een score 4 3 toekent  aan  een  van  de

31 items die betrekking hebben op een impliciete relatie, dan

wordt de beoordeling als een productieve responsie opgevat.
1)

De proefpersoon legt dan een productieve relatie.
- Kent de proefpersoon een score 3 3  toe aan een van de  38

items die betrekking hebben op een expliciet in de tekst ver-

melde relatie tussen twee begrippen, dan wordt dit als een

reproductieve responsie beschouwd.
Aldus kon voor iedere proefpersoon het percentage reproductieve

c.q. productieve responsies worden berekend met de volgende
formules:

P
PROD-score = - x 100 (formule 2.1.)

ni

R
REP-score  = - x 100 (formule 2.2.)ne

waarbij:

P : het aantal impliciete relatie-items dat door een proefper-
soon  met een score J 3 is beoordeeld;

R : het aantal expliciete relatie-items dat door een proefper-

soon  met een score 4 3 is beoordeeld;
n.: het totale aantal impliciete relatie-items (=31);
1

n : het totale aantal expliciete relatie-items (=38).e

1) Bij de experts werd als afbreekcriterium gekozen voor een
gemidae Zde schaalwaarde >2.5.   Bij de leerlingen werden  de
schaalwaarden niet gemiddeld, en kon derhalve eenzelfde  af-
breekcriterium niet worden gehanteerd.   In dit geval  werd  het
als een positieve responsie aangemerkt als een leerling op
een itempaar een neutraZe (3) of een posi tieve responsie (4
of 5) gat.
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Toepassing van deze twee formules heeft tot gevolg dat de

productiviteits- en reproductiviteitsscores worden bepaald over
alleen de beoordelingen die de proefpersonen geven van de item-

paren die door docenten als bestaand zijn aangegeven. De beoor-

delingen die een proefpersoon geeft op de itemparen die als

niet-oestaand zijn aangewezen, worden daarin niet betrokken.

Zo'n werkwijze heeft een aantal tekorten. Men kan zich namelijk

voorstellen dat een proefpersoon op deze wijze tot hoge PROD-

en REP-scores kan komen door steeds op aLZe itemparen hoog te
beoordelen. In zo'n geval scoort een proefpersoon dus 66k hoog

op itemparen die als niet-bestaand zijn aangewezen. Met andere

woorden een proefpersoon geeft te kennen dat er tussen bepaal-

de bestaande itemparen relaties bestaan, maar ook dat zulke re-

laties bestaan bij itemparen waar tussen de elementen van zo'n

paar, volgens experts, geen sprake van een relatie is.
Kortom: het is voor een juist beeld van de mate waarin een

proefpersoon in staat is relaties tussen elementen te reprodu-

ceren c.q. te infereren noodzakelijk dat aan de eerder gegeven

formules (2.1.) en (2.2.) een correctiefactor wordt toegevoegd.
Deze factor dient de berekende PROD- en REP-scores te corrige-

ren voor die gevallen waarin een proefpersoon een relatie

tussen een begrippenpaar aangeeft waartussen van zo'n relatie

geen sprake is.
In tweede instantie werden daarom de eerder gegeven for-

mules voor het berekenen van PROD- en REP-scores gecorrigeerd

door daarvan een fractie Q/n af te trekken, waardoor de ge-q

corrigeerde formules voor het berekenen van PROD en REP er als

volgt kwamen uit te zien.
PROD = (R/n - Q/n ) x 100 formule (2.1.a)e q
REP = (P/n. - Q/n ) x 100 formule (2.2.a.)

1 q
waarbij:

Q :  het aantal door docenten als 'niet-bestaand' aangewezen
relatie-items  dat  door  een proe fpersoon  met een score   3

is beoordeeld;

n :  het totale aantal door experts als 'niet-bestaand' aange-
(i

wezen relatie-items (=84).
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6.6.4. Studietoetsen

Naast PROD- en REP-scores werden ook nog studieresultaten be-

paald op meer conventionele manier. Te dien einde werd een

studietoets samengesteld, bestaande uit 30 vierkeuze-items.

Deze toets werd afgenomen onmiddellijk voorafgaande aan (voor-

toets) en twee weken na afloop van de studiesessies (retentie-

toets). De voor- en retentietoets bestonden uit dezelfde items

alleen de volgorde van de items en van de antwoordalternatieven

varioerden over beide gelegenheden.

Itemselectie vond plaats uit een itempool van 150 op basis

van innoudelijke criteria (representativiteit en formele over-

wegingen) en op basis van de P- en d-waarden (die voor de ver-

schillende items waren berekend op grond van scores verkregen

in een voorstudie waaraan 25 proefpersonen deelnamen) volgens

normen beschreven door De Groot & Van Naerssen (1969). De al-

dus samengestelde toets bleek afgenomen als retentietoets een

interne consistentie van .82 (Kuder-Richardson) te bezitten.

5.5.5. ExperimenteZe procedure

Het experiment nam voor iedere conditie vier bijeenkomsten in

Deslag. De eerste drie duurden 2 uur en waren studiesessies,

de laatste duurde 1 uur en was een toetsbijeenkomst. Onmiddel-

lijk voorafgaand aan de eerste zitting werd de voortoets afge-

nomen. Hiervoor was 20 minuten uitgetrokken. Daarna was er een

pauze van 20 minuten. Hierna hadden de proefpersonen in alle
condities maximaal 2 uur de tijd om 6 van de 18 begrippen te

Destuderen. Tussen de eerste, de tweede en de derde bijeenkomst

lag een periode van 7 dagen. Tussen de derde en laatste bijeen-

xomst een periode van 2 weken.

Proefpersonen van de verschillende scholen kwamen op ver-

scnillende dagen naar het Psychologisch Laboratorium van de

Katholieke Hogeschool. Bij aankomst werden de proefpersonen ver-

deeld over 3 verschillende lokalen, corresponderend met het

aantal experimentele condities.
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Aan het begin van iedere studiesessie kregen de proefper-

sonen de instructie om 6 eenheden te bestuderen. De proefperso-

nen werd gevraagd de eenheden zo goed mogelijk te bestuderen,

omdat kennis ervan op het einde van het experiment zou worden

nagevraagd. Er werd geen tijdslimiet gesteld. Wel werd proef-

personen gezegd dat het bestuderen van eenheden in 2 uur ge-
makkelijk te realiseren zou moeten zijn. Proefpersonen bleken

tijdens de zittingen binnen 2 uur met het bestuderen gereed te

zijn. De benodigde studietijd varigerde sterk per proefpersoon en
per eenheid, maar kwam in totaal voor alle zittingen op het-

zelfde neer. Alle proefpersonen in alle condities waren in de

gelegenheid om over de bestudeerde eenheden aantekeningen te
maken. De gemaakte aantekeningen moesten echter bij het be-

eindigen van de studie van een eenheid tegelijk met de tekst

over de eenheid weer worden ingeleverd. Nadat alle eenheden

waren bestudeerd en nadat de retentietoets was afgenomen kre-

gen alle proefpersonen (voor zover zij daar belangstelling voor
nadden) hun aantekeningen terug, tegelijk met hun scores op de
verschillende toetsen.

Aan het einde van iedere studiesessie werd een 10-item

vierkeuzetoets afgenomen. Deze tussentoetsen werden onmiddel-

lijk nagekeken en het resultaat ervan onmiddellijk meegedeeld

aan de proefpersonen. Selectie uit de itembank vond zodanig

plaats dat items die in de voor- en retentietoets voorkwamen
niet ook in de tussentoetsen voorkwamen.

Selectie van tussentoetsitems voor proefpersonen in de

autodeterminatie conditie vond voor de eerste twee studieses-
sies tijdens het experiment zelf plaats. Omdat namelijk tevo-

ren niet bekend was welke eenheden een proefpersoon ter bestu-

dering zou kiezen, zocht de proefleider voor iedere proefper-

soon afzonderlijk items uit die betrekking hadden op de door
hem bestudeerde eenheden. De tussentoetsen hadden voornamelijk

een feedbackfunctie en de scores erop zijn verder niet in de

data-analyse betrokken.

Aan proefpersonen in de autodeterminatie conditie werd ge-

zegd dat zij in 3 bijeenkomsten in totaal 18 begrippen uit de
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electriciteitsleer moesten bestuderen en per keer ten hoogste

6 van zulke begrippen. Bovendien werd hen gezegd dat de volg-

orde waarin zij dat konden doen volledig door henzelf bepaald

kon worden. Zij kregen de instructie om allereerst in de index

(een inhoudsopgave met paragraafkoppen) te kijken, te bepalen

met welke eenheid zij zouden willen beginnen en tenslotte hun
keuze op het daarvoor verstrekte formulier met een kruisje aan

de proefleider kenbaar te maken. Deze zorgde er vervolgens voor

dat de proefpersoon de door hem/haar gekozen studie-eenheid

aangeboden kreeg. Wanneer een proefpersoon een eenheid naar

zijn inzicht in voldoende mate had bestudeerd, kon hij een

volgende eenheid kiezen uit de index en wederom zijn keuze aan
de proefleider meedelen via het keuzeformulier. Had de proef-

persoon een vervolgkeuze gemaakt, dan haalde de proefleider
het keuzeformulier, de eerder bestudeerde eenheid en de over

die eenheid door de proefpersoon gemaakte aantekeningen op en

voorzag hij de proefpersoon van de nieuw gekozen tekst. Deze

procedure herhaalde zich totdat 6 eenheden waren bestudeerd.

Proefpersonen in de random en in de communaLe conditie

werkten volgens eenzelfde procdure de 18 begrippen door. Het

belangrijkste verschil tussen deze en de vorige conditie was

natuurlijk dat de proefpersonen in deze conditie niet zelf hun

volgorde mochten bepalen, maar dat deze tevoren was vastge-

legd als aangegeven in tabel 5.1. Proefpersonen in de random

conditie begonnen dus bij de eerste zitting met de tekst over

'amp&re', bij de tweede zitting met de tekst over 'geleiding'

en bij de laatste studiesessie met de tekst over 'siemens'.

Proefpersonen in de communale conditie respectievelijk met

'molecuul', 'volt', 'weerstand'. Onmiddellijk nadat de proef-

persoon 6 begrippen had bestudeerd kreeg hij de tussentoets

aangeboden; na inlevering werd deze onmiddellijk gecorrigeerd

en het resultaat werd de proefpersoon meegedeeld.

Op grond van de keuzeformulieren die de proefpersonen in
de autodeterminatie conditie tijdens het experiment hadden in-

geleverd konden achteraf de individuele leerstofsequenties
worden vastgesteld. Bij inspectie van deze formulieren bleek

dat geen der proefpersonen de studieteksten had bestudeerd in
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een volgorde die met die van de communale leerstofsequentie

volledig overeenkwam.

Tijdens de vierde (en laatste) zitting, die 2 weken na
het einde van de studiesessies plaats vond, werd de retentietoets

afgenomen (duur: 20 minuten), vervolgens was er een pauze van

20 minuten en tenslotte werd nog de REP-/PROD-toets afgenomen.

Deze toets, waarvan afname 20 minuten in beslag nam, bestond
uit alle 153 paren van begrippen waarbij de proefpersonen op

vijfpuntsschalen de sterkte van de relaties dienden te beoorde-
len.

5.6.6. Hypothesen

De volgende hypothesen werden geformuleerd:

1. De mate van reproductiviteit van relaties zal, ongeacht de

leerstofsequentie, hoger zijn dan de mate van productivi-

teit van relaties. Deze verwachting is gebaseerd op de ge-

dachte, dat voor productie van relaties aanvullende media-

tieprocessen vereist zijn, zodat productie van alle leer-

lingen in alle condities een extra prestatie vraagt.
2. De mate van productiviteit/reproductiviteit is het hoogste

voor proefpersonen in de autodeterminatie conditie, ter-
wijl verschillen tussen proefpersonen in de communale  en

random sequentie condities niet significant zijn. Deze

hypothese is conform de resultaten die met betrekking tot

vergelijking van logische en random leerstofsequenties in

eerder onderzoek zijn verkregen en is in overeenstemming
met de opvattingen die ten aanzien van autodeterminatie

sequenties door bijvoorbeeld Flammer (1974) zijn geformu-
leerd.

Bovenstaande hypothesen hebben exclusief betrekking op
REP- en PROD-scores. Ten aanzien van de retentietoetsscores

werd het volgende verwacht.

3. De retentietoetsscores zullen het hoogst zijn voor proef-

personen in de autodeterminatie sequentie, terwijl verschil-
len tussen proefpersonen in de communale en random condi-

ties niet significant zullen verschillen. Overwegingen met
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betrekking tot deze hypothese komen overeen met die welke

bij hypothese 2 zijn geformuleerd.
4. Tussen retentietoetsscores en REP-scores zal een positief

significant verband bestaan, terwijl dit niet dan wel in

veel mindere mate, geldt voor retentietoetsscores en PROD-

scores. Een positief significant verband tussen·REP-scores
en retentietoetsscores kan worden verwacht omdat naar ver-

onderstelling beide studieresultaatmetingen bij de proef-

personen een beroep doen op dezelfde (reproductieve) media-

tieprocessen. Dit geldt niet voor de PROD-metingen, omdat

hierbij wordt verondersteld dat de proefpersoon uit de ge-

geven informatie 'nieuwe' informatie moet infereren. Enig
positief verband tussen PROD- en retentietoetsscores kan

evenwel toch worden verwacht, omdat voor zowel een produc-

tieve responsie, als voor een goed antwoord op de toets in

ieder geval ook reproductie van het gegevene wordt veron-
dersteld.

8.6.7. Resuttaten

Ter toetsing van hetgeen in hypothese (1) is gesteld werd over

de 3 condities een 66nzijdige t-toets voor afhankelijke steek-

proeven uitgevoerd over de REP- en PROD-scores. Een verzamel-

staat van deze scores is per conditie in tabel 5.2. gegeven.

De t-toets leidde tot de volgende resultaten: t = 4.59; df =

67; p 60.0001.
Hypothese (2) werd getoetst via twee 66n-weg variantie-

analyses; de eerste over de REP-scores, de tweede over de PROD-
scores. De resultaten van de ANOVA over de REP-scores zijn
samengevat in tabel 5.3.; die over de PROD-scores in tabel

5.4..Tabel 5.3. laat zien dat de verschillende leerstofsequen-
tiecondities tot significant verschillende REP-scores leidden

(F(2;65) = 4.15; p 4 0.02). A priori orthogonale vergelijkingen

tussen gemiddelden met behulp van een F-toets met als varian-

tieschatter de binnengroepsvariantie over 3 groepen toonden:

1. geen significant verschil aan tussen de gemiddelden van de

random  en communale leerstofsequentie (F(1;65) = 0.795;
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p 5 0.38);

2. een significant verschil tussen de autodeterminatie en com-
munale groepsgemiddelden (F(1;65) = 3.81; p 40.06) .

TabeT 5.2.: verzamelstaat van de voortoets-, retentietoets-,
REP- en PROD-scores per conditie.

Voortoets Retentietoets REP- PROD-
Conditie scores scores scores scores

Communale         N     23 23 23 23

sequentie         x 8.44 14.96 31.52 22.04
SD 2.29 3.90 16.62 17.07

Autodeterminatie N 23 23 23 23

sequentie         x 9.09 20.57 46.22 42.04
SD 2.77 3.45 16.50 11.86

Random            N 22 23           23      23
sequentie         X 8.72 14.41 24.73 19.18

SD 2.88 3.39 11.83 16.95

TabeT 5.3.: ANOVA over de REP-scores met leerstofsequentie op

3 niveau's (communaal, autodeterminatie en random);
N = 68.

Bron SS DF MS       F

Leerstofsequentie 5460.11 2 2703.06 4.15*
Foutvariantie 42367.01 65 651.80

Totaal 47827.12   67    713.84

*P 60.02
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TabeT 6.4.: ANOVA over de PROD-scores met leerstofsequentie op

3  niveau' s (communaal, autodeterminatie ·en  random" ;
N = 68.

Bron SS DF MS        F

Leerstofsequentie 7061.87 2   3530.93  . 14.77*
Foutvariantie 15541.19 65    239.10

Totaal 22603.06 67 337.36

* p 5.00001

Tabel 5.4. laat zien dat de drie verschillende leerstofsequen-
tiecondities eveneens tot verschillende PROD-scores leidden

(F(2;65) = 14.77; p <0.00001). Paarsgewijze toetsing van de ge-
middelde PROD-scores met behulp van een F-toets met als varian-

tieschatter de binnengroepsvariantie over alle 3 groepen toonde

1. geen significant verschil tussen de gemiddelden van de com-

munale- en de randomstructuur (F(1;65) = 0.39; p = 0. 54),

2. significante verschillen aan tussen de autodeterminatiegroep

met de random- en de communale groep (respectievelijk

F(1;65) = 24.58; p<0.00001 en F (1;65) = 19.24; p<0.00001).
Op de voortoetsscores deden zich tussen proefgroepen geen noe-

menswaardige verschillen voor. Deze scores zijn samen
met de retentietoetsscores eveneens in tabel 5.2. vermeld.

Ter toetsing van hypothese (3) werd wederom een ANOVA uit-

gevoerd; nu over de retentietoetsscores. De resultaten hiervan

zijn samengevat in tabel 5.5.

TabeT 5.5.: ANOVA over de retentietoetsscores met leerstof-

sequentie op 3 niveau's (communaal, autodetermina-

tie, random); N = 68

Bron SS DF MS        F

Leerstofsequentie 528.96 2 264.48 20.52*
Foutvariantie 837.93 65 12.89

Totaal 1366.88 67 20.40

* p 4.000001
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De resultaten van deze variantieanalyse geven eenzelfde beeld

te zien als de eerder uitgevoerde analyse over de REP- en PROD-

scores; een significant effect dat aan de leerstofsequentiecon-
dities kan worden toegewezen (F(2;65) = 20.52; p<0.000001).

Paarsgewijze vergelijkingen van de retentietoetsscores

tegen een F-criterium toonden wederom de superioriteit van de
autodeterminatie conditie aan in vergelijking tot de random con-

ditie (F(1;65) = 34.61; p<0.000001) en in vergelijking tot de
communale conditie (F(1;65) = 28.08; p <0.00001). Retentie-
toetsscores  in de random conditie verschilden niet significant
van die in de communale conditie (F(1;65) = 0.264; p<0.61).

Het verband tussen retentietoetsscores en REP-/PROD-scores

is in een correlatiematrix (tabel 5.6.) samengevat.

Tabel 5.6.: Product-moment-correlaties tussen retentietoets-

scores (RET), reproductietoetsscores (REP) en pro-
ductiescores (PROD) over condities en per conditie.

Voor alle codfficiinten: p60.001.

Conditie REP PROD RET

Communale REP     - 0.78 0.69
leerstof- PROD           -      0.74
sequentie RET                     -

Autodeter- REP     - 0.69 0.77
minatie PROD           -      0.62
sequentie RET                     -

Random REP     - 0.75 0.67
leerstof- PROD           -      0.53
sequentie RET                     -

Over REP     - 0.80 0.79
condities PROD           -      0.77

RET                     -



145

Uit tabel 5.6. blijkt dat, conform de verwachting, retentietoets-

scores hoog en significant en over alle condities correleren

met REP-scores. Ook conform de verwachting is dat positieve
correlaties voor de PROD-scores met de retentietoetsscores wer-

den gevonden. De hoogte van deze correlaties en het feit dat

ze alle significant blijken is evenwel tegen de  eerder be-

schreven verwachting.

6.6. Discuss€e

In overeenstemming met de geformuleerde hypothese werd in dit

onderzoek gevonden, dat de mate van reproductiviteit van rela-

ties tussen begrippen hoger was dan de mate van productiviteit,

onafhankelijk van de betreffende leerstofsequentie. Het expe-

riment bevestigde aldus eerdere bevindingen (Frase, 1970) ten
aanzien van productiviteit en reproductiviteit: proefpersonen

blijken beter in staat om in het leermateriaal geoxpliciteerde

relaties tussen de begrippen te reproduceren, dan uit het ma-
teriaal geImpliceerde relaties af te leiden. Dit is als zoda-

nig geen nieuw feit. Wat nieuw is, is de bevestiging ervan in

een min of meer levensechte onderwijssituatie. Voor het overige

verschilde dit experiment ook van dat van Frase in die zin , dat

voor de bepaling van productie c.q. reproductie van relaties

aan de proefpersonen niet werd gevraagd om samenhangen c.q. het
ontbreken daarvan tussen proposities en zinnen in 66n tekst,

waarin slechts twee begrippen werden onderwezen, aan te geven,

maar dit te doen ten aanzien van 18 verschillende, over even-

zovele instructieteksten verspreide, natuurkundige begrippen.
De feitelijke ratio productieve/reproductieve itemparen

was in dit experiment 31 : 38. Men kan zich afvragen, wat de

effecten zullen zijn van manipulaties ten aanzien van deze ver-

houding. Wanneer bijvoorbeeld alle productieve begripsparen

zouden worden getransformeerd naar reproductieve items door al

deze relaties te expliciteren in studieteksten, zou dit dan

hebben geresulteerd in hogere REP-/PROD-scores? Zouden de

proefpersonen dan, met andere woorden, meer relaties hebben ge-

leerd of zouden proefpersonen deze verbreding van de studie-
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teksten eerder als een niet noodzakelijke verzwaring van de

leertaak ervaren en daardoor juist tot lagere REP-/PROD-scores

komen? Deze opmerking en een experimenteel antwoord op deze

vragen is van belang, omdat sommige auteurs (bijvoorbeeld
Ausubel, 1968) aan conceptueel onderwijsmateriaal de eis stel-

len dat daarin alle interrelaties tussen concepten worden ge-

expliciteerd.
Een tweede belangrijke bevinding van dit experiment heeft

betrekking op de factor leerstofsequentie. Conform de verwach-

tingen werd een effect gevonden met betrekking tot deze factor.
De autodeterminatie sequentie bleek daarbij het meest effectief

de mate van reproductiviteit respectievelijk productiviteit te

bevorderen. Daarentegen bleek de opbouw van studieteksten con-

form expertinzichten, niet noodzakelijk te leiden tot een be-
ter leren van  het conceptuele netwerk waarvan de teksten de

neerslag vormen. Proefpersonen bleken even goed te leren van

een volledig gerandomiseerde sequentie als van een zorgvuldig

samengestelde communale sequentie. Dit laatste is in overeen-

stemming met verschillende eerdere bevindingen met betrekking

tot het vergelijken van random  en logische leerstofsequenties.

De superioriteit van de autodeterminantie-sequentie wijst erop,

dat het bij het leren van conceptuele netwerken kennelijk van

meer belang is aandacht te besteden aan de wijze waarop leer-

lingen habitueel informatie verwerken en reeds hebben opgesla-

gen, dan aan de logische of hidrarchische sequentioring van de

informatie die wordt aangeboden. In deze zin bevestigen de re-

sultaten inzichten en bevindingen van auteurs als Flammer

(1974), Moore et al. (1975), Ausubel (1968), Bruner (1966),

Oerter (1974) e.a., die hebben gesteld dat er van een optimale

afstemming tussen de structuur van leermateriaal en de lerende

pas sprake is, indien de structuur van het materiaal correspon-

deert met en congruent is aan kennisverwerkings- en -verwer-

vingsstructuren bij de leerling.
De bovenbesproken resultaten krijgen meer reliof, indien

daarbij de analyses worden betrokken die over de retentietoets-

scores zijn uitgevoerd. Aan de resultaten van deze analyses
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kunnen namelijk dezelfde conclusies ten aanzien van de diffe-

renti&le effectiviteit van de onderzochte leerstofsequenties

worden verbonden. Kennelijk wordt met conventionele studietoet-

sen hetzelfde gemeten als met onze REP-index. Deze opmerking
moet ook ten aanzien van de gehanteerde PROD-index worden ge-

maakt. De correlaties tussen de beide indices en de retentie-

toetsscores blijken verder hoog en significant uit te vallen.

Op grond van deze laatste resultaten is in onze data derhalve

weinig steun te vinden voor onze verwachting dat voor het gene-

reren van productieve responsies meer nodig is dan het alleen

kunnen reproduceren van gegeven informatie. De resultaten wij-

zen er eerder op, dat leerlingen die een behoorlijke mate van
kennis hebben over de leerstof ook beter in staat zijn om zoweZ

gegeven relaties tussen leerstofelementen te reproduceren , a Zs

impliciete relaties uit de leerstof af te leiden, dan leerlin-

gen die minder kennis over de stof hebben.

Enige voorzichtigheid ten aanzien van generalisaties op

grond van de beschreven resultaten is om verschillende redenen
op zijn plaats. In het experiment ging het vooral om het vast-
stellen van effecten in termen van het leren van conceptuele

netwerken. De REP- en PROD-scores van de leerlingen hadden op

dit aspect van het experiment betrekking. Deze metingen pre-
tendeerden evenwel niet meer dan vast te stellen, in hoeverre

leerlingen onder vari@rende leerstofsequenties in staat zijn

relaties tussen begrippen valide te reproduceren c.q. te pro-

duceren. REP- en PROD-scores geven echter niet aan, of een

leerling een door hem gelegd verband tussen twee begrippen kan

specificeren en of een specificatie van zo'n verband wel of

niet berust op leerstofinhoudelijke dan wel andere formele en

correcte overwegingen. Of leerlingen relaties tussen begrippen

op dezelfde wijze hebben gecodeerd als experts (zoals Reif

(1978) dat beschreven heeft) valt op grond van REP- en PROD-

indices dus niet te bepalen.

Een andere reden voor voorzichtigheid met betrekking tot

de interpretatie van de gevonden resultaten heeft betrekking
op de totale lengte van de studieteksten. De volledige cursus
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besloeg ongeveer 20 pagina's tekst (op A4-formaat). De vraag

is, of deze omvang de factor leerstofsequentie gunstig heeft

beinvloed. Stel dat een leerkracht besluit daadwerkelijk de

inhoudelijke structuur van een leerstofgebied aan te leren door

middel van een autodeterminatiesequentie, hoe moet dan de om-

vang zijn van de verschillende onderdelen van de cursus om via

deze weg tot hoge studieprestaties te komen?

6.7. Samenvatting

In dit experiment is nagegaan welke de effecten waren van drie

verschillende leerstofsequentie condities op leerprestaties van
proefpersonen. De leerstofsequenties die onderzocht zijn waren

een zogenaamde communale, een autodeterminatie en een random

sequentie. In de communale leerstofsequentie werden de teksten

die handelden over 18 verschillende begrippen uit de electri-

citeitsleer aangeboden in een volgorde die overeenstemde met

de volgorde die door een aantal experts (natuurkundedocenten)
het  vaakst werd genoemd.   In de random conditie werd de opeen-
volging van begrippen op basis van willekeur (alfabetisch) be-

paald.  In de autodeterminatie conditie kregen de proefpersonen
ae 18 begrippen in een volgorde aangeboden zoals zij die zelf

prefereerden.
De effecten van deze drie condities werden vastgesteld

aan de hand van 3 soorten scores: REP-scores, PROD-scores en

retentietoetsscores. De REP-score beoogde vast te stellen

hoe goed een proefpersoon in staat is relaties tussen begrip-
pen die in de leerstof voorkwamen valide te reproduceren.

De PROD-score beoogde vast te stellen in hoeverre een

proefpersoon in staat is uit de bestudeerde informatie betrek-

kingen tussen de begrippen die niet expliciet in de teksten
waren gegeven af te leiden. De retentietoetsscore bestond uit

het totale aantal goede antwoorden op een 30-item-vierkeuze-

studietoets die 2 weken na het onderwijs werd afgenomen.
Aan het experiment namen 68 proefpersonen van verschillen-

de HAVO/VWO-scholen deel, variorend in leeftijd van 14 tot 15

jaar en afkomstig uit tweede klassen. De proefpersonen werden
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a select toegewezen aan de drie leerstofsequentiecondities,

waarbij rekening werd gehouden met een gelijke spreiding van

leerlingen van verschillende scholen over de condities.

De resultaten bevestigden hetgeen eerder al in experiment

(1) met betrekking tot de communale en random leerstofsequen-

tie was gevonden: Retentietoetsscores verschilden voor deze

condities niet significant van elkaar. Ook REP- en PROD-scores

gaven geen significant leerstofsequentie-effect te zien bij

een vergelijking van de communale met de random leerstofsequen-

tie. Ten aanzien van alle drie soorten scores werden daarente-

gen voor de autodeterminatieconditie duidelijke en significan-
te effecten gevonden: zowel REP-, PROD-, als retentietoetssco-

res bleken in deze conditie significant hoger dan in beide
andere condities. Deze superioriteit van de autodeterminatie-

conditie stemt overeen met hetgeen eerder (Lodewijks, 1978)

met betrekking tot zo'n leerstofsequentie is gevonden.
De onderlinge correlaties tussen de verschillende (REP-,

PROD-, retentie-)criteriumscores bevestigden in het algemeen

de verwacntingen: correlaties tussen REP- en retentietoetssco-

res bleken per conditie en over condities hoog en significant.

Hetzelfde gold bij het vergelijken van PROD-scores met reten-

tietoetsscores en bij het vergelijken van REP- en PROD-scores
met elkaar. Dat de correlaties tussen PROD-scores en de beide

andere soorten criteriumscores hoog dn significant bleken was

tegengesteld aan het in dezen verwachte.

De gevonden resultaten werden geinterpreteerd als een be-

vestiging van de verwachting dat onderwijsmaatregelen met name

effectief zijn naar de mate waarin zij rekening houden met in-
dividuele verschillen in voorkennisbestanden bij de leerlingen,

dan wel de mogelijkheid bieden informatie op een wijze te ver-

werken die congruent is met de habituele informatieverwerkings-

stijl van leerlingen. In het geval van een random  en een com-

munale leerstofsequentieconditie is noch van het een noch van

het ander sprake. Een autodeterminatie conditie stelt de leer-

ling in staat om, althans in de volgorde waarin verschillende

kenniselementen worden geleerd, zelf rekening te houden met de
bij hem aanwezige voorkennis en biedt meer dan de beide andere
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condities de gelegenheid om de wijze van informatieverwerking
te doen aansluiten bij hetgeen de leerling gewoonlijk prefe-

reert. Of een leerling van deze mogelijkheid/gelegenheid in de

autodeterminatieconditie daadwerkelijk gebruik maakt valt op
oasis van dit experiment niet te bepalen.
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6. EXPERIMENT (6): SEQUENTIERING OP BASIS VAN REFERENTIELE

NETWERIEN

6.1.  Construetievoorwaarden,  inhoudeZ,ijke .1·:t '1,·_·t«, ·:i,  en moae-

Lijkheden tot zelf-sequentiuring

Het vorige experiment toonde aan,  dat de mate waarin de leerling
vrij is om een eigen volgorde door een serie leerstofelementen
te bepalen van positieve invloed is op het gemak waarmee hij

in staat is de inhoudelijke structuur van de geleerde informa-

tie te (re)construeren. Bovendien bleek in dit experiment,
evenals in het eerste, dat van enig verschil in leerresultaten

tussen een zogenaamde communale en een random leerstofsequen-

tie geen sprake was. Gelet op dit laatste ligt de interpreta-

tie voor de hand dat het kennelijk van weinig belang is, of

een leerstofsequentie bestaat uit een logische, of uit een wil-

lekeurige ordening van elementen. En, in combinatie met het

eerste gegeven, lijkt voortgezet onderzoek op de 'vrij-gebon-

den'-dimensie vruchtbaarder dan op de 'logisch-random'-dimen-
sie.

In de vorige zin wordt met opzet gesproken over 'dimen-

sies' om aan te geven dat 'logisch-random' en 'vrij-gebonden'
geen kwestie van alles of niets hoeft te zijn zoals in de vo-

rige twee experimenten. De voortgang van een leerling door een

reeks leerstofelementen kan wel worden gelimiteerd door een

aantal beperkende voorwaarden (bijvoorbeeld 'nooit een eenheid

voordat de corresponderende grootheid is aangeboden') maar

kan voor het overige niettemin volledig vrij worden gelaten.

Het zal duidelijk zijn, dat naarmate de beperkende voorwaarden

stringenter en omvattender zijn, de mate van vrijheid voor een

proefpersoon beperkter wordt. Of een voorwaarde meer of minder

beperkend  op die vrijheid werkt is mede afhankelijk van de

aard van de leerstof. Wanneer de leerstof bijvoorbeeld een in-

houdelijke structuur kent waarbij de verbindingen tussen de

elementen steeds in geen andere als in hi&rarchische zin kunnen

worden beschreven, dan is bijvoorbeeld een voorwaarde, die be-
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paalt dat de in de hidrarchie lager geordende elementen steeds
vooraf dienen te gaan aan de hoger geordende, uiterst beperkend

voor de vrijheid die de leerling ondervindt bij het realiseren
van een reeks. Kort gezegd: de vrijheid die een leerling heeft

bij het doorlopen van een reeks leerstofelementen is een func-
tie van de wijze waarop de verschillende elementen worden aan-

geboden (en dus experimenteel te manipuleren); de specifieke

manier waarop de verschillende elementen achtereenvolgens in

een reeks aan bod kunnen komen kan (bijvoorbeeld bij een com-

munale leerstofsequentie) maar hoeft geen (bijvoorbeeld bij een

random sequentie) functie te zijn van de specifieke aard van

de inhoudelijke structuur waarop die elementen betrekking heb-
ben.

Hoe onder verschillende omstandigheden (verschillende in-

houdelijke structuren en verschillende constructievoorwaarden)

het aantal mogelijke sequenties en daarmee de mate van vrij-
heid voor een leerling varioren is in tabel 6.1. voor een aan-

tal verschillende (hypothetische) inhoudelijke structuren weer-

gegeven.
In de tabel staan vier verschillende inhoudelijke struc-

turen weergegeven. Iedere hypothetische structuur bestaat

steeds uit zes elementen (A tot en met F). De structuren ver-

schillen van elkaar doordat de elementen op verschillende wij-

zen met elkaar verbonden zijn. In het eerste geval hebben de

elementen geen enkele betrekking met elkaar. In het tweede ge-
val verhouden de elementen zich tot elkaar als in een lineaire

hiorarchische reeks. In het derde geval is er sprake van een ver-
takte hiorarchische structuur en in het laatste geval is &&n

element hidrarchisch verbonden met alle andere elementen uit

de verzameling. De relaties in de tabel die met pijlen zijn

aangegeven hebben dus steeds betrekking op hiorarchische be-
trekkingen tussen de elementen.

Verder staan in de tabel een vijftal (a tot en met e)

zogenaamde 'constructievoorwaarden' genoemd. Onder a. is be-

paald dat de leerling geen beperkingen zullen worden opgelegd

bij het vormen van een reeks en dat dus alle mogelijke overgan-

gen tussen elementen worden getolereerd. Datzelfde geldt in
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TabeJ 6.1.: Het aantal sequenties dat onder verschillende con-

structievoorwaarden en onder verschillende inhou-

delijke structuren in totaal mogelijk is.

Hypothetische inhoudelijke structuur

1                            2                              3                  4

B

Constructie-
A-*B          Z,Cvoorwaarden A B C D E F A->B-DC-DD-DEVF 1=-'F    A ED
C -¥DJ \'E

6F

a. geen voorwaarden 720 720 720 720

b. opeenvolging van 720 720 720 720
elementen in func-
tie van voorkeur
van de proefper-
soon (autodetermi-
natie)

c. opeenvolging van         1               1                1          1
elementen in func-
tie van willekeur
(random, bijvoor-
beeld alfabetisch)

d. opeenvolging van 720              1               6       120
elementen in func-
tie van hiZrarchi-
sche relaties tus-
sen de elementen

e. opeenvolging van         1               1                1          1
elementen in func-
tie van de gemid-
delde expertreeks
(communaal)

geval b., met dit verschil dat de leerling hier expliciet de
opdracht heeft reeksen te vormen naar eigen goeddunken. Onder

c. krijgt de leerling &6n sequentie voorgelegd die voldoet aan

de voorwaarde, dat de opeenvolging van elementen bij toeval of

op niet-inhoudelijke wijze is bepaald. In geval d. wordt reke-

ning gehouden met de hi&rarchische betrekkingen tussen de ver-

schillende elementen: de leerling is hier vrij in het bepalen
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van zijn sequentie maar zijn vrijheid wordt hier gelimiteerd

door de beperkende voorwaarde dat nooit een in de hi&rarchie

hoger geordend element aan een lager element mag voorafgaan.
In het laatste geval e. is de opeenvolging van elementen be-

paald door deze te laten overeenstemmen met een sequentie van

elementen die door een groep experts als de meest geschikte is

aangewezen.

Tabel 6.1. maakt duidelijk dat de vrijheid voor een leer-

ling maximaal is onder condities waarin geen speciale construc-

tierationale wordt gebruikt en/of waarin een leerling zelf mag

bepalen in welke volgorde hij de verschillende eenheden in een

reeks zal opnemen. Dit geldt onafhankelijk van de specifieke

aard van de inhoudelijke structuur op basis waarvan een leer-

stofsequentie wordt geconstrueerd. De vrijheid van de proefper-
soon kan ook maximaal zijn wanneer wel constructievoorwaarden

van beperkende aard zijn gesteld (zoals in geval ld.), maar dan
moet er uiteraard tegelijkertijd sprake zijn van een inhoude-

lijke structuur waarop die voorwaarden in geen enkel opzicht

van toepassing zijn. De vrijheid van een leerling is minimaal

wanneer hij, ongeacht de specifieke aard van de inhoudelijke

structuur, slechts aan van de in principe vele mogelijke leer-

stofsequenties krijgt voorgelegd die aan bepaalde constructie-

voorwaarden voldoet (zoals in de gevallen c. en e.), of wanneer

de constructievoorwaarden bij een bepaalde inhoudelijke struc-

tuur zodanig omvattend zijn dat slechts &6n sequentie resteert

die aan die voorwaarden voldoet (zoals in geval 2d.).
In bovenstaande inleiding is aangegeven dat de mate van

vrijheid die een leerling heeft afhankelijk is van:
- de aard van de inhoudelijke structuur;
- de mate waarin met zo'n inhoudelijke structuur rekening is

gehouden bij de vormgeving van de leerstofsequentie;

-  de mogelijkheden die  in het experiment aan de leerling worden
geboden om van meer, minder of slechts &6n van meerdere

leerstofsequenties, die aan dezelfde constructievoorwaarden

voldoen, gebruik te maken.
In het algemeen geldt derhalve dat de eerder genoemde

dimensies 'logisch-random' en 'vrij-gebonden' niet los van
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elkaar kunnen worden gezien. Het is in dit licht wellicht dan

ook beter om te spreken van leerstofsequenties die wel of niet
in functie van structurele kenmerken van de leerstof vorm hebben

gekregen. De totale mogelijke vrijheid die de leerling zelf nog

heeft bij het construeren van zijn sequentie wordt in belang-

rijke, maar zeker niet in volledige mate, bepaald door het type

leerstofsequentie waarvan in het experiment sprake is.

Deze gedachte vormde 66n van de uitgangspunten voor dit

experiment.

6.2. Constructievoorwaarden met betrekking tot 'Zogische'

sequenties

Er was nog een andere aanleiding voor dit derde experiment.

Deze heeft te maken met de 'logisch-random'-dimensie. Het pro-

bleem dat zich met deze dimensie voordoet, en waarover al eer-

der is gesproken, is dat helemaal niet zo duidelijk is wat

onder een 'logische' leerstofsequentie moet worden verstaan en

welke de precieze aard van de zogenaamde logische sequenties is
die in de literatuur onder die naam voorkomen.

In dit verband hebben wij eerder gewezen op de noodzaak
om te kunnen beschikken over een objectieve procedure waarmee

het mogelijk is repliceerbare manipulaties ten aanzien van se-

quenties te kunnen uitvoeren. Pas wanneer experimentele stu-
dies op dit terrein met zo'n instrument kunnen worden opgezet,

kan over de status van logische versus randomleerstofsequenties
in concluderende zin wat zinvols worden gesteld. Op dit moment

kan alleen worden geconstateerd dat de verschillende studies

elkaar over dit onderwerp tegenspreken.

Pyatte (1969) haalt een onderzoek aan van Gavurin &

Donahue (1960). Deze onderzoekers voerden een studie uit naar

'ordered' versus 'random' leerstofsequenties in een geprogram-

meerde instructie over psychologie. Zij rapporteren een superio-

riteit op de natoets voor de 'ordered' sequenties, maar ook

dat een maand later op een retentietoets geen verschillen meer

kunnen worden aangewezen tussen de twee sequentiecondities.
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Pyatte (1969) zelf vond geen significante verschillen op

prestatie- en transfertoetsen tussen twee groepen die elf

'educational measurement'-begrippen moesten leren. De ene groep

bestudeerde de begrippen in een 'carefully defined order' en

de andere in een 'random order'. De wel gevonden verschillen

konden volledig worden verklaard door 'basic arithmetic abili-

ty' en leeftijd.

Roe, Case & Roe (1962) boden aan twee groepen een 71-item-
zelfstudieprogramma aan over elementaire waarschijnlijkheids-

leer. De eerste groep kreeg een 'properly ordered' en de tweede

een 'scrambled sequence' gepresenteerd. Er werden geen signi-

ficante verschillen gevonden voor : 'time required for learning',

'error scores during learning', 'criterion test scores' en

'time required for criterion test'. Daarentegen bleek wiskun-

devoorkennis een significant effect te hebben op het aantal

gemaakte fouten tijdens het leren en op de studietoetsscores

na afloop.

Levin & Baker (1963) voerden een studie uit waarbij twee

groepen een geometrieprogramma doorliepen bestaande uit vier
leereenheden. De leereenheid over hoeken werd verdeeld in 20

onderdelen. De experimentele groep kreeg deze onderdelen in de

volgorde waarin ze in de geprogrammeerde instructie voorkwamen,

de controle groep in een 'random order'. Wederom werden geen

significante verschillen gevonden tussen de twee groepen op

indices van onmiddellijk onthouden, retentie en transfer. Wel,

zo rapporteren de onderzoekers, bleken intelligentiematen en

maten voor eerdere studieprestaties op geometrie-onderwerpen

positief en consistent met de criteriummaten te correleren.

Payne, Krathwohl & Gordon (1967) voerden een experiment

uit met acht groepen proefpersonen die drie leereenheden over

'educational measurement' moesten doorlopen. De groepen vari-
eerden naar de mate waarin en de aard van de eenheden die een
gerandomiseerde sequentie kregeh. Randomiseren variderde dus

van alle drie de eenheden in een lineair geprogrammeerde 10-

gische sequentie tot alle drie de eenheden in een 'scrambled'

vorm. Ook hier warden geen significante verschillen gerappor-

teerd tussen enige van de onderzochte groepen op studietoets-



159

criteriummaten.

Aan Coleman-Stolurows (1975) studie refereerden we al

eerder. Haar studie richtte zich op het grammaticaal ontleden
van zinnen. Dit onderzoek is het vermelden waard, niet zozeer

omdat het een voorbeeld is van de vele studies (e.g. Tennyson

& Tennyson, 1975; Tennyson, Steve & Boutwell, 1975)· over het se-

quentioren van instanties van begrippen, maar omdat de auteur

heeft gepoogd de constructievoorwaarden voor verschillende se-
quenties expliciet te formuleren. Zij formuleerde in dit ver-

band de volgende twee "objective and quantifiable sequencing
rules":

1. "if the relevant dimensions remain constant on successive

presentations, then the irrelevant dimensions should vary";

2. "if one or more relevant dimensions change, then the irre-
levant dimensions should remain constant".

Het probleem blijft natuurlijk wat onder relevante en irrele-

vante dimensies van een begrip en, bijvoorbeeld in ons geval,

van een leerstofgebied dient te worden verstaan. Coleman-

Stolurow rapporteert significante verschillen voor 'post-test

errors of omission', maar het ontbreken daarvan wanneer 'post-
test  errors of commission' het criterium vormden. Zij vermeldt

niet wat er gebeurt wanneer 'ommission' en 'commission errors'

worden gecombineerd tot 66n prestatiecriterium. Daarnaast moet

worden gesteld dat de mate van objectiviteit en quantificeer-

baarheid van Coleman-Stolurows methode toch als betrekkelijk

gering moet worden beoordeeld en de toepasbaarheid ervan op

leerstofgebieden in meer ruime zin als twijfelachtig.

In tegenstelling tot het merendeel van de tot hier genoem-

de studies, vonden sommige onderzoekers wel significante ver-

schillen tussen logische en scrambled sequenties op uiteenlo-

pende leerstofgebieden en ten voordele van eerstgenoemde se-

quentie. Voorbeelden van dergelijk onderzoek vinden we bij
Niedermeyer et al. (1969); Hamilton (1964); Eustace (1969),en
Brown (1970).

Mayer (1977) interpreteert deze inconsistente resultaten

(mede op basis van later gepubliceerd eigen onderzoek: 1978a,
1978b) door erop te wijzen dat sommige leerlingen eigen 'frames
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of sequencing' hanteren die interfereren met de door de proef-

leider bepaalde leerstofsequentie. Waar een leerling kan beschik-

ken over een eigen 'assimilative set' (bijvoorbeeld bij voldoende

voorkennis), of door het experiment de beschikking krijgt over

zo'n assimilatieschema (bijvoorbeeld door toedoen van een 'ad-

vance organizer'), blijkt zelfs een random leerstofsequentie

superieur aan een logische leerstofsequentie. Het omgekeerde

geldt echter indien een assimilatieschema ontbreekt. In dit ver-

band is ook Tobias' (1973) veronderstelling van belang, dat het

uitblijven van sequentie-effecten op leerresultaten een functie

is van het feit dat leerlingen in de experimenten in het alge-

meen relatief vertrouwd waren met de inhoud van de programma's

die in de experimenten werden gebruikt. Bij een relatief ver-

trouwde leerinhoud zorgt een randomsequentie ervoor dat leer-

lingen nog eens de details bezien in de context van een in het

algemeen goed georganiseerd kennisbestand. Bij relatief onbe-
kend en onvertrouwd materiaal is het voor de leerlingen niet

mogelijk het aangeboden materiaal in een organisatieschema in

te passen. Derhalve formuleerde Tobias de volgende hypothese:

randomiseren van de instructiesequentie reduceert de leerpres-

taties significant bij onvertrouwd maar niet bij vertrouwd
materiaal. De door Tobias verkregen resultaten bevestigden de

hypothese: er werd geen verschil gevonden bij een programma-

inhoud waarmee de leerlingen relatief vertrouwd waren, terwijl

in een 'unfamiliar' programma randomisatie van de frames 33%

van de variantie verklaarde en resulteerde in significante

prestatieverschillen.

'Familiarity', of, met woorden van Mayer, het beschikbaar

hebben van een 'assimilative set', lijkt dus een belangrijke

verklarende variabele in sequentiestudies.

Waar al deze studies, met een enkele uitzondering als de

studie van Coleman-Stolurow, in overeenstemmen is in het ont-

breken van een duidelijke, niet-ambigue en expliciete defini&-

ring van wat onder een 'logical',  'ordered', 'standard',
'linear'...sequentie verstaan moet worden. Dit impliceert het

ontbreken van enig expliciet algorithme met behulp waarvan het

mogelijk is te bepalen of en in hoeverre een bepaalde reeks
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'concepts-to-be-learned', 'logisch', 'geordend', 'standaard'

of iets dergelijks is. Een scrambled of random sequentie is

steeds een sequentie waarbij de orde van de logische reeks be-
grippen is gewijzigd, maar ook ten aanzien van de precieze

aard van die wijzigingen geven onderzoekspublicaties meestal

weinig uitsluitsel. Ook indien de vormgeving van een leerstof-

sequentie geschiedt door inschakeling van experts, zoals wij

dat bij de eerste twee experimenten hebben gedaan bij de con-

structie van communale leerstofsequenties, blijven de aard van

zo'n sequentie en de daarmee samenhangende constructievoorwaar-

den impliciet.
De kennelijke inconsistentie van de experimentele resul-

taten van sequentiestudies waarbij gebruik werd gemaakt van

logische leerstofsequenties is mogelijk ook een gevolg van het

feit dat de meeste onderzoekers in het geval van 'een' logische

sequentie spreken van 'de' logische sequentie. Voor een bepaal-

de verzameling leerstofelementen zijn talloze logische ordenin-

gen mogelijk, waarvan sommige minder en andere meer effectief

kunnen zijn. Een vergelijking tussen een bepaalde logische se-

quentie en een bepaalde randomsequentie kan wellicht het rela-

tieve superieure effect van een van beide van die bepaalde or-

deningen aan het licht brengen, maar zo'n effect hoeft niet te

blijven gelden bij alle denkbare 'ook-logische' en 'ook-random-

ordeningen' van de elementen.

Dit heeft een belangrijke implicatie voor het sequentie-

onderzoek. In de hierboven aangehaalde sequentiestudies kregen
de proefpersonen steeds maar 66n mogelijke random  c.q. logi-

sche sequentie aangeboden. Dit derde experiment is opgezet om

onder meer na te gaan wat de effecten van logische en random

leerstofsequenties zijn op het leerresultaat van proefpersonen,

indien het aantal mogelijke sequenties niet beperkt wordt tot

66n. Dit betekent dat leerlingen in de gelegenheid zijn hun eigen

sequenties in het kader van het leerproces te ontwikkelen voor

sover die sequenties passen binnen de construetievoorwaarden

die voor de betreffende (random of logisch) Zeerstofsequen-

tie zijn gesteld. Anders geformuleerd: Alle sequenties zijn

in het kader van het leerproces getolereerd, tenzij een

I
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sequentie in strijd is met de oncstructieregels van een leer-

stofsequentie. Dat geldt in zijn algemeenheid, dus ook voor

andere als logische (bijvoorbeeld hiorarchische) leerstofse-

quenties.

Samenvattend richt dit derde experiment zich op de volgen-

de twee vraagstellingen:
- In hoeverre leiden verschillende graden van urijheid die een

leerling bij het ontwikkelen van een leerstofsequentie heeft
tot verschillende leerresultaten?

- In hoeverre leiden teerstofsequenties die verschillen naar

de mate waarin zij ZeerstofafhankeZijk zijn tot verschillen-
de leerresultaten?

6.3. CUEING: een algorithme voor het variaren van Zeerstofse-
quenties op basis van referentiaZe netwerken

6.3.1. Bet urgentiemode Z van Flammer et aZ.

Voor het objectief genereren van leerstofsequenties die vari8-

ren in de mate waarin zij afhankelijk zijn van de leerstof is
het zogenaamde CUEING-model ontwikkeld. Dit model is afgeleid

uit een door Flammer (1974) en Flammer et al. (1976) ontwikkeld

urgentiemodel. Het urgentiemodel is bedoeld om in geval van

autodeterminatie te kunnen voorspellen welke van alle mogelijke

reeksen van leerstofelementen een leerling zal genereren, ge-

geven zijn niveau van voorkennis. Om die voorspelling te kunnen

doen is het nodig om op ieder moment in het leerproces te weten

welke kennis de leerling over een bepaald leerstofgebied al

heeft. Anders gezegd, het is een voorwaarde steeds te weten welke

mate van 'familiarity' een leerling ten aanzien van de leerstof

heeft, of welke de aard is van de 'assimilative sets' waarover

hij kan beschikken. Daarnaast is het uiteraard ook noodzake-

lijk inzicht te hebben in de inhoudelijke structuur van de leer-
stof.

De belangrijkste uitgangspunten van het Flammer-model zijn:

1. Onder condities van autodeterminatie is het keuzepatroon

van de leerling in een beschrijfbare vorm afhankelijk van
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de structuur van zijn voorkennis;
2. Naarmate een gekozen eenheid meer overeenstemt met de hier-

boven bedoelde beschrijving is het leerresultaat in termen van

retentie en transfer ook hoger.

(Voor)kennisstructuren worden door Flammer gedefinioerd in ter-
men van eenheden. Eenheden kunnen eZementen of reZaties zijn.

Om met behulp van het Flammer-model voorspellingen te

kunnen doen over de meest waarschijnlijke vervolgstappen van

een leerling is het derhalve nodig zowel te weten welke elemen-

ten als welke relaties door de leerling al gekend worden. Het

onderscheid tussen elementen en relaties, dat Flammer vrij

stringent maakt, is in ons geval niet goed te gebruiken. Dit
komt omdat in de door ons onderzochte leerstof het onderscheid

niet van toepassing is, doordat begrippen vaak door e Zkaar ge-
definiaerd worden. En dit heeft als consequentie dat het ken-

nen van een begrip (element) vaak het kennen van een relatie

tussen twee of meer andere begrippen inhoudt.
In de experimenten van Flammer et al. wordt bovendien

ook niet goed duidelijk wat onder leerstofelementen dient te

warden verstaan en hoe deze uit leerstofgebieden kunnen worden

geIsoleerd. Zelf maken de onderzoekers gebruik van begrippen

ontleend aan de psychologie, waarbij opvalt dat de begrippen

nogal globaal van aard zijn, ver van elkaar af staan, en in

ieder geval nooit door elkaar gedefiniderd worden. Flammer

et al. pasten hun model bijvoorbeeld toe op de volgende concep-

ten uit de psychologie: 'signaal-leren', 'intelligentie', 'angst',

'ontwikkeling', 'dierpsychologie' en 'geheugen'. Een nogal

amorfe en heterogene verzameling elementen waartussen reiaties

gedefinioerd zijn in termen van aZZe 15 mogeZ€jke combinaties

van twee. Aldus werd het kennisbestand in dit geval gedefini-

eerd als bestaande uit 21 eenheden (6 elementen + 15 relaties).

Het hierbovengenoemde eerste uitgangspunt wordt in het
Flammer-model als volgt gerealiseerd. De aanname is dat de

urgentie ('Dringlichkeit') waarmee een keuze voor een bepaalde

eenheid (relatie of element) zich aan een leerling voordoet een
funetie is van de mate waarin  'aangrenzende '  informatie sich
reeds in de voorkennisstructuur van de ZeerZing bevindt.
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Naarmate die urgentie groter is, wordt de waarschijnlijkheid

dat zo'n eenheid wordt gekozen groter.

Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk maken. Stel een

leerstofgebied bestaat uit zes eenheden: drie elementen (A, B,

C) en drie relaties tussen die elementen (AB, BC, AC); de leer-

ling kent van dit leerstofgebied alleen de elementen A en B,

hetgeen als volgt kan worden gevisualiseerd:

Figuur 6.1 .: Een hypothetische inhoudelijke structuur, bestaan-

de uit drie elementen en drie relaties waarvan

twee elementen bekend zijn.

AB

Ell l----- --171»J
\ 1
\ I

AC', /BC
'\\/

H-K
Lc 

A, B, C : leerstofelementen

AB, BC, AC: leerstofrelaties

0: bekend element

[ ]: onbekend element
-: bekende relatie

: onbekende relatie

In dit geval is volgens het model van Flammer de urgentie

om de relatie AB te kiezen het grootst omdat alle aangrenzende

informatie (de elementen A en B) al bekend is. De urgentie om
te kiezen voor de relatie AC of BC is kleiner omdat slechts ge-

deeltelijk aangrenzende informatie (respectievelijk element A

of  element  B) bij de leerling bekend is, terwij 1 de urgentie  om
te kiezen voor element C minimaal is omdat alle aangrenzende

informatie (de relaties AC en BC) nog onbekend is.

Met behulp van twee formules (voor elementen en relaties

afzonderlijk) kan op ieder moment in het leerproces de urgen-

tie ('Dringlichkeit') van elke nog onbekende leerstofeenheid
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worden gekwantificeerd (Flammer et al., 1976). In een door ons

uitgevoerde voorstudie bleek toepassing van deze formules ech-

ter op niet onaanzienlijke problemen te stuiten. Op deze pro-

blematiek zullen wij elders ingaan (Lodewijks, in voorbereiding).

6.3.2. Het CUEING-model

Op basis van de uitgangspunten die aan het model van Flammer

ten grondslag lagen werd het CUEING-model ontwikkeld. Kort

samengevat komt dit model op het volgende neer: Tijdens het
bestuderen van een tekst die handelt over een bepaald leerstof-

concept komt de leerling zinnen en uitspraken tegen waarin ge-

refereerd wordt  aan leerstofelementeJ     die  hij  nog  niet  onder

ogen heeft gehad. Onder autodeterminatiecondities wordt aange-

nomen, dat een leerling bij het kiezen van een vervolgeenheid

een voorkeur zal hebben voor die eenheden waaraan bij het be-

studeren van &&n van de voorgaande eenheden is gerefereerd.
Deze relatieve voorkeur is uit te drukken in termen van urgen-
tieindices. Hoe hoger die index, des te groter zal de voorkeur

van een leerling in de richting van dat element gaan (zie voor

het berekenen van dergelijke indices: Lodewijks, in voorberei-

ding).
Kenmerkend voor het CUEING-modeZ is dat reZaties tussen

concepten zijn gedefinioerd in termen van verwijzingen (refe-

renties) en dat urgentieindices van deze referenties een func-

tie zijn. Uitgaande van de referenties die tussen verschillen-

de begrippen in het leermateriaal voorkomen kunnen verschillen-

de soorten van relaties worden gedefinioerd (A verwijst naar B,

B verwijst naar A, A verwijst naar B en B verwijst naar A) en

1) Omdat relaties en elementen als aan elkaar gelijkwaardig wor-
den opgevat, en omdat het onderscheid tussen beide in de zin
van Flammer in ons geval weinig relevant is, wordt vanaf hier
de term element zonder onderscheid gebruikt voor zowel rela-
ties als elementen. Waar misverstanden kunnen ontstaan zal
ter onderscheiding gesproken worden over concepten en rela-
ties.
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is het aantal relaties niet langer (zoals bij Flammer) een di-

recte functie van het aantal elementen: sommige elementen ver-

wijzen naar meerdere andere elementen, terwijl die elementen

niet allemaal behoeven terug te verwijzen; andere elementen

hebben alleen uitgaande verwijzingen, terwijl weer andere al-

leen inkomende verwijzingen op zich verenigen enzovoorts.
Alvorens het CUEING-model te kunnen toepassen dient een

inhoudelijke analyse van de leerstof te worden uitgevoerd.
Deze heeft tot doel vast te stellen:
- welke concepten er in het leerstofgebied te onderscheiden

zijn;

- welke referenties van bepaalde concepten uitgaan naar welke

andere concepten in het domein (zogenaamde uitgaande refe-

renties);

- welke referenties bij welke concepten binnenkomen van andere

concepten binnen het domein (zogenaamde inkomende referen-

ties);

- tussen welke concepten zowel binnenkomende als uitgaande re-

ferenties bestaan (zogenaamde symmetrische referenties);

- welke concepten op geen enkele wijze refereren naar of wor-

den gerefereerd door andere concepten in het domein (zoge-
naamde: gefsoZeerde eZementen).

Kortheidshalve geven we op de volgende pagina de belang-
rijkste begripsomschrijvingen, condities en proposities die
binnen het CUEING-model gehanteerd worden weer.

Uitgaande van de negen definities, drie condities en drie

proposities is het mogelijk om bij iedere stap afzonderlijk te

bepalen in hoeverre deze overgang in overeenstemming is met

hetgeen op basis van urgentieredeneringen verwacht kan worden.

Bovendien kan van volledige sequenties de mate worden vastge-

steld waarin deze met het urgentiemodel overeenstemmen. En dit

zowel voor een leerstofsequentie zoals die door een leerling

onder condities van autodeterminatie is ontwikkeld, als voor

een sequentie die op basis van enigerlei overweging door een

proefleider is vastgesteld.
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1.                  DEFINITIES

la. M : een verzameling van m elementen die door een leerling
moet worden geleerd.   (m D 3)

lb. Stap : de overgang van het bestuderen van een element naar een
ander element in een reeks uit een verzameling M;

lc. Nde-eenheid: het element uit een verzameling M dat een leerling op
een bepaald moment aan het bestuderen is;·

ld. V : een vector van geordende (Nde - 1) eenheden die door
een leerling reeds bestudeerd zijn, als hij de Nde-een-
heid aan het bestuderen is;

le. W : een deelverzameling van M die alle (m - Nde) eenheden
bevat die de leerling nog niet bestudeerd heeft als hij
met de Nde-eenheid bezig is;

lf.   Ml          : een deelverzameling van M. Alle elementen in Ml refere-
ren tenminste 6dn keer aan enig ander element in M, zon-
der dat tenminste 64n keer door enig ander element naar
deze elementen wordt terugverwezen (uitgaande referen-
ties):

lg. M2 : een deelverzameling van M. Alle elementen in M2 refere-
ren tenminste den keer aan enig ander element in M,
terwijl naar deze elementen tenminste 65n keer door enig
ander element  in M wordt terugverwezen (symmetrische re-
ferenties);

lh. M3 : een deelverzameling van M. Naar alle elementen in M3
wordt tenminste #dn keer door enig ander element in M
verwezen, zonder dat 660 van deze elementen tenminste
aan keer naar enig ander element in M verwijst (€nkomen-

de referenties);
li. M4 : een deelverzameling van M. Alle elementen in M4 vereni-

gen noch inkomende, noch uitgaande referenties op zich
(getsoleerde e Zementen).

2.                  CONDITIES

2a. Ml   0   0
2b. M2   0   0
2c. (Ml n   M2  n M3  n M4 )          0         0

3.                 PROPOSITIES

3a. Voor alle (Nde - 1) elementen in V geldt, dat zij ele-
menten  zijn   Van  (M) u M4).

3b. Voor  alle q elementen  in   (V n  (Ml  u M2) ) geldt,   dat   alle

elementen waaraan door deze q elementen wordt gerefe-
reerd eveneens elementen zijn van V.

3c. Indien de Nde-eenheid een element is van  (M2 u M3) geldt,
dat er tenminste 6dn element is in V dat naar de Nde-
eenheid refereert.
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Dit kan binnen het CUEING-model als volgt worden gekwan-
tificeerd:

a. Indien een element dat een leerling kiest met 66n van de al

bestudeerde elementen een symmetrische relatie heeft, of in-

dien  naar het gekozen element door tenminste 66n van de al
eerder bestudeerde eenheden wordt verwezen (propositie 3 c),

krijgt deze overgang een waarde van 1.

b. Indien geldt, dat alle elementen die uitgaande of symmetri-
sche relaties hebben al eerder bestudeerd zijn (propositie

3b), dan krijgt iedere overgang naar een element dat nog
niet bestudeerd is een waarde van 1.

c. Indien alle bestudeerde elementen alleen inkomende referen-

ties hebben, of geIsoleerde elementen zijn (propositie 3a),

dan krijgt iedere overgang naar een element dat nog niet be-
studeerd is een waarde van 1.

d. In alle hierboven niet genoemde gevallen krijgt een overgang
een waarde 0.

Bij een verzameling van M elementen zijn m: verschillen-

de sequenties mogelijk. Voor elke sequentie geldt dat er m-1

overgangen tussen elementen zijn. Voldoet iedere stap in een

sequentie aan wat hierboven onder a, b en c is gesteld, en

wordt aan iedere stap dus een waarde 1 toegekend, dan komt de
totale waarde van alle stappen overeen met m - 1. Voldoet

iedere stap in een sequentie aan hetgeen hierboven onder d is

gesteld, en wordt aan iedere stap dus een waarde van 0 toege-

kend, dan komt de totale waarde van alle stappen overeen met

m-m = 0. Dit laatste kan zich echter nooit voordoen, omdat,

wanneer een leerling m-2 stappen heeft gedaan, de laatste stap

altijd voldoet aan hetgeen is gesteld onder 6f a, 6f b, 6f c

en dus een waarde van 1 moet krijgen. Dit betekent dat indien

geen enkele stap voldoet aan het urgentiemodel de minimale to-
tale waarde van alle stappen gelijk is aan m-(m-1) = 1.

Om te bepalen in hoeverre een bepaalde sequentie overeen-

komt met het urgentiemodel wordt de waarde van alle stappen in

zo'n sequentie berekend en gesummeerd. Om sequenties van ver-

schillende omvang met elkaar te kunnen vergelijken worden deze

gesummeerde waarden gedeeld door het aantal stappen van een
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sequentie. Aldus worden zogenaamde L-waarden berekend. Uit het

bovenstaande kan blijken, dat de maximale L-waarde van een se-
quentie overeenkomt   met   -    =   1   en de minimale waarde met m -1·
Een sequentie met een minimale L-waarde kent geen enkele over-

gang die aan het urgentiemodel voldoet; een sequentie met een

maximale L-waarde heeft alleen overgangen die met het urgen-
tiemodel niet strijdig zijn.

Met deze uitwerking van het urgentiemodel is het mogelijk
om:

1. Leerstofsequenties te laten varioren op de 'logisch-random'-

dimensie (logisch hier gedefini&erd als de mate waarin een

leerstofsequentie een functie is van het referentiole net-
werk van elementen) door leerlingen toe te wijzen aan ver-
schillende sequenties, die ieder een verschillende L-waarde
bezitten.

2. Leerstofsequenties te laten varioren op de 'vrij-gebonden'-

dimensie zelfs indien tevoren een bepaalde waarde van L is

vastgelegd door leerlingen toe te staan een eigen sequentie

te genereren waarbij tevoren exact het aantal stappen is
vastgelegd die een waarde 1 en andere die een waarde 0 die-
nen te hebben.

Hoe een en ander experimenteel is gerealiseerd wordt in de

methodesectie van dit hoofdstuk besproken.

6.4. Experiment (3)

6.4.1. Proefpersonen

Aan het experiment namen 99 proefpersonen deel, in leeftijd

vari&rendvan 13 tot en met 15 jaar. Het betrof leerlingen van
tweede klassen HAVO/VWO afkomstig van vijf verschillende scho-

len. De proefpersonen namen op basis van vrijwilligheid deel

aan het experiment en kregen voor hun deelname een cadeaubon
van f 20,-- uitgereikt. Leerlingen van wie tevoren kon worden

aangenomen dat zij tengevolge van doubleren of enige andere

oorzaak reeds enige kennis over de te behandelen leerstof had-

den, werden uit de proefpersonengreep verwijderd.
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De ratio jongens/meisjes was: 53 : 46. Proefpersonen werden op
basis van willekeur aan de condities toegewezen. Leerlingen

van verschillende scholen, klassen en sexe werden echter in ge-
lijke mate over de verschillende condities verspreid.

6.4.2. Leermateriaai

Het leermateriaal bestond uit 14 schriftelijke eenheden met be-

trekking tot 14 basisbegrippen uit de electriciteitsleer. De
teksten waren dezelfde als die in het tweede experiment werden

gebruikt, echter met de volgende uitzonderingen:
1. de teksten over electromotorische kracht, spanningsbron en

stroomsterkte werden nu niet aangeboden;

2. de teksten over weerstand en geleidingsvermogen werden in

dit experiment samengevoegd tot 66n nieuwe tekst. Dit laat-
ste omdat de beide teksten kunnen worden beschouwd als el-

kaars 'spiegelbeeld'.
De wijze waarop de teksten die over de 14 begrippen handelden

werden samengesteld is beschreven in de methodesectie bij het

tweede experiment.

Aangezien selectie van elementen die proefpersonen achter-

eenvolgens kregen aangeboden door een PDP 11/45 computer dien-
de te geschieden, en de 'processing time' van de computer bij

het selecteren van nieuwe eenheden zo kort mogelijk diende te

zijn, om de proefpersonen niet te lang te hoeven laten wachten,
werden de 14 eenheden verder onderverdeeld in twee deelverzame-

lingen van elk zeven elementen. Criteria die hierbij werden

gehanteerd waren:
1. de resulterende deelverzamelingen dienden qua omvang verge-

lijkbaar te zijn;

2. de twee deelverzamelingen dienden ook naar moeilijkheids-

graad overeen te stemmen.

Ter realisering van het eerste criterium werd rekening gehou-
den met de tekstomvang en ter realisering van het tweede wer-

den eerder vastgestelde p-waarden van de items die op de be-

treffende eenheden betrekking hadden als indices voor de moei-

lijkheidsgraad van de eenheden gehanteerd.
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Aldus werden de volgende twee deelverzamelingen gevormd:

Tabe Z 6.2. : Overzicht van de leerstofelementen ingedeeld in

twee deelverzamelingen.

DEELVERZAMELING 1 DEELVERZAMELING 2

amp&re atoom
coulomb electriciteit
electron potentiaal
molecuul weerstand en geleidingsvermogen
ohm siemens
potentiaalverschil soortelijk geleidingsvermogen
soortelijke weerstand Volt

Na deze dichotomisering werden beide deelverzamelingen

als van elkaar onafhankelijk beschouwd. Zij werden vervolgens

afzonderlijk inhoudelijk geanalyseerd. Deze analyse geschiedde

als volgt: In iedere tekst afzonderlijk werd nagegaan welke

andere concepten uit de dee Zverzameling waartoe de tekst be-

hoorde in de tekst voorkwamen. Hierdoor werden de uitgaande re-

ferenties vastgesteld. Vervolgens werd nagegaan of de elementen

waaraan een bepaalde tekst refereerde ook naar die tekst terug-
verwezen. Indien zo, dan was er sprake van symmetrische refe-

renties. Tenslotte werd nagegaan welke elementen niet aan andere
elementen refereerden en naar welke ook niet door andere elemen-

ten werd verwezen.

De resultaten van deze analyses kunnen als volgt worden

samengevat:
- In deeZ versame Zing 1 komt &6n element voor ('molecuul') dat

als een geisoleerd element kan worden opgevat; in geen enkel

geval is sprake van een symmetrische referentie.
- In deeZversame Zing 2 komen evenmin symmetrische referenties

voor. Geen enkel begrip kan worden opgevat als een geIsoleerd

element.

Het is van belang er op deze plaats op te wijzen dat de manier

waarop Com technische redenen) de referenti@le analyse diende
te worden uitgevoerd tot gevolg heeft dat geen referenties
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tussen elementen van verschillende deelverzamelingen zijn aan-

gegeven, hoewel die referenties er natuurlijk wel waren.
Het resultaat van de referentidle analyse over dee Zversame Zing

1 kan als volgt worden afgebeeld:

Figuur 6.2.: Representatie van het referenti5le netwerk tussen

de zeven elementen van deelverzameling 1. De pij-

len geven de richting van de referenties aan.

ampare       soorteli ike
weerstand

molecuul electron

--li ohm

potentlaal
verschtl

Het resultaat van de referentiole analyse over dee iversam€Z ing 2

kan als volgt worden gerepresenteerd:

Figwur 6.3.: Representatie van het referentiole netwerk tussen

de zeven elementen van deelverzameling 2. De pij-

len geven de richting van de referenties aan.
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Deelverzameling 1 bestaat aldus uit 7 elementen en 9 re-

laties; deelverzameling 2 uit 7 elementen en 8 relaties. Het

ligt voor de hand om elementen die meer relaties op zich vere-

nigen (bijvoorbeeld: electron met 4, geleidingsvermogen en
weerstand met 3, en atoom en potentiaalverschil met ieder 2

binnenkomende referenties) in een urgentie-index zwaarder te

laten wegen dan elementen met minder verwijzingen (bijvoor-
beeld: molecuul, soortelijk geleidingsvermogen en volt met elk

geen enkele inkomende referentie). Om de volgende redenen is

echter afgezien van het invoeren van extra wegingsfactoren bij

het bepalen van L-waarden en urgentie-indices:

- Door de verdeling van het totale aantal begrippen over twee

deelverzamelingen en het afzonderlijk analyseren van die

deelverzamelingen ontstaat een vertekening ten aanzien van

het werkelijke aantal referenties die elementen ten opzichte
van elkaar hebben binnen de totale verzameling.

- Op zichzelf wordt een stap van het ene element naar het an-
dere element niet urgenter, als zo'n overgang vanuit ver-

schillende elementen gemaakt kan worden. Pas nadat een proef-

persoon zo'n stap herhaaldelijk niet gemaakt heeft, en hij
dus herhaaldelijk referenties tegen is gekomen naar een ele-

ment dat hij nog niet kent, kan men verwachten dat de keuze

voor zo'n element dringender wordt. Met andere woorden de

proefpersoon ondervindt de urgentie van een stap naar een
element waarnaar meervoudig wordt verwezen pas achteraf, als

hij een representatie van het referentiole netwerk heeft

kunnen opbouwen.

6.4.3. Toetsen

De leerresultaten werden bepaald met een 30-item-vierkeuzestu-

dietoets. Zo'n toets werd afgenomen onmiddellijk voorafgaande

aan het experiment (voortoets) en 6&n week nadat de laatste een-

heid door de proefpersoon was bestudeerd (retentietoets). Deze

toetsen bevatten dezelfde items, alleen de volgorde van de items

alsmede de volgorde van de alternatieven verschilden bij beide

gelegenheden. Itemselectie vond plaats uit een itembank van
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150 op basis van de gemiddelde p- en d-waarden van de

items zoals die bij voorgaande afnamen (twee voorstudies met
in totaal 40 respondenten en het tweede experiment zoals eer-

der beschreven met in totaal 64 respondenten) waren vastgesteld.

De aldus samengestelde toets had op basis van de scores van

vroegere respondenten een interne consistentie (Kuder-Richard-

Richardson) van 0.91 en bleek in dit experiment als retentie-
toets een KR-20 van 0.88 te hebben.

6.4.4. Experimentele condities

De proefpersonen van elke school werden willekeurig, maar zo

dat proefpersonen van dezelfde school en sexe steeds gelijk-
tijdig over de condities werden verdeeld, aan drie zogenaamde

autodeterminatie en drie zogenaamde gebonden condities toege-
wezen.

De autodeterminatiegroepen (in het vervolg de A-groepen)

kregen de verschillende elementen van de leerstof aangeboden

in een volgorde waarin zij dat wensten. Daarbij werden echter

voor de verschillende autodeterminatiegroepen de volgende be-

perkende voorwaarden gesteld:

Groep Al: (n=18) de leerstofsequentie die successief gevormd

werd mocht een L-waarde van ten hoogste 0.33 aannemen; dit

gold voor beide sessies.

Groep At: (n=20) de leerstofsequentie mocht een L-waarde aan-
nemen van ten laagste 0.50 en ten hoogste 0.66 eveneens in

beide sessies.

Gro€p AZ: (n=14) hier mocht de leerstofsequentie in beide ses-
sies ten laagste een L-waarde van 0.83 en bij voorkeur een

maximale    E-1.  =   1 L-waarde aannemen.m-1

De gebonden groepen (in het vervolg B-groepen) kregen de

2 x 7 elementen van de leerstof aangeboden in een voorafbe-
paalde volgorde. De constructievoorwaarden die bij het samen-

stellen van de verschillende leerstofsequenties voor de ver-
schillende B-groepen gehanteerd werden waren de volgende:

Groep Bl: (n=16) de leerstofsequentie voor deze groep diende
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een L-waarde van 0.17 te hebben op beide sessies.

Groep 82: (n=15) de L-waarde voor de leerstofsequentie was
hier 0.50 voor de eerste en voor de tweede zitting.

Groep 83: (n=16) voor beide sessies was hier een leerstofse-
quentie met een L-waarde van 1.00 gegenereerd.

Het verschil in L-waarde tussen de eerste en tweede zitting
voor groep B2 was noodzakelijk omdat het op basis van de in-

houdelijke structuur van de leerstof in de tweede deelverzame-

ling niet mogelijk bleek een leerstofsequentie te genereren
met een L-waarde van 0.50. Voor de A-groepen zijn, in tegen-

stelling tot de B-groepen, L-waarden vastgesteld binnen bepaal-
de klassegrenzen. Dit was nodig om leerlingen in de autodeter-

minatiegroepen zo min mogelijk beperkingen op te leggen. Zou

ook voor deze groepen 66n gefixeerde L-waarde zijn vastgelegd,

dan zou het aantal keuzemogelijkheden ook voor deze proefper-

sonen zeer beperkt zijn geweest.

De hierboven gegeven L-waarden waaraan de sequenties voor

leerlingen in de verschillende condities dienden te voldoen

zijn in tabel 6.3. samengevat.

Tabel 6.3.: Overzicht van de L-waarden waaraan leerstofsequen-

ties in verschillende condities en bij verschillen-
de studiesessies moesten voldoen.

AUTODETERMINATIEGROEPEN GEBONDEN GROEPEN

LEERSTOFSEQUENTIE
Al A2 A3 Bl B2 B3

Constructievoor- .174L 4.33 .506LK.66.83<L<LOO L=.17 L=.50 L=1.00
waarden zitting 1

Constructievoor-
waerden zitting 2

.17€L 4.33 .504Lh.66.83<MLOO L=.17 L=.66 L=1.00

6.4.5. ExperimenteZe procedure

Het experiment nam drie zittingen in beslag. Tijdens de eerste

zitting werd de voortoets afgenomen. Hiervoor was 20 minuten

-
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gereserveerd. Daarna was er een pauze. Na de pauze hadden de

leerlingen 26 uur tijd om de teksten uit deelverzameling 1

te bestuderen. Tijdens de tweede zitting bestudeerden de leer-

lingen de teksten van deelverzameling 2. Hiervoor was even-

eens 24 uur uitgetrokken. Tussen de eerste en de tweede en

tussen de tweede en de derde zitting zat een periode van zeven

dagen. Tijdens de derde zitting (die 20 minuten in beslag nam)
moesten de leerlingen de retentietoets maken. De periode van

zeven dagen tussen de tweede en de derde zitting was ingevoerd

om te voorkomen dat alleen onmiddellijke leerresultaten, met

betrekking tot vooral de begrippen uit de tweede deelverzame-

ling, zouden worden gemeten.

Leerlingen van verschillende scholen kwamen voor het expe-

riment op verschillende dagen naar het Psychologische Labora-

torium van de Hogeschool. Bij aankomst werden zij verdeeld over

twee verschillende lokalen. Verdeling over lokalen en condities

geschiedde op alfabetische volgorde. De beide lokalen waren met

elkaar volledig vergelijkbaar, met uitzondering van het feit

dat zich in het ene lokaal (de zogenaamde 'feedback-classroom'

van het Psychologisch Laboratorium) een terminal bevond die was

verbonden met een PDP 11/45 computer (met een operating systeem

RSX 11-D).

Bij het begin van iedere studiesessie kregen de leerlin-

gen de instructie om zeven eenheden te bestuderen. De leerlin-

gen werd gevraagd de zeven eenheden zo goed mogelijk te bestu-

deren, omdat de kennis ervan tussentijds en na afloop van het

experiment zou worden nagevraagd. Er werd geen tijdslimiet ge-

steld. Wel werd gezegd dat het bestuderen van zeven eenheden
in 24 uur gemakkelijk te realiseren zou moeten zijn. De leer-

lingen bleken op beide zittingen ruim binnen 24 uur met het

bestuderen gereed te zijn. De benodigde studietijd per eenheid

varioerde sterk per leerling en per eenheid, maar kwam voor

beide zittingen op hetzelfde neer. Alle leerlingen in alle

condities waren in de gelegenheid om over de bestudeerde een-

heden aantekeningen te maken. De aantekeningen moesten echter

bij het beoindigen van de studie van een eenheid tegelijk met

.-
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de tekst over die eenheid weer worden ingeleverd. Nadat alle

eenheden waren bestudeerd en nadat de retentietoets was afge-

nomen kregen alle leerlingen (voor zover zij daar belangstel-

ling voor hadden) al hun aantekeningen terug tegelijk met hun

scores op de verschillende toetsen.
Aan het einde van iedere studiesessie werd een 10-item-

vierkeuzetoets afgenomen. Deze tussentoetsen werden onmiddel-

lijk nagekeken en het resultaat ervan onmiddellijk meegedeeld

aan de leerlingen. De 20 items die voor deze toetsen nodig wa-

ren werden geselecteerd uit een itembank van 150. Over deze
items waren uit de eerder vermelde pilotstudies en het vorige

experiment p- en d-waarden bekend. Selectie vond plaats op ba-

sis van deze waarden en rekening houdend met normen zoals ge-
formuleerd door De Groot en Van Naerssen (1969) en met uitslui-

ting van de items die in de voor- en retentietoets waren opge-

nomen. De tussentoetsen hadden voornamelijk een terugkoppe-

lingsfunctie en de scores erop zijn verder dan ook niet in de

data-analyse betrokken.
De drie B-groepen vormden tezamen de zogenaamde gebonden

conditie. Alle proefpersonen kregen per conditie (Bl, 82, 83)

de verschillende eenheden in exact dezelfde volgorde aangebo-

den. De drie gebonden condities verschilden onderling doordat
de verschillende volgorden van de elementen per subgroep re-

sulteerden in de verschillende L-waarden die daar tevoren voor

waren vastgesteld (zie tabel 6.3.). Om die verschillende L-waar-

den te kunnen realiseren genereerde de PDP 11/45 tevoren alle

mogelijke 2(7:) sequenties met hun corresponderende L-waarden.

Hieruit werden er willekeurig 6 gekozen, i.c. 2(sessies) x 3

(L-waarden). In deze volgorde kregen leerlingen in de groepen
Bl, B2 en B3 de verschillende eenheden aangeboden. Tijdens de

zittingen verliep het realiseren van een leerstofsequentie al-

dus: Alle leerlingen kregen de eenheid aangeboden die bij hun

conditie paste. Als een leerling van mening was dat hij de

aangeboden eenheid in voldoende mate beheerste gaf hij dat aan

66n der proefleiders te kennen. Deze vervoegde zich dan bij de

leerling, haalde de eenheid op (alsmede de aantekeningen die

de proefpersoon over die eenheid had gemaakt) en verstrekte
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vervolgens die eenheid aan de leerling die, conform de condi-

tie waarin de leerling zich bevond, 'aan de beurt was'. Deze

procedure werd gecontinueerd, totdat alle zeven eenheden die
tijdens een studiesessie moesten worden gedaan waren bestudeerd.

Was een leerling binnen 2 uur klaar met alle zeven eenheden

dan kreeg hij als hij daar belangstelling voor had een strip-
boek te lezen. Waren er vanaf het begin van een studiesessie

2 volle uren verstreken dan mocht hij zijn tussentoets maken
en, nadat die tussentoets was gecorrigeerd en het resultaat hem

was meegedeeld, het lokaal verlaten.

De drie A-groepen vormden tezamen de zogenaamde autodeter-

minatie conditie. Voor deze conditie werd een Fortran IV com-

puterprogramma geschreven . Alle leerlingen in de autodetermi-1)

natieconditie waren tevoren toegewezen aan 66n van de drie

(Al tot en met A3) specifieke leerstofsequentiecondities. Met

iedere leerstofsequentieconditie was een bepaalde L-waarde ge-
associoerd zoals in tabel 6.3. vermeld. Aangezien iedere leer-

ling vrij was bij het genereren van zijn sequentie door de
2 x 7 leerstofelementen, binnen de grenzen die door de spe-

cifieke L-waarde aan de resulterende sequentie werden gesteld,

was het mogelijk de voortgang van iedere leerling afzonderlijk
door de leerstofelementen te begeleiden. Dit geschiedde als

volgt: nadat een leerling een door hem gekozen studietekst had

bestudeerd liet hij dat aan 66n der proefleiders weten. Deze

haalde dan de betreffende studietekst op samen met de daarover

door de leerling gemaakte aantekeningen. De bestudeerde een-

heid werd vervolgens gecodeerd en via de terminal ingevoerd in

de PDP 11/45. De PDP leverde dan een tabel waarop was aangege-
ven welke van de zeven te bestuderen eenheden door die leerling

nog niet waren bestudeerd. Achter iedere eenheid in deze tabel

was bovendien aangegeven of een overgang naar die eenheid

binnen de voorwaarden van een specifieke sequentieconditie

1) Dit programma werd geschreven door Drs. G. Navarro.
Deze verrichte er een voorstudie mee welke is gerapporteerd
in een afstudeerscriptie (Navarro, 1979).
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paste of niet en hoeveel alternatieve sequenties er voor een

leerling resteerden als hij voor die eenheid zou kiezen. De

leerling kreeg vervolgens een formulier aangeboden waarop een

aantal (per stap vari8rende) eenheden waren aangekruist. Dit

formulier werd samengesteld door de proefleider die zich achter
de terminal bevond. Deze kruiste op het formulier die eenheden

aan die:

1. een leerling nog niet had bestudeerd,

2. voldeden aan de constructievoorwaarden, en
3. het grootste aantal mogelijkheden voor de leerling open

lieten.

Aldus selecteerde de proefleider die eenheden als keuze-alter-

natieven voor een leerling die hem, als hij ze zou kiezen, in

het verloop van de zitting de meeste alternatieven zouden blij-
ven opleveren. De leerling moest zijn keuze voor een vervolg-

eenheid vervolgens bepalen op basis van de alternatieven die

op het formulier waren aangekruist. Had hij zijn keuze bepaald

dan kreeg hij de door hem gekozen studietekst aangeboden en
zo verder totdat alle zeven eenheden waren bestudeerd. Voor

het overige kwam de procedure in de autodeterminatiecondities

overeen met die welke in de gebonden condities werd gevolgd.

6.4.6. Hypothesen

Uit hetgeen in de inleiding is gesteld werden de volgende hy-

pothesen voor het experiment afgeleid:

1. Hoe groter de L-waarde is voor de leerstofsequentie waaraan
een leerling is toegewezen, des te hoger zullen zijn scores

zijn op de retentietoets. Dit geldt voor zowel de zogenaam-

de autodeterminatie- als de gebonden groepen.
2. Binnen de autodeterminatiegroepen geldt bovendien het vol-

gende: gegeven het feit dat leerlingen in deze conditie

enigermate zelf kunnen bepalen in welke volgorde zij de
2 x 7 leerstofelementen zullen bestuderen, wordt verwacht

dat naarmate die vrijheid groter is studieprestaties op de

retentietoets ook hoger zullen zijn.
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6.4.7. ResuZtaten

De retentietoets- en voortoetsscores van de verschillende ex-

perimentele groepen zijn samengebracht in tabel 6.4.

TabeZ 6.4.: Verzamelstaat van de voortoets- (VT) en retentietoets-

scores (RT) voor de drie (Al tot en met A3) auto-

determinatie en de drie (Bl tot en met B3) gebon-

den groepen.

AUTODETERMINATIE-GROEPEN
Al A2 A3

VT RT VT RT VT RT

M 7.78 18.33 9.95 18.75 8.43 18.07
SD 1.73 3.14 2.78 4.71 1.95 3.02
N       18       18 20 20 14       14

GEBONDEN GROEPEN
Bl B2 B3

VT RT VT RT VT RT

M 8.38 18.94 8.67 18.67 8.50 17.63
SD 2.31 4.55 2.38 3.99 2.00 3.81
N       16       16       15       15       16       16

De verschillen tussen de gemiddelde voortoetsscores wijken

niet significant af. Ook de gemiddelde retentietoetsscores

verschillen minimaal en niet significant van elkaar. Voor de

autodeterminatiegroepen geldt: F(2;49) = 0.14; voor de groepen

in de gebonden conditie: F(2;44) = 0.45.
In de inleiding is erop gewezen dat de vrijheid die een

leerling bij het genereren van een reeks heeft, afhankelijk is

van onder andere de inhoudelijke structuur van de leerstof.

Dit geldt ook indien de inhoudelijke structuur is gedefiniderd
als een referentiole structuur. Men kan zich dan ook afvragen

in hoeverre in dit experiment het aantal alternatieven varioer-

de waaruit leerlingen in de autodeterminatiegroepen mochten
kiezen. Om dit vast te stellen werden zogenaamde vrijheids-
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graden per leerling berekend. Het aantal vrijheidsgraden dat

een leerling heeft bij het genereren van een leerstofsequentie

is gedefiniderd als het totaZe aantaZ atternatieven waaruit

een leerling gedurende het bestuderen van 2 x 7 eenheden heeft

kunnen kiezen. Indien hij absoluut vrij is in het bepalen van

zijn opeenvolgende keuzen uit N-eenheden (waarbij N=2x7) en

indien - zoals in dit experiment - de eerste stap reeds tevo-

ren is vastgelegd dan heeft de leerling maximaal de beschik-

king over 42 (namelijk 2(6+5+4+3+2+1))alternatieven. Krijgt
de leerling, zoals in de gebonden condities, de elementen in

66n en dezelfde tevoren bepaalde volgorde aangeboden, dan is

het aantal vrijheidsgraden minimaal en in dit geval bepaald

als 2(1+1+1+1+1+1)=12.

In de autodeterminatieconditie konden de vrijheidsgraden

van leerlingen theoretisch derhalve varioren van 12 tot en met

42. De feitelijke variatie bleek in dit experiment te liggen

tussen 19 en 41. Te verwachten is, dat het aantal vrijheids-

graden in groepen met extreme L-waarden (0.17 of 1.0) hoger is

dan in de groep met de intermediaire L-waarden (0.50). Bij

extreem hoge of extreem lage L-waarden zijn immers meer strin-

gente constructievoorwaarden voor de te vormen sequenties ge-

steld. De vrijheidsgraden voor de verschillende autodetermina-

tiegroepen zijn samengevat in tabel 6.5.

Tabel 6.5.: Verzamelstaat vrijheidsgraden in de drie (Al tot
en met A3) autodeterminatiegroepen.

Groep

Al A2 A3

M 26 33.4 25.5
SD 4.39 5.04 4.18
N 18 20    14

Uit een over deze gegevens uitgevoerde S6n-weg-variantieana-

lyse kon worden afgeleid, dat de verschillende A-groepen in

verschillende mate vrij waren in het genereren van hun sequen-
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staan in tabel 6.6. vermeld.

Tabe Z 6.6. : Een-weg-ANOVA over vrijheidsgraden van de drie

autodeterminatie-groepen (N=52).

SS DF MS          F

*
Leerstofsequentie 716.37        2 358.19 16.87
Residu 1040.30 49 21.23

Totaal 1756.67 52

*PS 0.000003

Vervolgens werd nagegaan in hoeverre vrijheidsgraden met
retentietoetsscores samenhingen. Daartoe werden product-moment-

correlaties berekend. Deze zijn opgenomen in tabel 6.7.

TabeZ 6.7.: Product-moment-correlaties tussen vrijheidsgraden

en retentietoetsscores voor de drie autodetermina-

tie-groepen afzonderlijk en tezamen.

GROEP OVER A-GROEPEN

Al A2 A3

0.53 0.61 0.26 0.44* ** ***

*p60.05 ** p 40.01 ***   p  5  0.0 0 1

Uit tabel 6.7. kan worden afgeleid dat over alle groepen onge-
veer 20% van de retentietoetsscorevariantie verklaard werd

door verschillen in vrijheid die de leerlingen bij het ontwik-

kelen van hun sequenties hebben gehad. Dat dit, ondanks het

feit dat vrijheidsgraden covariJren met verschillende L-waar-

den, niet heeft geleid tot verschillende gemiddelde retentie-

toetsscores voor de onderscheiden A-groepen, heeft waarschijn-
lijk te maken met de wijze waarop vrijheidsgraden over de drie
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A-groepen waren verdeeld · Omdat een covariantie-analyse over

de retentietoetsscores met vrijheidsgraden als covariabele

niet mogelijk was (geen lineariteit van regressielijnen), is

in figuur 6.4. weergegeven hoe de vrijheidsgraden over de ver-

schillende groepen van de autodeterminatieconditie waren ver-
deeld.

Figuur 6.4 .: Frequentieverdeling van het aantal vrijheidsgraden

in de verschillende autodeterminatiegroepen (N=52)
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Uit de figuur kan worden afgeleid dat:

1. Leerlingen met een gemiddeld of een meer dan gemiddeld aan-

tal vrijheidsgraden vooral in groep A2 te vinden zijn;
2. Leerlingen met een gemiddeld of een minder dan gemiddeld

aantal vrijheidsgraden vooral voorkomen in groepen Al en
A3.

Aangezien er echter zowel in groep Al als in groep A3 leerlin-

gen voorkomen met een aantal vrijheidsgraden dat afwijkt van
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wat voor de respectievelijke groepen in algemeenheid geldt,

draagt dit er waarschijnlijk zorg voor dat verschillen in vrij-

heidsgraden niet in de retentietoetsscores van de leerlingen

zijn weerspiegeld. Dit kan worden geillustreerd door figuur

6.5. waarin de puntenwolk die het verband tussen retentietoets-

scores en vrijheidsgraden voor de drie autodeterminatie-groepen

weergeeft is getekend.

Figuur 6.5.: Puntenwolk van vrijheidsgraden met retentietoets-

scores voor de drie autodeterminatie-groepen

(R = gemiddeld aantal vrijheidsgraden over de drie

A-groepen; Y = gemiddelde retentietoetsscore over

de drie A-groepen).
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6.4.8. Discussie

In dit experiment is nagegaan in hoeverre leerstofsequenties

die in verschillende mate overeenstemmen met een bepaalde re-

presentatie van de inhoudelijke structuur van de leerstof tot
verschillende leerresultaten leiden. Daartoe werden sequenties

geconstrueerd die in verschillende mate een functie waren van

het zogenaamde referenti@le netwerk.
De verkregen resultaten toonden aan dat het niet van be-

lang is of een leerstofsequentie in meerdere of in mindere ma-
te met zo'n referentiSel netwerk overeenstemt. De conclusie

die hieraan verbonden moet worden is dat hetgeen in hypothese

1 is gesteld (namelijk dat een hogere mate van overeenstemming
tot hogere retentietoetsscores zal leiden) niet bevestigd kan

worden.

Waarom dit zo is, is moeilijker te verklaren. Een aantal

verklaringen liggen echter voor de hand. Allereerst is er het
probleem van de opsplitsing van het totale aantal leerstof-

elementen in twee deeZversameZingen. In dit experiment was

zo'n opsplitsing noodzakelijk. Zij had echter tot gevolg dat

beide leerstofsegmenten afzonderlijk (referentidel) geanaly-

seerd moesten worden en vervolgens ook in twee afzonderlijke

studiesessies in het experiment aan bod kwamen. Een referen-
tidel netwerk over de totale verzameling elementen ziet er

anders uit als twee afzonderlijke netwerken die over twee als

onafhankelijk beschouwde deelverzamelingen worden gemaakt. Dit

heeft ook consequenties in de feitelijke realisering van aan

die netwerken ontleende leerstofsequenties. Het verdient kort-

om aanbeveling om het hier vermelde onderzoek met betrekking
tot CUEING- leerstofsequenties te herhalen onder andere als de

hierbovengenoemde omstandigheden.

Een andere oorzaak voor het uitblijven van leerstofsequen-

tie-effecten kan wellicht gevonden worden in het feit, dat de

wijze waarop in dit onderzoek referentiole netwerken werden
gedefini&erd te zeer aansloot bij oppervlakte-structurele ken-

merken van de instructieteksten. Het zou aanbeveling verdienen
referentiole netwerken te beschrijven in termen van aZZeen de
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noodzake Zijke verwijzingen die er tussen begrippen in studie-
teksten voorkomen. In dit onderzoek werd er echter vanuit ge-

gaan dat een verwijzing tussen twee elementen bestond, indien
in een tekst die over een bepaald begrip A handelde ook gespro-

ken werd over begrip B. Het merendeel van dit soort verwijzin-

gen is wel leerstofinhoudelijk van aard, maar dit neemt niet

weg dat er ook referenties voorkomen van minder inhoudelijke
aard. Een samensteller van een tekst beschrijft bijvoorbeeld

soms een referentie niet omdat die per se noodzakelijk is, maar

omdat zo'n referentie een illustratieve functie heeft. Een

voorbeeld van zo'n referentie is een zinsnede als: "...net als
bij B, gaat het ook bij A om P en Q...". In dit voorbeeld is A

het begrip waar het om gaat, verwijst A noodzakelijk naar P

en Q, maar niet noodzakelijk naar B.

Wellicht nog belangrijker is het feit dat in het CUEING-

algorithme dat in dit onderzoek gehanteerd werd geen rekening

werd gehouden met het totale aantaZ referenties dat een begrip

op zich verenigd en/of laat uitgaan naar andere begrippen in
het netwerk. De mate van cohesie ('Vernetzung') en de sprei-

ding van de verbindingen over het netwerk zijn (vergelijk
Weltner, 1975) kwantificeerbare grootheden die bij de bereke-

ningen van de urgentie van een bepaalde keuze medebepalend

kunnen zijn. Zo kan men zich voorstellen dat een bepaald be-

grip dat vele referenties op zich verenigd (in ons geval bij-

voorbeeld electron) urgenter gekend moet worden als &6n refe-

rentie al bekend is, dan een begrip waarvan de referenties

die ernaar verwijzen wel reeds allemaal bekend zijn, maar dat
veel minder centraal in het netwerk is gepositioneerd. Een

verbetering zou zijn indien in de formules voor het berekenen
van urgentiecoifficionten wegingsfactoren worden opgenomen die

betrekking hebben op het aantal inkomende en uitgaande betrek-

kingen dat een begrip heeft met andere begrippen in het net-
werk.

Daarnaast zou het hier besproken onderzoek kunnen worden

herhaald in die zin dat leerlingen verteld wordt welke ratio-
naTe er achter de opeenvolging van elementen in een reeks

schuil gaat, of - voor de autodeterminatiecondities - welke
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rationale verborgen is achter de selectie van alternatieven

die een leerling successievelijk krijgt aangeboden. Met andere

woorden: een andere mogelijke reden voor het uitblijven van

leerstofsequentie-effecten kan zijn gelegen in het feit dat de
logica in de opeenvolging van elementen voor de meeste leer-

lingen impliciet bleef, terwijl explicitering ervan misschien

juist beslissende invloed heeft op de mate waarin zo'n sequen-

tie effect heeft op leerproces en leerresultaten van leerlin-

gen.
In het tweede experiment kon worden aangetoond, dat de

mate waarin de leerling vrij is om een eigen weg te bepalen

door een aantal leerstofelementen een belangrijke invloed

heeft op het gemak waarmee leerlingen relaties tussen die ele-

menten reproductief dan wel productief aan kunnen geven. Zo'n
verband was ook aantoonbaar indien als criterium retentietoets-

scores werden genomen. Ook in dit onderzoek vonden we een ver-
band tussen autodeterminatie en leerprestaties terug. Aange-

toond kon worden dat gemiddeld 19% van de variantie op de re-

tentietoets door verschillen in vrijheidsgraden verklaard kon

warden. Voor de groep met de lage L-waarde was dit percentage
28; voor de groep met de hoogste L-waarde 7 en voor de groep

met de intermediaire waarde 37. Maar, hoewel vrijheidsgraden

in de verschillende autodeterminatiegroepen significant van

elkaar verschilden, kwam het verband tussen vrijheidsgraden en

retentietoetsscores niet tot uitdrukking in significant ver-

schillende retentietoetsscores voor de autodeterminatiegroepen.
Dit vindt ons inziens zijn oorzaak in twee verschillende zaken.

Allereerst bleek de correlatie tussen vrijheidsgraden en

retentietoetsscores in de groep met de hoogste L-waarde ver-

waarloosbaar klein, in tegenstelling tot de beide andere groe-

pen. Waarschijnlijk is het kleine aantal leerlingen (N=14) in

de groep met de maximale L-waarde hieraan debet. Daarnaast, en

dit kan blijken uit de figuren 6.4. (frequentieverdeling) en

6.5. (puntenwolk), boden de verschillende leerstofsequenties

die in de autodeterminatiegroepen werden gegenereerd weliswaar

verschillende vrijheidsgraden aan de leerlingen (tabel 6.6.),

maar dit verband was verre van volledig. Zo hadden bijvoorbeeld
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vier van de achttien leerlingen in de groep met de laagste
L-waarde en vier van de veertien leerlingen in de groep met de

hoogste L-waarde nog een aantal vrijheidsgraden dat het gemid-

delde aantal overschreed. En in de groep met de intermediaire

L-waarden waren er altijd nog vier van de twintig leerlingen

die over minder dan het gemiddelde aantal vrijheidsgraden kon-

den beschikken. Zouden alle leerlingen zijn 'gepoold' en daar-

na opnieuw zijn ingedeeld naar verschillende vrijheidsgraden,

dan lijkt het, gelet op de gevonden correlaties tussen vrij-

heidsgraden en retentietoetsscores, aannemelijk dat tussen

groepen met verschillende vrijheidsgraden ook verschillen in

retentietoetsscores waren gevonden.

6.5. Samenvatting

In experiment (3) is nagegaan in hoeverre leerstofsequenties

die in verschillende mate met een bepaalde representatie van

de inhoudelijke structuur van de leerstof overeenstemmen tot

verschillende leerresultaten leiden. Daartoe werden sequenties

gegenereerd die in verschillende mate een functie waren van

het zogenaamde referentiole netwerk. Dit netwerk was gedefini-

eerd als het patroon van verwijzingen tussen de begrippen die

onderdeel zijn van de leerstof.
Met het zogenaamde CUEING-algorithme werden drie soorten

sequenties geconstrueerd: sequenties waarvan de opeenvolgende
stappen 6f volledig, 6f helemaal niet, 6f gedeeltelijk in de

richting van de verwijzingen tussen begrippen verliepen. Deze

drie soorten sequenties werden 6f in 66n bepaalde, tevoren

vastgelegde, vorm aan leerlingen voorgelegd (de zogenaamde ge-

bonden conditie), 6f konden het resultaat zijn van het keuze-

patroon van leerlingen tijdens het experiment (de zogenaamde

autodeterminatieconditie). In het laatste geval moesten de se-

quenties weliswaar voldoen aan tevoren gestelde eisen, maar

mochten de leerlingen bij iedere overgang kiezen met welke van

de aan deze eisen voldoende begrippen zij in het bijzonder

wensten verder te gaan.
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Aan het experiment namen 99 leerlingen als proefpersoon

deel (tweede klassers VWO/HAVO). Zij werden a select aan de

zes groepen (drie autodeterminatie- en drie gebonden groepen)

toegewezen en dienden leermateriaal te bestuderen dat overeen-

kwam met het leermateriaal dat in het tweede experiment werd

gebruikt (electriciteitsleer).

De resultaten lieten zien, dat de mate waarin een leer-

stofsequentie overeenstemt met het referentidle netwerk van

die leerstof geen invloed had op de retentietoetsscores. Dit

gold voor zowel de gebonden als de autodeterminatiegroepen.
Het aantal alternatieven waaruit een leerling in de autodetermi-

natiegroepen gedurende het experiment mocht kiezen bleek daaren-

tegen positief samen te hangen met de retentietoetsscores.

Dit laatste kan worden geInterpreteerd als een hernieuwde be-

vestiging van wat in experiment (2) werd gevonden: de vrijheid

die een leerling heeft bij het genereren van een sequentie

door een aantal leerstofelementen heeft een belangrijke invloed

op de leerresultaten. In combinatie met het uitblijven van

leerstofsequentie-effecten kan dan ook worden geconcludeerd,

dat dit zelfs geldt ongeacht de specifieke aard van de leer-

stofsequenties.
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7. Al·TITUDE-TREATMENT-INTFRACTION: Op zoek naar :en (,tflei.if,ids-
1)

strategic voor zinvoZZe interacties

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de theorievorming

rond aptitude-treatment-interactie (ATI). ATI is (in de onder-

wijspsychologie) het algemene idee dat onderwijsuitkomsten

het gemeenschappelijk product zijn van leerlingkenmerken ("any

characteristic of a person that forecasts his probability of
success under a given treatment", Cronbach & Snow, 1977, p. 6)

en omgevingskenmerken ('any manipulable variable' (op. cit.

P. 6)).
Bij dit algemene idee behoren zogenaamde ATI-onderzoeks-

methoden via welke men kan nagaan of interacties tussen leer-

lingkenmerken en onderwijsmethoden variaties in onderwijsuit-

komsten verklaren. Zij vormen een combinatie van experimentele

en correlationele methoden (zie De Klerk, 1978, 1979a). De re-

sultaten van het tot nu toe verrichte ATI-onderzoek zijn over

het algemeen teleurstellend (zie bijvoorbeeld Crombag, 1979;

Span, 1977). Er zijn recentelijk dan ook geluiden te horen,

dat voortgaan met de ATI-conceptie weinig vruchtbaar is (Crombag,
1979; Merrill, 1975). Op de argumenten van de tegenstanders van

ATI-onderzoek en op enkele misvattingen wordt in 7.1. nader in-

gegaan. In 7.2.wordt beargumenteerd waarom het toch nog zinvol

is om door te gaan met ATI-onderzoek. De discussie daaromtrent

mondt uit in een pleidooi voor een meer theoriegerichte concep-
tuele benadering  van  ATI.   In 7.3. worden enkele  in de litera-

tuur aangetroffen eerste stappen in de richting van een theorie-

gerichte ATI-benadering besproken.   In 7.4. worden deze idee5n

geintegreerd in en uitgebreid tot een achttal beginselen. In
7.5. volgt een toepassing van deze beginselen in een

heuristische strategie die door Lodewijks & Simons (1979)

l Dit hoofdstuk is een gemeenschappelijk product van de auteur

van deze dissertatie en Dr. P.R.J. Simons. In de dissertatie

van Simons (1980) komt dit hoofdstuk in vrijwel dezelfde be-
woordingen voor als hoofdstuk 2. Het in dit hoofdstuk bespro-
kene is een verdere uitwerking van gedachten die eerder zijn

gepubliceerd door Lodewijks (1979) en - ook als coproductie -
door Lodewijks & Simons (1979).
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werd ontwikkeld: correspondentie-analyse. In 7.6. wordt vervol-

gens verder ingegaan op de toepassing van de correspondentie-

analysestrategie in deze dissertatie.

7.1. Enka:e wijd verbreide misv..ttingen net betrekking tot ATI

In de loop der jaren hebben zich binnen en buiten de kring van

ATI-onderzoekers misvattingen gevormd die de discussie over

ATI vertroebelen. In deze paragraaf worden vijf van dergelijke

misvattingen behandeld.

a. ResuZtaten van ATI-onderzoek bepaZen hoe differentiatie moet

pZaatsvinden.

Dit misverstand is mede in de hand gewerkt door een te groot

enthousiasme van de ATI-onderzoekers van het eerste uur. Zij

meenden namelijk, dat uit de gevonden interacties min of meer

rechtstreeks zou volgen voor welke leerlingen welke methode
zou moeten worden gebruikt. Dat ook Cronbach & Snow (1977)

in hun vroegere werk deze overdreven verwachting ten aanzien
van de resultaten van ATI-onderzoek mede in de hand hebben

gewerkt, moge blijken uit bijvoorbeeld een tekening als fi-

guur 7.1. waarin een interactie tussen twee 'treatments'

en een 'aptitude' is getekend met onder de figuur direct

de beslissingsregel. Personen met een score boven X  zou-S

den moeten worden toegewezen aan treatment B en personen

met een score beneden X zouden moeten worden toegewezen
S

aan treatment A.

Figuur 7.1.: Een aptitude-treatment-interactie plus een be-

slissingsregel.

Uitkomst Y 1 teeat Bttea
I treatment A

X                    Aptitude X
S

Beslissings- Toewijzen aan A Toewijzen aan B
regel
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De directe stap van de interactie (descriptie) naar

de beslissingsregel (prescriptie) lijkt simpel en voor de

hand te liggen. Zo'n stap mag echter niet zonder meer worden

gemaakt. In de eerste plaats doet zich hierbij een methodo-

logisch probleem voor. Er is immers een gebied op de X-as
waar de treatments niet significant van elkaar Verschillen:

een gebied rondom Xs· Alleen voor de zogenaamde differen-

tiatiegebieden van X, waar de treatments significant van

elkaar verschillen (Plomp, 1977), zou een beslissing ten

gunste van A of B kunnen worden genomen. In het gebied van

X (rondom Xs) waar geen significante verschillen tussen A
en B bestaan, is toewijzing aan A even goed als toewijzing

aan B.

In de tweede plaats is het onverstandig om toewijzings-

beslissingen uitsluitend te baseren op prestatiecriteria.

Er zijn kosten en baten verbonden aan de realisering van

onderwijsmethoden in het onderwijs. In hun latere werk ad-
viseren Cronbach & Snow (1977, p. 40) dan ook toewijzings-

beslissingen te baseren op utiliteiten, waarbij op grond van

verschillende criteria (prestaties, kosten, studietijd en der-

gelijke) volgens bepaalde wegingsfactoren wordt bepaald
welke leerlingen aan welke methode moeten worden toegewezen.

In de derde plaats kunnen met betrekking tot verschil-
lende prestatiecriteria verschillende interacties optreden.

Op welke interactie moet dan de beslissingsregel worden ge-

baseerd? Zo bleek uit verschillende studies dat (faal)ang-

stige leerlingen meer profiteren van gestructureerde metho-

den (Flammer, 1975; De Leeuw, 1979). Het is echter waar-

schijnlijk dat, wanneer  ( faal) angstige leerlingen op grond

van deze resultaten alleen nog maar gestructureerde onder-

wijsmethoden zouden worden aangeboden, de (faal)angst in

andere (ongestructureerde) situaties zich zou bestendigen

of zou toenemen. Het is derhalve maar zeer de vraag of het

wel zo gunstig is de (faal)angstige leerlingen aan gestruc-

tureerde methoden toe te wijzen.

Concluderend kan worden gesteld, dat kennis van aptitude-
treatment-interacties slechts Via allerlei tussenstappen een
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bijdrage kan leveren aan prescripties met betrekking tot
het toewijzen van leerlingen aan onderwijsmethoden. De oor-

spronkelijke misvatting dat dit verband tussen descriptieve

gegevens en prescripties rechtstreeks zou kunnen worden ge-

legd, heeft de overige misvattingen b, c, d en e mede in de

hand gewerkt (vergelijk Lodewijks, 1979).

b. AZZeen disordinaZe interacties zijn interessant en van beZang.

"At one time, writers stressed the value of disordinal inter-

actions and tended to dismiss ordinal interactions. The or-

dinal interaction was regarded as a mere artifact of the

choice of the measuring scale for the dependent variable"

(Cronbach & Snow, 1977, p. 31). Vooral Bracht (1970) heeft

sterk de nadruk gelegd op het belang van disordinaliteit van

interacties. Hij vond ordinale interacties even onbelangrijk

als niet-significante interacties. Ook Borich et al. (1976)

hechtten weinig waarde aan ordinale interacties. Deze opvat-

tingen over het uiteenlopend belang van ordinale en disor-

dinale interacties hangen nauw samen met de eerder bespro-

ken misvatting met betrekking tot de relaties tussen ATI-

resultaten en toewijzingsbeslissingen. In een opvatting vol-
gens welke het kruispunt van twee regressielijnen rechtstreeks

aangeeft welke leerlingen nog wel aan methode A moeten wor-
den toegewezen en welke niet meer, passen alleen disordinale

interacties. Bij ordinale interacties zouden immers alle

leerlingen aan dezelfde methode moeten worden toegewezen.
Wanneer men zich echter realiseert, dat nog vele andere

factoren mede bepalend zijn bij toewijzingsbeslissingen en

dat niet het kruispunt van de regressielijnen maar de dif-

ferentiatiegebieden de relevante informatie vormen, worden
naast disordinale ook ordinale interacties interessant.

Cronbach & Snow (1977) geven het volgende voorbeeld ter

verduidelijking: "If the treatment that yields the greater
outcome is much costlier than the other, the ordinal inter-

action effect on outcome becomes a disordinal effect on

payoff. The more costly method should be applied only to
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those who will find it so advantageous that its extra cost

is repaid in benefits." (p. 33). Soortgelijke voorbeelden

zou men kunnen geven met betrekking tot studietijden of com-
binaties van verschillende criteria. Met Cronbach & Snow

concluderen we  dan  ook:  "We take ordinal interaction serious-

ly." (p. 495).

c. Er zijn nauweZijks beZangwekkende ATI's gevonden

In veel publicaties over ATI worden de volgende woorden van

Glass (1970) aangehaald: "There is no evidence for an inter-
action of curriculum treatments and personological variables.

I don't know of another statement that has been confirmed

so many times by so many people..." (p. 210). Deze uitspraak

van Glass is gebaseerd op het overzichtsartikel van Bracht

(1970), die, zoals boven vermeld, alleen was geinteresseerd
in disordinale interacties. Wanneer we het overzicht van

ATI-studies van Cronbach & Snow (1977) bezien, inclusief

de ordinale interacties, dan is de conclusie van Glass niet

gerechtvaardigd. Er zijn zeker belangwekkende ATI's gevonden.

Snow (1977) schrijft: "...the existence of ATI as phenomena
has been clearly established"  (p.  50) . Het probleem zit dus

niet in het feit dat er geen ATI's zouden zijn gevonden.
Eerder vormen de tegenstrijdige, vaak moeilijk verklaarbare

resultaten van interactie-onderzoek een probleem. In de

woorden van Snow: "But while some ATI findings are plausible

and some are replicable, few are well understood and none

are yet applicable to instructional practice." (p. 50).

d. Mastery Learning, Personalized Systems of Instruction en

Learner ControZ vormen aantrekkeZijke aZternatieven voor

ATI-onderzoek.

De Koning (1974) en Crombag (1979) stelden voor de aandacht

meer te richten op het verder ontwikkelen en verbreiden van

Mastery Learning (beheersings-leren) en Personalized Sys-
tems of Instruction (PSI) en af te zien van verder ATI-
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onderzoek, omdat de resultaten daarvan teleurstellend waren.

Merrill (1975) deed een vergelijkbaar voorstel, maar dan met
betrekking tot Learner Control (laat leerlingen zelf kiezen

welke vorm van onderwijs zij wensen). Uit deze voorstellen

spreekt een misvatting omtrent ATI, namelijk dat ATI betrek-

king zou hebben op een onderwijsmethode waarbij wordt ge-

differentieerd naar psychologische leerlingkenmerken (De

Klerk, 1979b).

Zo'n onderwijsmethode bestaat echter (nog) niet en de
status van de ATI-resultaten is niet van dien aard dat er

een basis is voor zo'n methode. ATI is geen onderwijsmetho-

de, maar een onderzoeksparadigma en onderwijsmethoden als be-

heersings-leren, PSI en Learner Control kunnen geen alter-

natieven zijn voor een onderzoeksmethode (De Klerk,

1979b). Bovendien - en dat wordt al te gemakkelijk verge-

ten - liggen ook aan genoemde onderwijsmethoden (merendeels

ongetoetste) ATI-hypothesen ten grondslag. Zo hoort bij de

Mastery Learning-methode bijvoorbeeld de (ordinale) ATI-

hypothese, dat een onderwijsmethode die gebreken in de voor-

kennis van leerlingen opheft, alvorens tot de volgende stap

wordt overgegaan, tot betere resultaten leidt bij leerlin-

gen met vooriennisgebreken,  dan een methode  die de voorken-

nisgebreken laat bestaan.

Het is ons inziens van belang de resultaten van ATI-

onderzoek niet in de eerste plaats aan praktische criteria

te toetsen (zoals:"Zijn er ATI-gegevens die de basis kunnen

vormen voor differentiatiemaatregelen?", of "Is de diffe-

rentiatiemaatregel die uit deze ATI-hypothese volgt uit-

voerbaar?"), maar aan theoretische criteria (bijvoorbeeld

"Levert dit ATI-resultaat een bijdrage aan een instructie-
theorie?" of "Vergroot dit ATI-resultaat het inzicht in

leerprocessen?") .
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e. AZIeen stabieZe, onveranderZijke, aLgemene kenmerken van

mensen mogen aLs ZeerZingkenmerk worden opge,tom3n in een

ATI-onderzoek.

Crombag (1979) en Merrill (1975) maakten bezwaar tegen de

soort van leerlingkenmerken die gewoonlijk in ATI-studies

worden opgenomen. Crombag (op.cit.) gelooft niet zo in ver-

mogens: "Abilities  do not predict performance any better
than performance predicts performance" (p. 181). Merrill

(op.cit.) gelooft dat "...the multidimensional dynamic state

aptitudes which change from moment to moment are more likely
to determine the treatment that is most appropriate for a

given individual at a given moment in time" (p. 220). Beide

auteurs verwijten Cronbach & Snow dat ze alleen stabiele,

onveranderlijke, algemene persoonskenmerken willen opnemen
in ATI-onderzoek.

Nu is het inderdaad zo dat Cronbach & Snow (1977)

op diverse plaatsen in hun boek een voorkeur tonen voor

de meer stabiele, onveranderlijke, algemene kenmerken

(zie bijvoorbeeld p. 160). Deze voorkeur komt waarschijnlijk

voort uit hun wens praktisch toepasbare ATI-resultaten te
kunnen leveren (zie misvatting a), waarvoor het noodzake-

lijk is algemeen geldige uitspraken te kunnen doen. Op an-

dere plaatsen blijkt deze voorkeur echter minder sterk:

'aptitude' wordt bijvoorbeeld zeer ruim gedefinieerd als
"any characteristic of a person that forecasts his probabi-

lity of success under a given treatment" (Cronbach & Snow,

1977, p. 6). Verder wordt ook uitgebreid aandacht gegeven

aan Son van de meest veranderlijke kenmerken van mensen:

de voorkennis.

Zowel de vermelde ideeon van Crombag en Merrill als

die van Cronbach & Snow moeten ons inziens worden gezien

als persoonlijke opvattingen die in onvoldoende mate empi-

risch kunnen worden gerechtvaardigd. Wanneer men het idee
verlaat dat de resultaten van ATI-onderzoek onmiddellijk
toepasbaar moeten zijn in de vorm van differentiatiemodellen

(misvatting a), dan zijn alle soorten kenmerken even ge-
schikt.
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7.2. Waarom ATI-onderzo€kF

In het voorgaande werden enkele misvattingen behandeld die er

mede toe hebben geleid, dat sommigen het vertrouwen in ATI-

onderzoek verloren (Crombag, 1979; Merrill, 1975). Er zijn

echter ook valide redenen voor een geschokt vertrouwen in

ATI-onderzoek: Het aantal interacties waaruit praktische toe-

passingen kunnen volgen, is inderdaad uitermate beperkt (Snow,
1977). Vele van de gevonden interacties worden in replicatie-

onderzoek niet teruggevonden. Andere gevonden interacties zijn

onverenigbaar, onverwacht en niet interpreteerbaar. En dan

zijn er nog talloze studies waar verwachte interacties niet

bleken op te treden.

Voorts blijkt dat gevonden ATI-effecten vaak weinig sta-

biel zijn. Verschillende interacties blijken vakspecifiek, ver-

anderen, respectievelijk verdwijnen door kleine veranderingen
in de instructiemaatregelen en blijven vaak, ook in verschil-

lende fasen van 66n onderwijsleereenheid, niet stabiel (ver-
gelijk Kanselaar, 1979). De teleurstellende stand van zaken

met betrekking tot ATI-onderzoeksresultaten tot nu toe geeft

ons echter, om de volgende redenen, geen aanleiding om het ATI-

onderzoek op te geven.
In de eerste plaats zijn er legio methodologisch-statis-

tische oorzaken aan te geven die voor de teleurstellende stand

van zaken verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Cronbach en

Snow (1977) hebben in nogal wat studies methodologische fouten

aangetoond (verkeerde transformaties, verkeerde toetsen, enzo-

voorts). Bovendien bleek het onderscheidingsvermogen van de
statistische toetsen waarmee de interacties moesten worden aan-

getoond in de meeste gevallen te gering door te kleine aantal-

len proefpersonen, waardoor de kans dat een interactie ten on-

rechte niet significant werd bevonden zeer groot was. Vaak wer-

den de data op een wijze geanalyseerd die de kans op het vin-

den van interacties er niet groter op maakte. Zo werd dikwijls

gebruik gemaakt van variantie-analytische proefopzetten, waar-

bij een leerlingkenmerk als attribuutvariabele werd opgenomen.

De leerlingengroep werd daarbij gedichotomiseerd of ten hoog-
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ste getrichotomiseerd. Een regressie-analyse zou echter meer

op zijn plaats zijn geweest, omdat daarbij meer informatie van

het leerlingkenmerk kan worden gebruikt (met als gevolg een

grotere kans op het vinden van interacties).

In de tweede plaats is er ook inhoudelijk gezien nogal

wat kritiek te leveren op het eerder verrichte onderzoek. Zo

is het merendeel niet opgezet als een ATI-studie, maar werd pas

achteraf, na toetsing van de hoofdeffecten, besloten ook naar

interacties te kijken (Bracht, 1970). Veel onderzoek had be-
trekking op geprogrammeerde instructie, waarbij studietijd in

plaats van studieprestatie als afhankelijke variabele fungeerde
(zie Cronbach & Snow, 1977). Onderwijsvariaties hadden in veel

onderzoekingen ofwel betrekking op te grote verschillen, ofwel

op miniscuul kleine variaties (zie Cronbach & Snow, 1977, p.

509). Als leerlingkenmerken koos men vaak die kenmerken van

leerlingen die in de psychologie in andere contexten (selectie
en dergelijke) relevant zijn (intelligentie, angst). De test-

instrumenten hiervoor waren echter zodanig geconstrueerd, dat

ze zoveel mogelijk het gedrag van individuen in zoveel moge-

lijk situaties kunnen voorspellen. In ATI-onderzoek heeft men

echter juist behoefte aan tests die voorspellen of iemand in

een bepaalde soort van situatie goed functioneert (zie onder

andere Glaser, 1972). Veel ATI-onderzoek tenslotte, was labo-

ratoriumonderzoek in plaats van veldonderzoek (Rosenkrants-

Shapiro,  1975) .
in de derde plaats kan worden gesteld, dat het toevoegen

van een aantal zorgvuldig gekozen tests aan een experimenteel

onderzoek vaak een kleine moeite is, terwijl de baten in ter-

men van vergroot inzicht in leerprocessen, en reductie van de

foutenvariantie zeer groot kunnen zijn (overigens is in der-

gelijke gevallen ook het niet vinden van interacties belang-

rijke informatie).
In de vierde plaats kunnen tegenstrijdigheden in ATI-resul-

taten zijn veroorzaakt doordat men onvoldoende oog had voor
leertaken. Rhetts (1974) drukte het zo uit: "Analysis of

published studies (e.g. Bracht, 1970) reveals that aptitude-
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treatment-interaction-researchers have generally conceptualized
the aptitude-treatment-interaction-problem as two dimensional:

learner variables and a diffuse combination of task and treat-

ment variables. However, both treatment and task characteris-

tics can be expected potentially to enter (singly and jointly)
into interaction with learner characteristics, thus strongly

suggesting that a three-dimensional reference scheme should be

used." (p. 340). Tegenstrijdige ATI-resultaten (zoals bijvoor-

beeld die met betrekking tot geprogrammeerde instructie (PI),

kunnen soms begrijpelijk worden wanneer men de aard van de

leertaken erbij betrekt. Het is bijvoorbeeld plausibel te ver-

onderstellen, dat PI bij moeilijke leertaken gunstig is voor

de betere studenten, en bij gemakkelijke leertaken juist voor
de slechtere studenten.

In de vijfde, maar niet in de laatste plaats, kunnen de

teleurstellende resultaten van veel ATI-studies worden gewe-

ten aan een gebrek aan theorievorming. Veel ATI-studies wer-

den gekenmerkt door een a-theoretisch karakter (zie Flammer,

1975; Rosenkranz-Shapiro, 1975), waarbij de combinatie van

leerlingkenmerken, methoden en taken werd bepaald door aller-
lei toevallige, praktische zaken. Sternberg & Weil (1980,

p. 227) geven het volgende voorbeeld: "For example, studies

of interaction with spatial ability often do not conceptualize

adequately what is meant by spatial ability and do not use

measures of spatial ability that assess the kind of spatial

ability for which an interaction is likely to obtain."
Veel auteurs hebben Cronbach & Snow verweten, dat ze te

weinig oog hebben voor de ATI-theorievorming en te veel voor

de ATI-methodologie (zie bijvoorbeeld Rothkopf, 1978; Bond &

Glaser, 1979; Sternberg & Weil, 1980; Hunt & Sullivan, 1974;

Hunt, 1979; Crombag, 1979). De theoretische problemen vooraf-

gaande aan ATI-onderzoek zijn talrijk (zie voor overzichten
Hunt & Sullivan, 1974; Rosenkrantz-Shapiro, 1975; Cronbach &

Snow, 1977). Veel van die problemen hangen samen met het

volgende algemene probleem: Hoe kunnen wit de veeZheid van
teertaken en taakdimensies, de veelheid van Zeertingkenmerken

en de veeZheid van omgevingskenmerken de zinvoZZe combinaties
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worden geseZecteerd. Het is ons inziens noodzakelijk dat deze

selectie of hypothesevorming niet afhankelijk wordt gemaakt

van allerlei toevallige factoren, maar geschiedt vanuit theo-

retisch goed doordachte uitgangspunten (Lodewijks, 1979; Nijhof,
1980). Enkele aanzetten tot ATI-theorievorming komen in 7.3

en 7.4. aan bod.

7.3. Startpunten voor een ATI-theorie

De bekendste aanzet voor een ATI-theorie vormt de bijdrage van

Salomon (1972). In die bijdrage heeft Salomon eerdere idee8n
van Cronbach & Snow over heuristische strategieon nader uit-

gewerkt en geformaliseerd. Salomons uitgangspunt was dat de

wijzen waarop onderwijsmethoden en leerlingkenmerken op elkaar

worden c.q. kunnen worden afgestemd (matching-concepties) ant-

woorden kunnen suggereren op de volgende vragen:
"1.  What do treatments  do to learners  that  can  lead  to  ATI' s?
2. What kinds of aptitude measures will interact with what

kinds of treatments?

3. What kinds of predictions follow from each of the suggested
heuristic models? "

Salomon onderscheidde drie matchingmodellen: remediatie, com-

pensatie en preferentie.
Bij matching volgens een remediati emodeZ worden verander-

bare verschillen tussen leerlingen opgeheven alvorens met de

eigenlijke instructie wordt begonnen. Bij mastery learning

worden verschillen in beheersing van voorafgaande kennis op-

geheven voordat een volgende eenheid mag worden bestudeerd.

Ook een vorm van matching waarbij leerlingen met bepaalde spe-
cifieke tekorten worden toegewezen aan een methode die ervoor

zorgt dat deze tekorten verdwijnen, terwijl de overige leer-

lingen aan een methode worden toegewezen die dit effect niet

heeft, wordt door Salomon tot het remediatiemodel gerekend.

Bij matching volgens een compensatiemodeZ wordt bij leer-

lingen met bepaalde tekorten in vaardigheden een instructie-
wijze toegepast die ervoor zorgt dat deze tekorten een ver-

waarloosbare invloed hebben op resulterende prestaties, zonder

dat die tekorten daardoor teniet worden gedaan. Leerlingen die
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slecht zijn in het structureren van leerstof krijgen bijvoor-

beeld een instructiewijze waarin ze worden geholpen bij het

structureren door middel van begrippenschema's, vragen, aan-

wijzingen en dergelijke. De overige leerlingen krijgen deze

extra hulp niet.

Bij matching volgens een preferentiemodel krijgen leer-

lingen die goed zijn in bepaalde vaardigheden of een bepaalde

wijze van informatieverwerking prefereren een instructiewijze

die aansluit bij deze vaardigheden of stijlen. Ook wanneer

leerlingen op grond van een voorkeur voor een bepaalde instruc-

tiewijze aan deze instructiewijze worden toegewezen, spreekt

Salomon van preferentiematching. Ons inziens is de term pre-

ferentiematching bij Salomon te ruim en is het beter deze twee

vormen van matching van elkaar te onderscheiden. In navolging

van Cronbach & Snow (1977) zullen we de eerste vorm capitaL€-

satiematching noemen. De tweede vorm blijven we preferentie-

matching noemen. Een voorbeeld van capitalisatiematching is

het toewijzen van leerlingen met een globale stijl van infor-

matieverwerking aan een globaliserende methode en het toewij-

zen van leerlingen met een analyserende stijl van informatie-

verwerking aan een analyserende methode. Een voorbeeld van pre-

ferentiematching is het toewijzen van leerlingen met een voor-

keur voor discussiegroepen aan een discussiegericht onderwijs-

systeem en leerlingen met een voorkeur voor lezingen aan een

frontaal onderwijssysteem.

Deze matching-concepties vervullen - aldus Salomon - een

aantal heuristische functies:

a. Ze geven een indruk van de wijze waarop omgevingskenmerken

kunnen inwerken op leerlingkenmerken: onderwijs kan tekor-

ten van leerlingen opheffen (remediatiemodel), omzeilen

(compensatiemodel), of juist een beroep doen op de sterke

kanten van leerlingen (capitalisatiemodel), danwel aan-

sluiten bij hun voorkeuren (preferentiemodel).

b. Ze laten zien welke leerlingkenmerken met welke soort van

methodekenmerken zullen interacteren en in welke richting:

De hoeveelheden extra studie- of instructietijd zullen in-

teracteren met taak-specifieke vermogens (remediatiemodel);
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kenmerken van methoden die voor de leerling doen wat hij

zelf niet kan (organisatie van het materiaal, stimulusmoda-

liteit), zullen interacteren met algemene vaardigheden, cog-

nitieve stijlen en algemene 'traits or states'  (compensatie-

model); onderwijskenmerken die een beroep doen op bepaalde

vaardigheden (verschillen in inhoud, structuur,.presentatie-
modaliteit) zullen interacteren met algemene vaardigheden,

cognitieve stijlen of motivatie (capitalisatiemodel).
c. Ze leiden tot een drietal voorspellingen:

"1. Proficient learners experience interference or boredom

with excessive remediation; low proficiency learners

benefit since they attain necessary subordinate objec-
tives.

2. High aptituders experience interference when given treat-

ments which provide them with mediators, they can provide
on their own. Low aptituders benefit when mediators they

are lacking are provided overtly.

3. Each learner learns best when an aptitude in which he is
proficient is called upon.  (Salomon, 1972, p. 340).

Meer recent heeft Salomon (1979)), parallel aan de bovenbe-

schreven modellen, een onderscheid gemaakt tussen drie wijzen

waarop onderwijs kan inspelen op leerlingkenmerken. De drie

nieuwe termen, die hij daarbij gebruikt, (supplantatie, acti-

vatie en cultivatie) zijn conceptueel helderder dan de termen

compensatie, preferentie en remediatie. Van SUpp Zantatie van

vaardigheden en processen is sprake als een onderwijsmethode
een externe simulatie van interne processen en operaties bevat.
"...Supplantation is the function accomplished by an explicit

presentation of what would otherwise have to be done covertly

by the learner himself." (Salomon, geciteerd in Heidt, 1977).

Van activatie van vaardigheden en processen is sprake als een
methode een speciaal beroep doet op bepaalde vaardigheden of

processen (Salomon, 1979). Van cuZtivatie van vaardigheden en

processen is sprake als een methode ertoe bijdraagt dat vaardig-

heden verbeteren of processen beter gaan worden uitgevoerd.

Salomon (1979) toonde aan dat cultivatie zowel via supplanta-

tie (namelijk door internalisatie van de door de methode
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overgenomen operaties) als door activatie kan plaats vinden.
Een tweetal andere bijdragen aan de ATI-theorie werd ge-

leverd door Rhetts (1974). De eerste werd reeds vermeld in 7.2.:
Bij het denken over ATI moeten de kenmerken van de taak meer

in ogenschouw worden genomen dan in voorgaand onderzoek het ge-

val was. De tweede bijdrage van Rhetts betreft de aanbeveling

bij het denken over ATI altijd leertaken centraal te stellen
(task-first-sequence). Volgens Rhetts (1974) is de optimale

volgorde: "First concentrate on an analysis of the characteris-

tics of the task (and its demands on memory, knowledge, moti-

vation, abilities, etcetera) ; second, identify plausible  indi-
vidual difference characteristics related to the performance

demands of the task and third, develop different treatments

or modes of presentation (different instructions, cues, amount

or distribution of practice, available information or mate-
rials etcetera.)" (p. 340). Twee redenen worden voor zo'n

denk- en constructievolgorde aangevoerd:

a. "One reason for adopting a 'task-first' sequence is the fact

that one of the outstanding features of the human organism

is its adaptive capability. This means that the individual

can and does modify his behaviour contingent upon the situ-

ation at hand, by tailoring his own responses to the nature
of  the task environment confronting him. "   (p.  340) .

b. "A second reason for attacking the aptitude-treatment-inter-
action in a task-first sequence is that documented aptitude-

treatment-interactions could significantly influence and

inform the process of instructional design. Such problems

begin with the question 'what is to be taught?' or 'what
task is the learner to master?'"(p. 341).

Diverse auteurs hebben gewezen op het belang van het ana-

lyseren van individuele verschillen voor de ATI-theorievorming

(bijvoorbeeld Glaser, 1972; DiVesta, 1975; Snow, 1977). Zij

en anderen stelden dat vooruitgang in het denken over ATI

vooral afhankelijk is van kennis omtrent de informatieverwer-

kingsprocessen die zijn gecorreleerd met c.q. ten grondslag

liggen aan individuele verschillen. Snow (1977) schreef daar-

over bijvoorbeeld: "Laboratory analysis of generally important
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aptitudes is one way to circumvent the pitfalls of intermediate

instructional experiments. Both aptitudes and real school in-

structional treatments deserve such analysis. But aptitude task

analysis is the more malleable task. Process theories of a few

major aptitudes brought to educational studies by appropriately
revised measures, and examined with improved methodology, could

bring a level of understanding of some ATI to the point where
practical as well as theoretical cornerstones might be laid."

(p. 99). Bij het denken over ATI is het volgens Snow en anderen

van groot belang dat men de leerlingkenmerken die men in het
onderzoek wil meten kan vertalen in achterliggende processen

en mechanismen (deze kennis kan worden verkregen via labora-

toriumstudies waarin de leerlingkenmerken worden 'vertaald' in

cognitieve processen).
Een andere methode die informatie kan opleveren over pro-

cessen, is een recent door Sternberg (1977) ontwikkelde vorm
van taakanalyse: componentanalyse. Componentanalyse "seeks  to

identify the component mental operations underlying a series
of related information-processing tasks and to discover the

organization of these component operations in terms of their

relationships both to each other and to higher-order constel-
lations of mental abilities." (Sternberg, 1977, p. 65). De uit-

komst van een componentanalyse is niet alleen kennis over een

serie informatieverwerkingsprocessen die bij de geanalyseerde
taken achtereenvolgens een rol spelen, maar ook inzicht in de

vraag welke leerlingkenmerken in een bepaalde fase van de taak-

uitvoering van belang zullen zijn. Componentanalyse toegepast

op leertaken kan een belangrijke bijdrage zijn bij het opzet-
ten van ATI-studies waarin leertaken centraal worden gesteld.

Een zeer interessante toepassing van componentanalyse in een

ATI-onderzoek werd onlangs beschreven door Sternberg en Weil

(1980).

Een andere bijdrage aan de ATI-theorievorming betreft het
onderscheid tussen een structurele en een functionele beschrij-

ving. Het onderscheid werd in het kader van theorievorming met

betrekking tot media (film, televisie, enzovoorts) gemaakt

door  Heidt   ( 1977) , naar aanleiding van eerdere publicaties  van

Salomon, en Salomon & Snow. Een struetureZe beschrij-
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ving is een beschrijving waarin de uiterlijke verschijningsvorm,

de oppervlakte-eigenschappen, de direct in het oog springende

kenmerken van het te beschrijven object worden beschreven.

Heidt geeft de volgende voorbeelden van structurele media-ken-

merken: "While some media can show steady transformations

without a break, others can only present finite situations or

steps of a transformation. Some media can present only informa-

tion of an oral kind, while others have potential for visual

and iconic information." (Heidt, 1977, p. 14) . Een functioneZe

beschrijving is een beschrijving waarin alleen die kenmerken

centraal staan die invloed hebben op of worden beinvloed door

bepaalde kenmerken van lerenden, of in de woorden van Salomon

en Snow: "Only those attributes having a unique psychological

effect on the viewer." (in Heidt, 1977, p. 14). Kortom een

functionele beschrijving van een medium specificeert wat het

medium en leerlingkenmerken bij elkaar induceren, de processen

die ze bij elkaar oproepen of de effecten waar ze in combina-

tie met elkaar toe leiden.

Bij het denken over ATI moeten - aldus Heidt - niet de

structurele kenmerken van media centraal staan maar de functio-

nele, want juist die bepalen hoe media inwerken op leerlingen/
studenten. Heidt stelt voor in ATI-projecten de volgende stap-

pen te nemen:

"a. Learner characteristics must be classified in a system of

internal operations or operational abilities.

b. Learning tasks must be specified with reference to the

internal operations of the learner which they require.
c. Media must be described with respect to the supplantation

they can provide for these operations in various ways be-

cause of their different specific structural attributes."

(Heidt, 1977, p. 14).
Ook Hunt & Sullivan (1974 hebben een aantal suggesties

gedaan om het conceptualiseren van ATI's te vergemakkelijken.

E&n van die suggesties betreft de zogenaamde 'accessibility

channels'. Zij verstonden hieronder die leerlingkenmerken die

kunnen worden vertaald naar bepaalde onderwijsomgevingen die

naar verwachting effectief zullen blijken. 'Accessibility
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channels' zijn die kenmerken van leerlingen (op een bepaald

moment) die aangeven in hoeverre zij beinvloedbaar zijn door

bepaalde omgevingsfactoren. Het voornaamste voordeel ervan is

dat de ATI-hypothesen dan als het ware voor het oprapen zouden

liggen: "Such information can be immediately related to diffe-

rent ways of teaching" (Hunt & Sullivan, 1974, p. 48). Een

voorbeeld van een 'accessibility channel' is de motivationele

ori&ntatie van een leerling (hoge affiliatiebehoefte versus

hoge prestatiemotivatie) . Deze motivationele oriontatie voor-

spelt welke soort van omgeving tot de beste resultaten zal
leiden. Affectief-georionteerde feedback zal tot hogere pres-

taties leiden bij leerlingen met een hoge affiliatiebehoefte;

op de taak gerichte feedback daarentegen zal prestatie-bevor-
derend werken bij leerlingen met een hoge prestatiemotivatie.

Men zou de accessibility channels in de termen van Heidt

(1977) functionele beschrijvingen van leerlingen kunnen noemen.

Zij geven aan welke inwerkingen leerlingkenmerken hebben op
instructiekenmerken.

De laatste suggestie in de richting van een ATI-theorie

is afkomstig van Cronbach (1967). Deze heeft betrekking op

het ontwerpen van onderwijsmaatregelen: Cronbach stelt voor om

het ATI-denken niet te beperken tot bestaande - in het onder-

wijs en de psychologie gebruikelijke - procedures, maar ook
nieuwe elementen aan te dragen: "Until the present time, the

differential psychologist has let the institution tell him the

treatments for which he is predicting success, and he has

designed tests or batteries to make that prediction. I suggest
that we now let the institution specify only the criterion

- not the treatment - and that the psychologist select an

aptitude variable and design treatments expected to interact

with it." (Cronbach, 1967, pp.32-33). Hunt (1979) deed een

soortgelijke suggestie: "Such a presentation emphasizes envi-

ronment adaptation to the student rather than student place-

ment into an environment." (p. 187).
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7.4. Acht beginseZen voor ATI-onderzoek

De in de literatuur aangetroffen suggesties ter verbetering

van de ATI-theorie worden in deze paragraaf samengevat en ge-
integreerd in een aantal beginselen voor ATI-onderzoek, ten-

einde een gerichte afleidingsstrategie voor ATI-hypothesen te
vinden. Een aantal principes vormt een uitwerking of een uit-

breiding van de in 7.3. beschreven suggesties. De eerste vier

beginselen werden eerder beschreven in Lodewijks en Simons
(1979). De overige vier kwamen in laatst genoemde publicatie

niet afzonderlijk en niet expliciet aan bod.

Principe 1: Theoretische encadrering

Dit eerste principe stelt dat in elk ATI-onderzoek van tevoren

moet worden aangegeven welke interacties kunnen worden ver-

wacht, in welke richting deze interacties zullen gaan en hoe
de eventueel te vinden interacties kunnen worden verklaard.

Alleen interacties die men kan verklaren zijn interessant. Het

is beter a priori te bedenken welke interacties kunnen optre-
den en hoe elk van deze zou kunnen worden verklaard. Het be-
ginsel van theoretische encadrering vloeit rechtstreeks voort

uit het pleidooi voor een meer theoriegerichte benadering van
ATI  waarmee 7.2. werd beoindigd.   Waar  het   om   gaat,    is   niet   al-
leen dat kan worden vastgesteld dat er een interactie optreedt

maar vooral ook dat wordt beschreven volgens welke redenering

een bepaald leerlingkenmerk x in interactie met een bepaalde

omgevingsfactor y een bepaalde onderwijsuitkomst z kan bepalen.

Het principe van theoretische encadrering krijgt met name ge-

stalte via hetgeen onder principe 5 (interactiemodellen) is
beschreven.

Principe 2: Restrictiviteit

Dit beginsel houdt in dat men zich bij het zoeken naar ATI-

effecten, en meer in het bijzonder bij de selectie van varia-

belen, beperkingen oplegt. Deze beperkingen dienen zowel de

onderwijs- als de leerlingvariabelen te betreffen. Restricties

zijn  noodzakelijk ter voorkoming van (interpretatie) moeilijk-

heden die zich bij hogere-orde-interacties kunnen voordoen en

+
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ter verhoging van de kans op het vinden van werkelijk relevante

A * T-interacties. Het gaat bij dit principe dus om twee zaken:

relevantie en in terpretatie. Over het interpretatieprobleem

kunnen wij kort zijn: wat niet interpreteerbaar blijkt, wordt

daarmee ook irrelevant. De kans op interpreteerbaarheid wordt

groter indien het beginsel van theoretische encadrering in prak-

tijk wordt gebracht. Moeilijker ligt het met het relevantie-

probleem. Een ATI kan bijvoorbeeld theoretisch relevant, maar

naar praktische en didactische hanteerbaarheid gemeten irrele-

vant blijken. Het omgekeerde kan zich uiteraard ook voordoen.

Hoe het probleem in iedere concrete situatie kan worden opge-

lost, valt daarom niet aan te geven. Wel kan worden gesteld,

dat een leerlingvariabele relevanter wordt naarmate deze voor

de realisering van bepaalde onderwijsuitkomsten noodsake Zijker

is en in de te onderzoeken groep veeZ verschiZZende waarden

heeft.

Het verdient, anders gesteld, aanbeveling om juist die

leerlingvariabelen in ATI-studies op te nemen waarvan bekend

is, of kan worden verondersteld, dat zij voor de realisering

van bepaalde onderwijsuitkomsten tot op een zeker niveau van

de leerling worden vereist. De relevantie van omgevingsvaria-

ties kan volgens dezelfde lijn worden beredeneerd. (Natuurlijke)

variaties in omgevingskenmerken of experimentele manipulaties

ervan zijn relevant voor zover deze variaties (en manipulaties),

inhoudelijk en psychologisch inzichtelijk, verband houden met

verschillen tussen leerlingen en met leertaakvereisten. Aange-

zien hierboven de relevantie van verschillen tussen leerlingen

afhankelijk is gesteld van leertaakvereisten is de relevantie

van omgevingskarakteristieken derhalve van beide variabelen

afhankelijk. Het principe van restrictiviteit sluit het meest

aan bij de ideeon van Heidt (1977) en Rhetts (1974), zoals die

in 7.3. zijn besproken.

Principe 3: Construetiriteit

Volgens Cronbach (1967) dient ATI-onderzoek zich niet alleen

te richten op toevallig voorhanden zijnde omgevingsvariaties,

maar ook op het ontwerpen van nieuwe, bij onderscheiden leer-

lingkenmerken passende, omgevingscondities.
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Analoog aan de suggestie van Cronbach kan het constructivi-

teitsbeginsel ook worden toegepast op leerlingkenmerken. Het

is van belang dat ATI-onderzoek zich niet alleen richt op in

de psychologie bekende verschillen tussen leerlingen, waarvoor

meetinstrumenten voorhanden zijn, maar dat ook - waar mogelijk -
nieuwe meetinstrumenten worden ontwikkeld om nieuwe relevant
geachte verschillen te kunnen meten (vergelijk de 'new apti-

tudes' van Glaser, 1972). Men kan daarbij denken aan verschil-

len tussen leerlingen die samenhangen met leertaakvereisten,

leertaakkenmerken of leertaakprocessen, of aan verschillen die

samenhangen met gevoeligheden voor bepaalde onderwijsmethoden

(vergelijk de 'accessibility channels' van Hunt & Sullivan

(1974) in 7.3.).

Principe 4: FunetionaLiteit

Het functionaliteitsbeginsel houdt in, dat specificaties van

leerlingkenmerken, omgevingsfactoren en uitkomstvariabelen
a. in dezelfde termen en

b. in functionele termen moeten worden beschreven.

Ad. a. Beschrijving in dezeZfde termen

Het is nodig om leerlingkenmerken, omgevingsfactoren en uit-

komstvariabelen in dezelfde termen te beschrijven, omdat al-

leen dan 'inhoudelijke, psychologisch inzichtelijke' combina-

ties van de drie soorten variabelen mogelijk zijn (zie
Lodewijks & Simons, 1977). Stel dat een onderzoeker een ATI-
effect constateert tussen het leerlingkenmerk veldafhankelijkheid

en de variabele leerstofsequentie. Hij vindt bijvoorbeeld, dat

veldafhankelijke proefpersonen de beste studieprestaties leve-

ren onder de werking van een gestructureerde methode, terwijl
de veldonafhankelijke proefpersonen het meest zijn gebaat bij

een ongestructureerde benadering. Indien de onderzoeker het

zou laten bij deze constatering voldoet hij niet aan het func-

tionaliteitsbeginsel. Er ontbreekt een specificatie van het
interactieve verband in dezelfde termen. In het voorbeeld zou

dat onder andere kunnen door de veldafhankelijkheidsdimensie
te beschrijven als een structureringsvermogen: veldonafhan-
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kelijke proefpersonen zijn beter in staat stimulusmateriaal te

voorzien van een structuur, terwijl veldafhankelijke proef-

personen daartoe niet of minder in staat zijn.
Het principe houdt echter ook in, dat de criteriumvariabele

in soortgelijke termen dient te worden beschreven. Het vast-

stellen van een interactief verband tussen veldafhankelijkheid
en leerstofsequentie bij gebruik van een criterium als studie-

prestaties in het algemeen is nog onvoldoende. Het gaat er bij-
voorbeeld om dat veldafhankelijke proefpersonen betere presta-
ties leveren onder een gestructureerde methode, omdat inzicht

in de structuur van de lesstof een belangrijke voorwaarde vormt

voor het leveren van goede studieprestaties. Inzicht in de struc-
tuur van de lesstof vormt als het ware een intermediaire varia-

bele via welke de interactie tot stand komt. Het eerste ge-

deelte van het voorbeeld (veldafhankelijkheid beschrijven als

structureringsvermogen) maakt duidelijk, dat het beschrilven
van leerlingkenmerken en onderwijsmethoden in dezelfde termen

overeenkomt met het beschrijven ervan in termen van 'accessi-

bility channels' zoals Hunt en Sullivan (1974) dat voorstellen.

Het tweede gedeelte, de criteriabeschrijving betreffende, is een

ons inziens noodzakelijke uitbreiding van het idee van de

'accessibility channels'. Het betreft een (tussen)stap die
meestal in ATI-redeneringen impliciet blijft, maar wel dege-

lijk wordt gedaan.

Ad. b. Besehrijving in funetioneZe termen

Het tweede gedeelte van het functionaliteitsbeginsel betreft

de aard van de termen waarin leerlingen, onderwijsmethoden en
criteriumvariabelen moeten worden beschreven. Dat dient name-

lijk niet alleen in de gebruikelijke structurele termen, maar

ook in functionele termen te gebeuren. Het onderscheid tussen

structurele en functionele beschrijving vormt een uitbreiding
van de in 7.3. beschreven ideeon van Heidt (1977). Deze auteur

pleitte voor het functioneel beschrijven van media en hij be-

doelde daarmee dat media zodanig moeten warden beschreven, dat

duidelijk wordt welke invloeden mediakenmerken kunnen hebben

op welke leerlingkenmerken ("only those attributes having a



214

unique psychological effect on the viewer"). Naar onze mening
dienen niet alleen media, maar alle omgevingsvariabelen, leer-

lingkenmerken en leertaakkenmerken in functionele termen te
worden beschreven. Een functionele beschrijving van een varia-

bele in algemene zin is een zodanige specificatie van kenmerken

dat duidelijk wordt hoe een variabete inwerkt op andere varia-

beZen. Bij ATI's gaat het om drie soorten variabelen: leerling-

kenmerken, omgevingsfactoren en uitkomstvariabelen. Bij func-

tionele beschrijvingen van deze variabelen specificeert men

de variabelen naar datgene wat ze bij elkaar induceren, de pro-

cessen die ze bij elkaar oproepen, of de effecten waar ze in

combinatie met elkaar toe leiden. In principe zijn er negen

soorten van functionele beschrijvingen mogelijk. Omdat volgens

principe 2 (restrictiviteit) en het nog te beschrijven

principe 7 de volgorde van functionele beschrijvingen bij voor-
keur van leertaak via leerlingkenmerken naar omgevingsfactoren

moet verlopen, zijn slechts vier functionele beschrijvingen

belangrijk:

a. Invloeden van de leertaak op leerlingkenmerken: op welke

processen doet deze leertaak een beroep; wat zijn de karak-
teristieke moeilijkheden van deze taak (cf. Elshout, 1976).

De verschillende manieren waarop leertaken invloed hebben

op variaties in leerlingkenmerken is in Lodewijks (1980)

uitgebreid beschreven.
b. Invloeden van leerlingkenmerken op de leertaakkenmerken:

over welke van deze processen beschikken de leerlingen in

verschillende mate; welke leerlingen ondervinden deze moei-

lijkheden?

c. Invloeden van leerlingkenmerken op omgevingskenmerken:
welke functies moeten onderwijsmethoden bij verschillende

typen leerlingen vervullen?
d. Invloeden van onderwijsvariaties op de combinaties van leer-

taak en leerlingkenmerken: welke functies kunnen omgevings-

kenmerken vervullen bij de moeilijkheden die verschillende

typen leerlingen ondervinden bij bepaalde leertaken?

De wenselijkheid om de drie ATI-componenten in functio-

nele termen te beschrijven sluit wat betreft de leertaak aan
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bij de idee@n van Rhetts (1974), wat betreft de leerlingken-

merken bij de ideeon van Snow (1977), Divesta (1975), Hunt &

Sullivan (1974) en anderen die individueel verschillen wil-

len vertalen in procestermen, en wat betreft de omgevingsfacto-

ren bij Heidt (1977) en Salomon (1979) (zie 7.3.). Nieuw is dat

in onze benadering elk van de ATI-componenten functioneel moet

worden beschreven. Nieuw is ook, dat vertaling in procestermen

niet noodzakelijk behoeft te wachten op empirische taakanalyses,

zoals Snow en anderen bepleitten, maar dat ook rationele ana-

lyses van leertaken, leerlingkenmerken en situatiekenmerken een

uitgangspunt kunnen vormen. Waar empirische analyses voorhanden

zijn, moeten deze natuurlijk worden gebruikt. Wanneer ze ont-

breken, moet toch zoveel mogelijk langs rationeel-intuItieve

weg een vertaling in procestermen plaatsvinden ("every psycho-

logist is a person" (Hunt, 1979 , p. 188)).

Principe 6: vier interact€emodeZZen

Impliciet in het artikel van Salomon (1972) zijn vier mogelijke

oorzaken van ATI's beschreven. Volgens principe 5 moeten bij

het denken over ATI telkens deze vier mogelijke oorzaken van
ATI' s worden betrokken.  Het  zijn ons inziens de volqen-
de vier:

a. de ene methode activeert bepaalde leerlingkenmerken meer dan
de andere;

b. de ene methode suppZanteert bepaalde leerlingkenmerken meer
dan de andere;

c. de ene methode interfereert meer met be,)aalde leerlingken-

merken dan de andere;

d. de ene methode wordt door bepaalde leerlingen meer geprefe-

reerd dan de andere.

De termen activatie en supplantatie komen uit het artikel van

Salomon (1979) en de termen interferentie en preferentie uit zijn

publicatie van 1972. Hoewel Salomon deze vier termen gebruikte,

merkte hij ze niet expliciet aan als mogelijke oorzaken van inter-

acties. Waarschijnlijk omdat men in die tijd te veel was gericht

op het vinden van disordinale interacties (zie misvatting b in

7.1. ) , presenteerde Salomon  ( 1972) ·i n plaats daarvan  zijn  drie  mat-
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chingmodellen: remediatie, compensatie en capitalisatie op zo-

danige wijze, dat ze alleen bruikbaar waren om mogelijke dis-
ordinale interacties te ontdekken. Een disordinale interactie

die past in het compensatiemodel is een gevolg van het samen-

gaan van supplantatie en interferentie. En ook een disordinale

interactie die past in het remediatiemodel ontstaat, wanneer

er sprake is van een combinatie van supplantatie of activatie
met interferentie.

Bovendien is het onderscheid tussen het remediatiemodel

en het compensatiemodel voornamelijk van belang in verband met
praktische toepassingen, niet met betrekking tot mogelijke oor-

zaken van interacties. Een remediatiematching (dat wil zeggen

het remedioren van de tekorten van leerlingen) past men toe

op basis van een gevonden interactie die zowel kan zijn veroor-
zaakt door activatie als door sugplantatie (zie voor evidentie

Salomon, 1979). Remediatie (en cultivatie) zijn dan ook van een

andere orde dan compensatie en preferentie (c.q. capitalisatie).

Natuurlijk is het wel degelijk van belang of men leerlingken-

merken gaat remedioren of cultiveren of niet. Dat is echter een

praktische, onderwijskundige beslissing die mede kan worden ge-
nomen op basis van ATI-resultaten (zie verder principe 8),

die echter geen heuristische functie vervult bij het hypothe-
tiseren van ATI's.

Onze bezwaren tegen de drie matchingmodellen van Salomon

(1972) kunnen als volgt worden samengevat:

1. Matchingmodellen zijn te veel gericht op het vinden van
alleen disordinale interacties.

2. Het remediatiemodel is conceptueel niet verschillend van

het compensatie- of het preferentie (capitalisatie)-model

(alleen in praktische zin verschillend).
3. Interferentie wordt onvoldoende als afzonderlijke oorzaak

van AT-interacties erkend.

4. Preferentie en capitalisatie worden niet van elkaar ge-
scheiden.

Als alternatief voor de modellen van Salomon stellen wij

derhalve voor als interactiemodellen: activatie, supplantatie,

interferentie en preferentie. Bij het hypothetiseren van ATI's
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dient men zich ons inziens af te vragen, welke van deze oorza-

ken van interactie in welke mate kunnen optreden. Waar slechts

66n van de vier modellen een rol kan spelen, kan men doorgaans
alleen ordinale interacties verwachten. Disordinale interacties
kan men verwachten als:

a. 66n van de modellen (activatie, supplantatie, preferentie)
samengaat met het interferentiemodel;

b. als twee vormen van activatie samengaan (de ene methode ac-

tiveert bijvoorbeeld cognitieve stijl A en de andere cogni-
tieve stijl B);

c. als er twee vormen van preferentie samengaan (de ene methode

wordt geprefereerd door de ene groep van leerlingen en de
andere door een andere groep).

Principe 6: Eerst de Zeertaak

Dit principe is reeds beschreven in 7.3. bil de bildragen van
Rhetts (1974). Het houdt in dat leertaken bij het denken over ATI

centraal moeten staan. Naast de in 7.3. vermelde argumenten van
Rhetts, kunnen daarvoor ook nog de volgende argumenten worden

genoemd.

Alleen wanneer de leertaak als eerste wordt geanalyseerd, kan

worden voldaan aan het constructiviteitsbeginsel met betrekking
tot de onderwijsmethoden (principe 3). Ook uit het restricti-

viteitsbeginsel vloeit rechtstreeks voort, dat de leertaak cen-

traal wordt gesteld (zie onder principe 2). Uit de aard van de
leertaak (en/of het criterium ) wordt afgeleid welke minimale

procesmatige eisen aan de leerlingen dienen te worden gesteld

of welke de karakteristieke moeilijkheden van de taak zijn.
Dat leerlingkenmerk x instructiekenmerk - interacties

leertaakspecifiek zijn kan gemakkelijk worden geIllustreerd

met allerlei voorbeelden. Zo zullen maatregelen om het geheu-
gen van de leerling te ontlasten zinvoller zijn voor leerlingen

met een 'slecht' geheugen dan voor leerlingen met een 'goed'
geheugen - echter alleen dan wanneer de leertaak in kwestie in

belangrijke mate een beroep doet op het geheugen. En evenzo

zullen onderwijsmaatregelen die leerlingen ertoe moeten

brengen met meer inzicht te studeren (bijvoorbeeld door in
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de tekst inzichtvragen op te nemen) zinvoller blijken voor

leerlingen die gewend zijn alles uit het hoofd te leren dan

voor leerlingen die uit zichzelf al met inzicht studeren. Ook

hier geldt dat het voor de leertaak in kwestie van belang moet

zijn de leerstof met inzicht te verwerken. Vaak denkt men nog

aan algemene A-T-interacties als: visueel ingestelde mensen pro-

fiteren meer van plaatjes bij een tekst dan verbaal ingestelde
mensen. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat dergelijke alge-

mene ATI-hypothesen ons inziens meestal niet erg zinvol zijn.
Het hangt er maar helemaal vanaf wat voor soort lesstof in de

tekst is opgenomen: Kan men zich gemakkelijk zelf een mentale

voorstelling maken van de lesstof of is dat moeilijk?

Prineips 7: OptimaZe voZgorde

Met Rhetts (1974) zijn wij van mening, dat er een optimale

volgorde is in het analyseren van de drie ATI-componenten (zie
7.3. ) . Volgens principe  6 moet eerst de leertaak worden geana-

lyseerd. Als tweede stap komen de leerlingkenmerken in aan-

merking en dan pas de omgevingskenmerken, omdat de relevantie

van de laatste afhankelijk is van de leerlingkenmerken (zie

onder principe 2: restrictiviteit). Vanuit een constructief

theoretisch standpunt moeten we methoden zoeken bij verschil-
len tussen leerlingen en niet leerlingen toewijzen aan bestaan-

de methoden (Hunt, 1979). Dus ook het constructiviteitsbegin-

sel leidt tot de volgorde leerlingkenmerken-omgevingskenmerken.

Een tweede volgordeprobleem betreft het onderscheid tussen
'structurele en functionele beschrijving' waarop principe 4

(functionaliteit) berust. Moeten eerst de structurele

of eerst de functionele beschrijvingen worden gemaakt? Uit

het feit dat de lijst van functionele kenmerken een deelverza-

meling vormt van de lijst van structurele kenmerken (Heidt,

1977) zou men kunnen afleiden dat de structurele beschrij-

vingen moeten voorafgaan aan de functionele. In eerdere publi-
caties (Lodewijks & Simons, 1979) hebben we dan ook de struc-

turele beschrijvingen consequent vooraf laten gaan aan de func-

tionele. In de praktijk blijkt echter een zo stringente pres-

criptie tot problemen te kunnen leiden. Uit het constructivi-
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teitsbeginsel volgt bijvoorbeeld, dat een functionele beschrij-

ving van omgevingsfactoren die op basis van de leertaak- en

leerlinganalyse is verkregen, moet worden vertaald in een

nieuwe structurele beschrijving. In zo'n geval ligt het meer

voor de hand om onmiddellijk aan te sluiten bij hetgeen uit

voorgenoemde analyse reeds is verkregen en pas in latere fase

Principe 8: CuZtivatie of bestendiging van ZeerZingkenmerkon

In  7.3. werd cultivatie van vaardigheden of processen gedefi-
nieerd als het toenemen van vaardigheden of het beter gaan

verlopen van processen. Onder principe 5 (interactiemodellen)

werd betoogd, dat remediatie en cultivatie van een andere or-

de zijn als compensatie (en supplantatie) en ook van een andere

orde als preferentie-capitalisatie (en activatie). De vraag

of een methode leerlingkenmerken cultiveert of bestendigt,

mag dan wel niet zozeer van belang zijn bij het afleiden van

hypothesen over ATI's (zie onder principe 5), maar is wel de-

gelijk van praktisch belang. Zie bijvoorbeeld de volgende ci-
taten: "Sometimes the treatment "works   back"   upon the aptitude,
so that after a time the person's aptitude has changed. If so,

it might then be advisable to modify his treatment." (Cronbach
& Snow, 1977, p. 23).

"Consider the likelihood, however, that in our efforts to opti-
mize the learning of subject matter we may solidify the global

child's cognitive style that he may never learn to discover

anything in his entire school career. This possibility suggests
that teaching to produce maximal learning of subject matter is

not enough. We should also be concerned with the student's

manner of thinking. One possibility here is that we should
attempt to foster alternative modes of cognition and multiple

stylistic approaches to problem solving." (Messick, geciteerd

in Hunt, 1979).

Daarom is het van belang in ATI-onderzoek informatie te

verzamelen over de vraag weZke methode het meest de Zeerting-
kenmerken euZtiveert, zodat deze informatie bij eventuele la-

tere beslissingen kan worden meegewogen. Bijvoorbeeld door,
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zoals Heidt (1977) dat voorstelt, de mate van supplantatie die

een medium een leerling biedt, successief en geleidelijk te

reduceren. Zie voor uitstekend werk op dit gebied Salomon (1979).

7.6. De correspondentie-anaZysestrategie

De correspondentie-analysestrategie is een stap-voor-stap-pro-

cedure, die de onderzoeker kan helpen bij het zoeken naar cor-

respondenties tussen een leertaak, een leerlingkenmerk en omge-

vingsfactoren, die de basis kunnen vormen voor een ATI-hypothese.

Met correspondenties worden psychologisch-inzichtelijke, zin-

volle en relevante combinaties van de drie ATI-componenten be-
doeld. De strategie omvat tien stappen die bij voorkeur in de

aangegeven volgorde moeten worden uitgevoerd (zie echter de op-

merkingen in het vorige hoofdstuk onder principe 7). De stra-

tegie vormt een concrete toepassing van de in 7.4. beschreven

principes (met uitzondering van principe 8).

De tien stappen zijn achtereenvolgens:

1. Leeptaakbeschrijving (structurele beschrijving van de leer-
taak)

Een leertaakbeschrijving omvat het in kaart brengen van de

uitvoeringsstructuur van een leertaak. Met een leertaakbe-

schrijving poogt men, met andere woorden, het

troon van alle handelingen en processen die tot een bepaal-
de leertaak behoren af te beelden. Daartoe behoort dus het
opsporen van alle deelhandelingen en processen van een leer-

taak (de zogenaamde leertaakcomponenten) en het aangeven in

welke functies de verschillende leertaakcomponenten onder-
ling samenhangen. De centrale vraag bij leertaakbeschrijving

is steeds: Wat houdt de betreffende leertaak structureel in?

Leertaakbeschrijving kan vanuit verschillende perspectieven

worden begonnen.

Men kan de uitgangssituatie beschrijven op basis waar-

van een serie handelingen en processen door de leerling

moet worden vertoond; men beschrijft dan in structurele zin

de objecten waaraan moet worden gehandeld (bijvoorbeeld
het analyseren van leerstof).
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De uitvoeringsstructuur zelf kan worden beschreven:

Welke handelingen en processen worden in welke volgorde en

afhankelijk van welke omstandigheden in het kader van een

leertaak uitgevoerd?
Tenslotte kan ook een bedoelde eindsituatie worden be-

schreven; dit houdt in dat men een nadere omschrijving geeft

van hetgeen als "terminal behavior", criteriumgedrag of als
eindhandelingsstructuur in een doelstelling is aangegeven.

2. LeertaakanaZyse (functionele beschrijving van de leertaak)

Met een leertaakanalyse Drobeert men inzicht te verschaffen

in de vraag wat aan kennis, inzicht en psychologische

operaties van de leerling wordt gevraagd bij het juist uit-

voeren van een bepaalde leertaak. Meer in het bijzonder

wordt in een leertaakanalyse de vraag gesteld welke leer-

processen, psychologische leerlingkenmerken en operaties
naar veronderstelling ten grondslag liggen aan het correct

uitvoeren van alle leertaakcomponenten die in een leertaak-
beschrijving zijn gevonden. Bij een leertaakbeschrijving

gaat het dus om het in kaart brengen van de leertaakcompo-

nenten, terwijl het bij een leertaakanalyse gaat om het

vinden van de leertaakvereisten, de leertaak-specifieke

leerlingkenmerken, of de karakteristieke processen, hande-

lingen of moeilijkheden. Het kan gaan om moeilijkheden bij

de uitvoering van het geleerde; het kan ook gaan om moei-

lijkheden die zich tijdens verschillende fasen van het leer-

proces zelf kunnen manifesteren (zie de 'stages of competence'

van Resnick, 1976).

Naast de standaardprocedures voor leertaakanalyse (zo-

als die van Gagn& (1977), Landa (1976) of Reigeluth et al.

(1978)) komen vooral ook meer intuitieve, methoden van leer-
taakanalyse in aanmerking. Bij dergelijke intuitieve metho-

den kan men zich bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

- Welke zijn de karakteristieke moeilijkheden van deze leer-
taak (vergelijk Elshout, 1976)?
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- Welke zijn de belangrijke processen bij de uitvoering van

deze taak (vergelijk Sternberg, 1977)?

- Welke zijn de kenmerkende verschillen tussen een beginne-

ling en een expert (vergelijk Glaser, 1976)?

- Welk beroep doet deze taak op het werkgeheugen (vergelijk

Case, 1978)?

- Welk type leerlingen zal (welke) moeilijkheden ondervinden

bij het leren van deze taak?

Antwoorden op deze vragen kunnen op drie wijzen verkregen
worden:

a. Vanuit reeds verrichte empirische studies als die van
Elshout (1976), Sternberg (1977), Resnick & Glaser (1976)

en anderen.

b. Vanuit nog te verrichten empirische studies (waarbij men

kan denken aan analyse van hard-op-denk-protocollen, gesprek-
ken met docenten en leerlingen, componentanalyse (a la

Sternberg, 1977)) of literatuuronderzoek.

c. Vanuit speculatieve intuIties ("the psychologist is a

person too." (Hunt, 1979)).

3. LeepLingbeschrijving (structurele beschrijving van de leer-

lingen)

In een leerlingbeschrijving wordt weergegeven voor welke

soort van leerlingen de leertaak is bedoeld, in welke op-

zichten zij van elkaar verschillen en in welke juist niet.

Voornaamste probleem bij de leerlingbeschrijving vormt de

selectie: Welke kenmerken van leerlingen zijn wel relevant

en welke niet? De volgende heuristieken kunnen behulpzaam

zijn bij het opstellen van de leerlingbeschrijving:
a. Beschrijf de leerlingen in termen van psychologische

leerlingkenmerken (De Klerk, 1979b).
b. Beschrijf de leerlingen in termen van die leerlingken-

merken die op enigerlei wijze in verband kunnen worden

gebracht met de resultaten van de leertaakanalyse. Bij-

voorbeeld door die kenmerken te selecteren die verband

lijken te houden met uit de leertaakanalyse gebleken

prerequisiete vaardigheden of processen.
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c. Beschrijf de leerlingen in termen van die leerlingken-

merken waarvan mag worden verwacht, dat ze een leerling-

anaZyse mogelijk maken.
d. Beschrijf de leerlingen in termen van die leerlingkenmer-

ken die verwijzen naar situatiekenmerken. Deze zogenaamde

'accessibility characteristics'  (Hunt & Sullivan, 1974)

specificeren voor welke soort van onderwijsmethoden en/of

informatie leerlingen vooral ontvankelijk zijn. Zo maken

Hunt en Sullivan bijvoorbeeld onderscheid tussen subjecten

met een hoog conceptueel niveau en met een laag concep-

tueel niveau. Eerstgenoemden zouden vooral open staan

voor ongestructureerde onderwijsmethoden en informatie,
terwijl de mensen met een laag conceptueel niveau vooral

open staan voor gestructureerde informatie. Het zal duide-

lijk zijn, dat bij dergelijke 'accessibility characteris-
tics' de leerlingbeschrijving en de leerlinganalyse in

elkaar overlopen.

e. Beschrijf de leerlingen vooral ook in termen van die leer-

lingkenmerken waarin ze niet of weinig van elkaar ver-
schillen.

f. Beschrijf de leerlingen in termen van leerlingkenmerken

die verwijzen naar leerprocessen. Een zogenaamde leer-

stijltest (zoals die van Pask (19761) verwijst bijvoor-

beeld zodanig rechtstreeks naar leerprocessen dat een

leerlinganalyse bijna overbodig wordt.

Soms ligt het voor de hand de leerlingbeschrijving
vooraf te laten gaan door de leerlinganalyse (zie principe

7 i n 7.4. ) .  Dan  moet  in de leerlingbeschrijving alleen  wor-
den aangegeven hoe de functionele leerlingkenmerken kunnen

worden vertaald in meetbare verschillen tussen leerlingen.

4. LeerZinganaZyse (functionele beschrijving van de leerlingen)
Met een leerlinganalyse wordt inzicht beoogd in de vraag

op welke wijze(n) beschreven leerlingkenmerken inwerken

op de leertaak(kenmerken) en/of op mogelijke situatie-

kenmerken. In een leerlingbeschrijving gaat het daar-
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entegen om een beschrijving op structureel (in tegenstelling

tot functioneel) niveau van de leerlingen voor wie het onder-

wijs is bedoeld. In de functionele leerlinganalyse worden de

beschreven leerlingkenmerken op zodanige wijze geanalyseerd

dat inzicht wordt verkregen in de relaties leertaak-leerling-

kenmerk en/of leerlingkenmerk-situatiekenmerk. Men kan zich

bij een leerlinganalyse vier vragen stellen:

a. Welke informatieverwerkingsprocessen liggen ten grondslag

aan de beschreven verschillen tussen leerlingen? Antwoord

op deze vraag kan men krijgen door resultaten van empi-

rische analyses (cf. Snow, 1977; Hunt, 1977) toe te pas-
sen of zelf meer intuitieve, rationele analyses uit te

voeren (zie principe 4 in 7.4.).

b. Welke relaties kunnen er bestaan tussen de geanalyseerde

leertaakkenmerken en de beschreven leerlingkenmerken:

Hoe werken deze leertaakkenmerken en de leerlingkenmerken

op elkaar in? - Vraagt men zich bijvoorbeeld al hoe een

complexe leertaak en het leerlingkenmerk algemene intel-

ligentie op elkaar inwerken dan vindt men simpel het
antwoord: De intelligente leerlingen zullen minder hin-
der ondervinden van de complexiteit van de leertaak dan

de minder intelligente. Een leerlinganalyse kan derhalve

eenvoudigweg bestaan uit het afwegen - op grond van em-

pirische bevindingen of van plausibiliteitsredeneringen -

welke invloeden de verschillende leerlingkenmerken kunnen

hebben op de mate waarin de leertaakkenmerken problemen

zullen opleveren.
c. Welke relaties kunnen er bestaan tussen de beschreven

leerlingkenmerken en mogelijke situatiekenmerken (bijvoor-

beeld onderwijsmethoden of tekstvariaties)? Ook hier kan
men weer trachten op basis van empirische bevindingen,

maar ook door te redeneren, te achterhalen welke inter-

acties er zullen kunnen optreden. Het is echter bij deze
methode van belang goed in het oog te houden of de
veronderstelde interactie tussen leerlingkenmerk en
situatiekenmerk wel tot haar recht kan komen binnen de
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beperkingen van de leertaak (-beschrijving en -analyse).

d. Zijn er op basis van de leertaakanalyse verschillen tus-

sen leerlingen te bedenken, waarvoor (nog) geen meetin-

strumenten bestaan? Stel bijvoorbeeld dat men via een

leertaakanalyse op het idee is gekomen, dat een moeilijk-

heid van het leren van die taak zou kunnen zijn dat men

een periode van reflectie op eigen gedrag moet afwisse-

len met een periode van automatisch handelen zonder te

veel na te denken (bijvoorbeeld bij het leren tennissen).

Wanneer zou zijn gebleken dat geen der bestaande leer-

lingkenmerken potentieel van invloed is op dit leertaak-

kenmerk, dan kan men zich afvragen of het mogelijk is
nieuwe verschillen tussen leerlingen te gaan meten die

wel inwerken op het betreffende leertaakkenmerk. In het

onderhavige geval zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan
de potenties van leerlingen om af te zien van reflectie

op eigen handelen.

6. Situatiebeschribving (structurele beschrijving van situaties).
In een situatiebeschrijving wordt geinventariseerd wat er

voor onderwijsmaatregelen en -variaties mogelijk zijn om de

leertaak te leren. Hier speelt - evenals bij de leerling-

beschrijving - het probleem van de selectie: Welke maatre-

gelen en variaties zijn relevant. Het selectieprobleem kan

gedeeltelijk worden opgelost door middel van de volgende
heuristieken:

a. Beschrijf de situaties in termen van directe of eerste

orde situatiekenmerken. Dat zijn omgevingskenmerken die

naar veronderstelling rechtstreeks - dat is zonder tus-
senkomst van andere (interveniorende) variabelen - het

leerproces beinvloeden.

b. Beschrijf de situaties in termen van die kenmerken die

op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met

de resultaten van de leertaakanalyse en van de leerling-

analyse.

c. Beschrijf de situatie in termen van die kenmerken waar-

van mag worden verwacht dat deze de situatie-analyse
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mogelijk maken.

d. Beschrijf de situaties in termen van die kenmerken waar-

van door middel van experimenteel didactisch onderzoek

enigermate bekend is geworden op welke processen zij een

beroep doen. In dat geval gaat de situatiebeschrijving
over  in een situatie-analyse.   Soms  kan  men de situatie-

analyse beter vooraf laten gaan aan de situatiebeschrij-
ving (zie principe 7 in 7.4.). Dan moet in de situatie-

beschrijving alleen worden aangegeven hoe de functionele
situatiekenmerken kunnen worden vertaald in structurele

kenmerken.

6. Situatie-anaZyse  (functionele beschrijving van situaties)

In een situatie-analyse worden de uit de situatiebeschrij-

ving resulterende situatiekenmerken (onderwijsmaatregelen
en/of onderwijsvariaties) nader geanalyseerd in termen van

onderliggende processen. Het gaat hier om een functionele

(en geen structurele) beschrijving van situatiekenmerken

De centrale vraag daarbij is weer op welke wijze de be-
schreven situatiekenmerken zouden kunnen inwerken  op  de

leerlingkenmerken en de leertaakkenmerken. Vaak komt men

dan terecht bij het bepalen van (potentiole) functies van

onderwijsmaatregelen en/of -variaties. Enkele vragen die
men zich bij een situatie-analyse kan stellen zijn:

a. Op welke informatieverwerkingsprocessen doen de beschre-

ven situatieverschillen een beroep?

b. Welke functies kunnen de beschreven situatiekenmerken

vervullen in een onderwijsleerproces?

c. Op welke wijze kunnen de situatiekenmerken inwerken op

de beschreven (en geanalyseerde) leerlingkenmerken?

d. Op welke wijze kunnen de situatiekenmerken moeilijkhe-

den van de leertaak opheffen of versterken?
e. Zijn er verschillen tussen onderwijssituaties te beden-

ken waarvoor nog geen meetinstrumenten bestaan of die

nog niet in onderwijsmaatregelen zijn vertaald?
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7. Interactie-anaZyse (eerder correspondentie-analyse genoemd,

maar om verwarring met de op dezelfde wijze betitelde to-

taalstrategie te voorkomen, omgedoopt tot interactie-analyse)
Tijdens of na een situatie-analyse komen we voor het probleem

te staan, dat voorspellingen moeten worden gedaan over de

richting van een beredeneerde interactie: Zal de interactie

ordinaal of disordinaal zijn? Zullen hoog scorenden juist

meer profiteren van methode A of juist laag scorenden

(enzovoorts)?

Soms zal deze voorspelling al tijdens de voorafgaande

fasen in de correspondentie-analyse duidelijk worden, soms

ook zijn er op basis van een beredeneerde correspondentie

nog verschillende voorspellingen mogelijk (zie Simons &
Lodewijks, 1979). Dit laatste is met name het geval bij

cognitieve stijl-leerlingkenmerken. De vier in principe 5

(7.4.) gepresenteerde interactiemodellen (activatie, supplan-
tatie, interferentie en preferentie) en hun combinaties

kunnen daarbij een heuristische functie vervullen. Uit het

voorafgaande zal duidelijk zijn geworden, dat in het kader

van de correspondentie-analysestrategie dergelijke voorspel-

lingen ten eerste in functionele termen en ten tweede ten
aanzien van de drie ATI-componenten moeten worden geformu-

leerd.

8. ReaZisering van correspondenties

In deze fase gaat het om de praktische realisering van de

correspondenties die in de correspondentie-analyse zijn

vastgesteld. Anders gezegd: Het gaat hier om het ontwikke-

len van (experimentele en onderwijs)situaties waarin de

hypothesen die in de vorige fase zijn gegenereerd kunnen

worden getoetst.

9. Toetsing van correspondenties

In deze fase wordt het eigenlijke ATI-onderzoek verricht.

Dit onderzoek vindt plaats binnen de in de vorige fase ge-

conceptualiseerde onderwijssituaties en is gericht op de

beantwoording van twee vraagstellingen:
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a. Blijken de hypothetisch optimale combinaties (correspon-

denties) gemeten naar in dezelfde termen gespecificeerde
criteria effectief?

b. Welke zijn de effecten bij mismatching?

10. Disseminatie en impZementatie

Afhankelijk van de uitkomsten van het ATI-onderzoek dat in

fase 9 is uitgevoerd, kunnen verschillende beslissingen wor-

den genomen. Indien voor de veronderstelde hypothetische
correspondenties empirische steun is gevonden, kan

worden overwogen de inzichten en producten (onderwijsvormen)
die het resultaat waren van correspondentie-analyse te ver-

spreiden en in te voeren of te doen invoeren. Dergelijke

beslissingen kunnen natuurlijk pas worden genomen wanneer

het onderzoeksresultaat tenminste herhaalbaar is gebleken.

Bovendien dienen in het beslissingsproces ook andere fac-

toren te worden betrokken (kosten, studietijd, andere effect-

criteria, praktische moeilijkheden).

7.6. De correspondentie-anaZysestrategie in deze dissertatie

In de correspondentie-analysestrategie wordt een bepaalde

volgorde van beschrijving en analyse van leertaak-, leerling-

en situatiekenmerken vastgelegd. In het bovenstaande is beargu-

menteerd dat die volgorde vanuit het perspectief van een ATI-
theorie als optimaal kan worden beschouwd. Dit neemt niet weg

dat ook andere volgorden denkbaar en - onder bepaalde omstan-

digheden - zelfs meer - adequaat kunnen zijn. Zo'n geval doet

zich bijvoorbeeld voor indien men als onderzoeker vooral ge-

interesseerd is in de werking die bepaalde situatiekenmerken

(in dit proefschrift: variaties in de aanbiedingsvolgorde van

leerstof) hebben op de leerresultaten. Het ligt dan voor de

hand dat allereerst gepoogd wordt te komen tot een beschrij-

ving en een analyse van deze situatievariabele (wat zijn leer-

stofsequenties, welke soorten sequenties zijn er te onder-

scheiden, welke verschillende functies kunnen verschillende

sequenties in het kader van kennisverwerving vervullen?).
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Om toch zoveel mogelijk recht te doen aan de principes die

eerder in 7.4. werden beschreven dient vervolgens te worden

overgegaan naar de leertaak. Dit betekent dat men zich afvraagt

op welke soorten leertaken of op welke aspecten (moeilijkheden)

van leertaken in het bijzonder variaties in leerstofsequenties
invloed zullen hebben. De aldus beredeneerde correapondenties

tussen de leertaak en de omgevingsfactoren kunnen tenslotte de

basis vormen voor de leerlingbeschrijving en -analyse. Ook in-

dien men een volgorde als deze hanteert wordt in belangrijke

mate tegemoet gekomen aan de eisen die de in 7.4. beschreven

principes stellen.

De leertaakbeschrijving en -analyse en de situatiebe-

schrijving en -analyse zijn in dit proefschrift op verschillen-

de plaatsen al aan de orde geweest. Zo is in hoofdstuk 2 (over

kennisverwerving) vrij uitgebreid aandacht besteed aan het
vormen van interne representaties van de te verwerven kennis.

Niet voor niets, omdat het tot ontwikkeling brengen van een

mentale voorstelling van de leerstof als een karakteristieke

eigenschap kan worden beschouwd van leertaken die kennisver-

werving als inhoud hebben. Op verschillende plaatsen, maar

vooral in de inleidingen op de experimenten die in hoofdstuk 4

en in hoofdstuk 5 werden beschreven, is beargumenteerd dat de

werking van leerstofsequenties bij leertaken waarbij het voor-

al om kennisverwerving gaat moet worden vastgesteld tegen cri-

teria waarin tot uitdrukking komt in welke mate het vormen van

een interne representatie van de leerstof onder verschillende

sequenties succesvol was. Deze redenering leidde ertoe dat in

het eerste experiment gebruik werd gemaakt van de INDSCAL-

techniek om effecten van onderwijs vast te stellen en dat in
het tweede experiment voor dit doel zogenaamde reproductivi-

teits- en productiviteitsindices werden berekend. Meer in het

algemeen kon de effectiviteit van verschillende leerstofsequen-
ties worden beredeneerd door ze te onderscheiden naar de mate

waarin zij het tot stand komen van interne representaties be-

moeilijken  of juist vergemakkelijken (zie ook hoofdstuk 8).

Aan de leerlingkenmerken is in het voorafgaande nog be-

trekkelijk weinig aandacht gegeven. Wij hebben ons beperkt tot
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de constatering dat de manier waarop lerenden tot interne re-

presentaties komen nogal kan verschillen. Anderzijds hebben we
opgemerkt dat interne representaties die in functie van onder-

wijs worden gevormd talloze individuele, voor de leerling spe-

cifieke, eigenaardigheden blijven behouden. Dit, ondanks het

feit dat experts op het betreffende kennisgebied over interne

representaties van de leerstof blijken te beschikken die veel

minder individueel zijn gekleurd. In de inleiding op het vierde

experiment (hoofdstuk 8) zullen wij ons meer in het bijzonder

de vraag stellen, op welke specifieke leerlingkenmerken de leer-
taak ('het vormen van een interne representatie van een leer-

stofgebied') een beroep doet. De rest van hoofdstuk 8 bestaat

uit een beschrijving van een experiment dat erop gericht was
te toetsen in hoeverre deze individuele verschillen tussen leer-

lingen, onder verschillende situatiekenmerken (leerstofsequen-

ties), verschillen in hun bijdrage aan het leerresultaat.



HOOFDSTUK 8: EXPERIMENT (4):

INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN

LEERSTOFSEQUENTIES
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8. EXPERIMENT (4): INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN LEERSTOFSEQUEN-
1)TIES

8.1. Inle€ding

Het vierde experiment  betreft een ATI-studie. Nagegaan werd

in hoeverre er interacties voorkwamen tussen bepaalde leerling-

kenmerken en leerstofsequenties met betrekking tot verschillen-

de soorten leerresultaten. Verschillende van de leerstofsequen-

ties die in dit onderzoek waren betrokken zijn ook onderzocht

in de eerdere hier beschreven experimenten. De onderwijseffec-

ten werden in dit experiment wederom gemeten met 'conventionele'

studietoetsen (zowel kort na, als drie weken na het bestuderen

van de leerstof), als met de ook in het tweede experiment ge-

bruikte reproductiviteits- en productiviteitsindices. Bij de

gehanteerde criteria en bij de onderzochte leerstofsequenties

zullen wij dan ook betrekkelijk kort stil staan. De in dit on-

derzoek betrokken leerlingkenmerken behoeven enige nadere en

een wat uitgebreider toelichting.

8.1.1. Leerstofsequenties

In experiment (2) kon worden aangetoond dat leerlingen die vrij

zijn in het bepalen van hun volgorde door de leerstofelementen

beter in staat zijn om de verbanden tussen die elementen aan te

geven. Men zou - generaliserend - kunnen zeggen, dat die leer-

lingen dan ook meer inzicht hebben gekregen in de structuur van

de leerstof. De superioriteit van autodeterminatiesequenties

kwam niet alleen op deze wijze, maar ook in termen van meer con-

1) Bij de uitvoering van dit onderzoek is door verscheidene stu-

denten in de (onderwijs)psychologie assistentie verleend. Een
voorstudie op beperkte schaal werd uitgevoerd door de toen-
malige doctoraalstudent drs. A. Koolen. Van die studie is door

hem een afstudeerscriptie geschreven (Koolen, 1979). Bij de

verwerking van de gegevens verleende J. van der Sanden assis-
tentie.
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ventioneel bepaalde studieresultaten tot uitdrukking. Ook in

experiment (3) kon een - zij het minder duidelijk - positief
verband tussen mate van vrijheid en studieresultaten worden aan-

getoond. Men kan zich afvragen, of het positieve effect van

autodeterminatie niet nog kan worden verhoogd door de leerlin-

gen niet helemaal 'aan hun lot over te laten', door hen bijvoor-
beeld te instrueren om op een bepaalde wijze van hun vrijheid

gebruik te maken. Om deze reden werden in dit experiment twee
soorten autodeterminatiecondities onderzocht: in de ene condi-

tie was de gang van zaken volledig hetzelfde als in experiment

(2), in de andere conditie ontvingen de leerlingen enige nadere

instructies waarvan zij naar eigen goeddunken gebruik konden
maken. Die instructies kwamen erop neer, dat leerlingen werd

verteld dat het om allerlei redenen nuttig kon zijn om een zo-

danige volgorde door de leerstof te bepalen dat steeds die

vervolgeenheid werd gekozen die naar veronderstelling enig

licht zou kunnen werpen op hetgeen in eerdere teksten onduide-

lijk was gebleven. Een leerling die deze instructies consequent

opvolgt bepaalt zijn weg op een wijze die met het CUEING-model

overeenkomt: hij kiest steeds een eenheid waaraan bij vorige

eenheden is gerefereerd. Om hem daarbij te helpen kreeg iedere

leerling in deze conditie een overzicht van alle betrekkingen

tussen de verschillende begrippen. De verwachting was, dat een

autodeterminatieconditie op deze wijze effectiever zou blijken.

In experiment (3) werden leerstofsequenties onderzocht die

verschilden naar de mate waarin zij overeenkwamen met het net-

werk van verwijzingen dat van de leerstof kon worden samenge-
steld. Er waren verschillende redenen om dit soort 'referentiole'

sequenties ook in dit onderzoek te betrekken. In de eerste

plaats werden in experiment (3) vergelijkingen gemaakt tussen

alleen leerstofsequenties die in meerdere of mindere mate van
een referentioel netwerk waren afgeleid. Hoewel op grond van

de verkregen resultaten niet kon worden geconcludeerd, dat leer-

prestaties hoger zijn naarmate de sequentie meer met zo'n net-

werk in overeenstemming is, kan men zich afvragen wat de effec-
ten van een referentidle sequentie zijn indien men deze verge-

lijkt met sequenties die op andere rationalen zijn gebaseerd.
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Een andere reden om referentiole sequenties in dit onderzoek te

betrekken was dat in het vorige experiment noodgedwongen se-

quenties moesten worden gevormd uitgaande van twee afzonderlijke
analyses. In de discussie in hoofdstuk 6 is op de beperkingen

die dit stelt al uitgebreid ingegaan. En tenslotte kan men zich

afvragen, of de effecten van dit soort sequenties wel goed zicht-
baar worden als men studietoetsresultaten als criterium gebruikt.

Wellicht uit de werking ervan zich meer in criteria die, meer

dan studietoetsen, de mate reflecteren waarin een leerling zich

een beeld heeft gevormd van de structuur van de leerstof.
Tenslotte werd in dit onderzoek ook nog gebruik gemaakt

van zogenaamd hiSrarchische sequenties. Hierbij gaat het om

leerstofordeningen waarbij steeds eerst alle begrippen aan de

orde komen die van andere begrippen een logische voorwaarde

zijn. Het gaat hierbij dus niet om leerhiorarchische sequenties

waarbij de voorwaardelijke relaties tussen afgeleide psycholo-

gische processen de grondslag voor de constructie vormen, maar

om leerstofafhankelijke ordeningen.
Welke effecten kunnen nu ten aanzien van de vier onder-

scheiden soorten leerstofsequenties worden verwacht? Ten aan-

zien van de beide autodeterminatiecondities kan op grond van de

eerdere hier beschreven resultaten van onderzoek worden ver-

wacht dat zij effectiever zullen blijken dan de beide andere.

Dit omdat leerlingen in deze condities meer in staat zullen

zijn om kennis over de leerstof te verwerven in overeenstemming

met hun eigen sequentioringsprincipes. Dit heeft als voordeel

dat nieuwe kennis zo optimaal mogelijk aansluiting vindt bij al
aanwezige kennis en interferentie tussen nieuwe en oude kennis

tot het minimale wordt teruggebracht. Bovendien kan worden ver-

wacht, dat leerlingen in de autodeterminatiecondities meer dan
in de andere condities actief samenhangen tussen de verschillen-

de elementen van de leerstof zullen exploreren en derhalve meer
inzicht zullen verwerven in de structuur van de leerstof. Van

de beide autodeterminatiecondities zal de conditie waarin aan

de leerlingen specifieke aanwijzingen worden gegeven over hoe

zij het beste hun weg kunnen uitstippelen tot betere studiepres-

taties leiden dan de andere vrije conditie. Sommige leerlingen
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kunnen immers onder volledig vrije condities in verwarring ra-
ken, terwijl het geven van extra instructies aan dit probleem

tegemoet komt.
De effecten die ten aanzien van de referentiole en de hior-

archische conditie werden verwacht, werden als volgt beredeneerd.
Indien het verwerven van kennis vooral bestaat uit het opbouwen

van een adequate interne representatie van die kennis, dan zul-

len condities waarin de samenhangen tussen de verschillende ele-

menten van de leerstof het meest omvattend en meer expliciet

aan bod komen effectiever zijn, dan condities waarvoor dit min-

der geldt. Vergelijken we tegen deze achtergrond de beide leer-

stofsequentiecondities, dan kan worden gesteld, dat een refe-

rentiole conditie de leerling bij voortduring en bij iedere stap

inhoudelijk confronteert met bepaalde samenhangen die in de

leerstof aanwezig zijn. Bij een hiorarchische sequentie is hier-

van in veel mindere mate sprake, omdat slechts tussen een be-

perkt aantal elementen van logische voorwaardelijkheid sprake
is. De logica in de ordening van de elementen zal in dit geval

voor de leerling meer verborgen blijven, terwijl deze zich bij

een referentiole ordening als het ware aan de leerling opdringt,

omdat naar iedere volgende eenheid al eerder in de reeks is ver-
wezen.

Samenvattend werd in dit experiment dan ook de volgende
volgorde ten aanzien van de effectiviteit van verschillende

leerstofsequenties verwacht:
1. autodeterminatie met aanvullende instructies;

2. autodeterminatie zonder aanvullende instructies;

3. referentiole conditie;

4. hidrarchische conditie.

8.1.2. IndividueZe versch€ZZen

Met behulp van correspondentie-analyse werden een aantal ken-

merken van leerlingen afgeleid waarvan werd aangenomen dat zij

onder verschillende leerstofsequentiecondities in verschillen-

de mate op de leerresultaten van invloed zouden zijn. De ken-

merken waarvan in het bijzonder werd aangenomen dat zij met de
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leerstofsequenties zouden interacteren waren: inductief rede-

neervermogen, deductief redeneervermogen, structureringstenden-
tie, faalangst en voorkennis. Daarnaast werden een aantal leer-

lingkenmerken in dit onderzoek betrokken waarvan weliswaar geen

interacties met de verschillende sequentiecondities werd ver-
wacht, maar waarvan wel werd aangenomen dat zij in het algemeen

een belangrijk invloed op de studieresultaten van de leerlingen

hebben. Deze kenmerken waren: prestatiemotivatie en algemene in-

telligentie. Wij zullen aan de verschillende leerlingkenmerken

en aan de overwegingen die bij de selectie ervan een rol hebben

gespeeld hieronder aandacht geven. Bij de bespreking zullen wij
kortheidshalve de beide autodeterminatiecondities tezamen aan-

duiden als de 'vrije sequenties' en de beide andere als de leer-

stofafhankelijke of de 'gebonden sequenties'. Deze dichotomise-

ring sluit bovendien aan bij de procedure die bij de dataver-
werking is gehanteerd (zie 8.2.8.).

Voorkennis

Tussen voorkennis en leerstofsequenties wordt een interactief

verband verwacht dat zich als volgt laat verwoorden: leerlingen

met betrekkelijk veel voorkennis op het gebied in kwestie heb-

ben voordeel van een vrije sequentie; leerlingen met lage voor-

kennis hebben van dit soort sequenties nadeel. Deze laatsten

zullen hogere prestaties leveren in een gebonden conditie, ter-

wijl leerlingen met veel voorkennis juist slechter in een ge-

bonden conditie zullen presteren. Deze verwachting sluit aan

bij onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld Mayer (1978b), waaruit

onder andere bleek dat leerlingen aan wie voor het onderwijs
een organizer was aangeboden daarvan niet alleen voordeel had-

den in een random leerstofsequentie, maar ook nadeel hadden

wanneer de leerstof logisch was geordend.

Het meten van voorkennisverschillen tussen leerlingen le-

vert in de praktijk nogal wat problemen op. Meestal worden

juist leerlingen als proefpersoon in een onderzoek betrokken
die over een verwaarloosbare hoeveelheid voorkennis ten aanzien

van de in het onderzoek te gebruiken leerstof beschikken.
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Dit is juist, omdat het er meestal niet om gaat vast te stel-

len hoeveel leerlingen al weten, maar om hen een aantal dingen
te leren die zij nog niet weten. De obligate voorkennistoets

die in veel onderwijspsychologisch onderzoek wordt afgenomen

voorafgaande aan het eigenlijke onderzoek heeft dan ook meestal
als functie vast te stellen in hoeverre de verschillende proef-

groepen bij de aanvang van het onderzoek wat betreft hun voor-

kennis vergelijkbaar zijn.

De voortoets is meestal erg onbetrouwbaar, omdat de leer-

lingen in vele gevallen gedwongen worden te raden. Dit  bemoei-

lijkt de statistische verwerking van de voortoetsscores (zie
Simons (1980) voor een overzicht van mogelijke oplossingen).

Er is echter bij het bepalen van voorkennisverschillen niet

alleen sprake van methodische en statistische problemen. Ook

conceptueel doen zich bepaalde problemen voor. Een voortoets
is meestal eenzelfde of een parallelle versie van de natoets.

Dit betekent dat de voortoets (evenals de natoets) is samenge-

steld om specifieke kennis van de leerstof te meten. Eventuele
verschillen tussen voortoetsscores hebben derhalve betrekking

op specifieke voorkennisversehiZZen tussen leerlingen. Men kan

echter aannemen, dat leerlingen, ook al verschillen ze niet in

specifieke voorkennis, in meer aigemene zin wel van elkaar ver-

schiZZen. En juist deze verschillen in algemene voorkennis kun-

nen een belangrijke invloed op de uiteindelijke studieresulta-

ten hebben.

In dit experiment werden door middel van een voortoets spe-

cifieke verschillen in voorkennis gemeten om vast te kunnen

stellen hoe vergelijkbaar in dit opzicht de verschillende proef-

groepen waren. Om voorkennisverschillen in meer algemene zin te

kunnen vaststellen werden de mate van vertrouwdheid (vergelijk

Tobias'(1976) begrip: familiarity) die de leerling met de leer-

stof denkt te hebben en de mate van moeilijkheid die de leer-

ling de leerstof toedicht gemeten. In beide gevallen gaat het

dus om beoordelingen van de leerling zelf. In het eerste geval

werd de leerling gevraagd te beoordelen hoe bekend de verschil-
lende leerstofelementen hem voorkwamen. In het tweede geval werd

hem gevraagd te schatten hoe moeilijk of hoe gemakkelijk de



239

verschillende elementen hem leken. In beide gevallen ging het

om opvattingen die de leerling over de leerstof heeft bij de

aanvang van het onderwijs, zonder dat deze opvattingen op zich-

zelf juist behoeven te zijn.

Inductief en deductief redeneervermogen

Bij het opbouwen van een kennisbestand c.q. het vormen van een

interne representatie van die kennis wordt een beroep gedaan

op zowel inductieve als deductieve redeneerprocessen bij de leer-

ling. Met inductief redeneervermogen wordt hier bedoeld de

vaardigheid in het vinden van begrippen en relaties van hogere

orde die op gegeven begrippen en relaties van toepassing zijn.

Onder deductief redeneervermogen wordt verstaan de vaardigheid

om uit gegeven informatie tot juiste afleidingen en gevolgtrek-

kingen te komen. Hieronder wordt ook begrepen het transitieve

redeneervermogen, dat met name bij het afleiden van relaties

tussen begrippen van belang is.
Men kan verwachten dat deze vaardigheden door de leerling

meer moeten worden ingebracht bij het leren in een vrije dan

in een gebonden leerstofsequentieconditie. In het tweede geval

biedt de sequentie op zich zelf immers meer houvast aan de leer-

ling met betrekking tot de relaties die er tussen de verschil-

lende eenheden bestaan, omdat deze relaties bij de constructie

en de realisering van een sequentie juist uitgangspunt waren.

In een vrije conditie is een leerling daarentegen veel meer ge-
dwongen om de relaties tussen de eenheden actief te exploreren

en af te leiden.

Structureringstendentie

Met het begrip structureringstendentie wordt bedoeld de mate

waarin men zich bij de waarneming van een stimulus laat leiden

door de context waarin die stimulus is opgenomen (Span, 1974).

Aangezien in een vrije conditie de leerstofelementen in een

andere context verschijnen als in de gebonden conditie kan men
verwachten  dat de mate waarin een persoon geneigd is structuur
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aan te brengen in het materiaal in beide condities in verschil-

lende mate van invloed zal zijn op de studieresultaten.
Het begrip structureringstendentie is door Span (op. cit.)

ingevoerd als alternatieve term voor bepaalde cognitieve stijl-

kenmerken. Dergelijk persoonskenmerken, waarmee in het alge-

meen waarnemingstrekken of ruimtelijke oriontatietendenties

worden bedoeld, varioren langs meerdere dimensies. Met name

66n dimensie hiervan, de dimensie veldafhankelijkheid-veldonaf-

hankelijkheid, lijkt in dit verband van belang.
Witkin et al. (1977) merken in dit verband op, dat veld-

onafhankelijke personen "are more likely to impose structure
on stimulus material which lacks it whereas relatively field-

dependent persons (are)... likely to leave the material as it

is". Witkin et al. (op. cit.) toonden aan, dat personen die

verschillen op de veldafhankelijkheidsdimensie ook verschillen

in hun benadering van niet-perceptuele en niet-ruimtelijke in-

formatie. Veldonafhankelijken hanteren een meer structurerende

'analytical field approach', terwijl veldafhankelijken zich van

een minder structurerende 'global field approach' bedienen.

(Witkin et al., 1962).

Aangezien in een vrije en een gebonden conditie in ver-

schillende mate sprake is van gestructureerdheid van de te le-
ren informatie is te verwachten dat verschillende niveau's op

de veldafhankelijkheidsdimensie in verschillende mate aan de

studieprestaties in de twee condities zullen bijdragen. Het is

moeilijk om de aard en de richting van de veronderstelde inter-

acties tussen veldafhankelijkheid en leerstofsequenties te

voorspellen. Meer omvattend wordt op deze problemen elders door

Simons, De Klerk & Lodewijks (in voorbereiding) ingegaan. Onze

verwachtingen komen neer op het volgende. Van een vrije condi-
tie kan worden verwacht dat deze zal capitaliseren op de mate

van veldonafhankelijkheid: hoe veldonafhankelijker, des te ho-

ger zullen de studieprestaties van deze leerlingen zijn. En:

hoe veldafhankelijker des te lager zullen de leerprestaties

zijn. Ten aanzien van de gebonden conditie kan met een stijlre-

denering worden verwacht, dat relatief veldafhankelijke leer-
lingen daarin tot betere prestaties zullen komen dan in een
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vrije conditie, omdat in een gebonden conditie geen capitalisa-

tie plaatsvindt. Wat er ten aanzien van relatief veldonafhanke-

lijken in de gebonden conditie moet worden verwacht, in verge-

lijking tot de veldonafhankelijken in de vrije conditie is moei-
lijk aan te geven.

FaaZangst

Hermans (1971) heeft een onderscheid gemaakt tussen negatieve
en positieve faalangst. In situaties waarin bepaalde presta-

ties moeten worden geleverd die tegen een of andere standaard

van succes worden afgemeten kan angst om te falen op verschil-

lende manieren op die prestaties van invloed zijn. Wanneer zo'n

angst de persoon "...vooral in situaties die voor het individu

relatief ongestructureerd zijn, (...) doet disfunctioneren"

spreekt men van negatieve faalangst (Hermans op. cit. p. 2).
Leidt de angst in dit soort gevallen juist tot optimale gedra-

gingen, dan wordt gesproken van positieve faalangst. In dit

geval heeft de angst  "het karakter van een optimale spannings-

toestand die in de betreffende situatie eerder tot goede dan
tot minder goede prestaties leidt" (Hermans op. cit. p.  4) .

Zowel negatieve als positieve faalangst komen, aldus

Hermans, met name in de prestaties tot uitdrukking indien er

van een betrekkelijk ongestructureerde situatie sprake is. Dit

is in dit onderzoek het geval in de vrije condities en niet

- of in ieder geval minder - in de gebonden condities. Wat be-
treft negatieve faalangst kan worden verwacht, dat relatief

hoog negatief faalangstigen in een vrije conditie tot lagere

prestaties zullen komen dan dit soort leerlingen in een gebon-

den conditie. Voor relatief laag faalangstigen zal er geen

verschil zijn in de mate waarin dit kenmerk de prestaties in

een vrije en in een gebonden conditie verklaart. Voor positieve

faalangst geldt hetzelfde in omgekeerde zin: ook hier zullen
de prestaties van de hoog faalangstigen in de vrije en de ge-

bonden conditie van elkaar verschillen, terwijl zulks niet het

geval zal zijn voor de laag positief faalangstigen. De hoog po-

sitief faalangstigen hebben hier echter voordeel van een vrije
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conditie, omdat deze op hun sterkste kant (optimaal presteren

onder ongestructureerde omstandigheden) capitaliseert, terwijl

een gebonden conditie op dit kenmerk nauwelijks een beroep doet.

Atgemene aanZeg en prestatiemotivatie

Tenslotte werden in dit onderzoek algemene aanleg en prestatie-

motivatie als leerlingkenmerken opgenomen. Noch ten aanzien van
algemene aanleg, noch ten aanzien van prestatiemotivatie kan

worden verwacht dat zij interacteren met de onderscheiden leer-

stofsequentiecondities. In beide gevallen gaat het immers om

kenmerken waarvan men mag aannemen dat zij van zodanig algemene

aard zijn dat zij van invloed zijn op de leerprestaties van

leerlingen, zonder dat dit onder bepaalde omstandigheden meer

en onder andere omstandigheden minder het geval zal zijn.

Algemene aanleg werd in het onderzoek betrokken om te kun-
nen vaststellen in hoeverre de andere opgenomen kenmerken

hierdoor werden bepaald; prestatiemotivatie om hoofdeffecten
te toetsen.

8.1.3. Prestatieeriteria

Hierboven is gesteld, dat het belangrijkste kenmerk van kennis-

verwerving in dit onderzoek bestaat uit het integreren en

internaliseren van een uitwendig gegeven stelsel van interrela-

ties tussen begrippen. Of een dergelijke integratie en inter-

nalisatie hebben plaatsgevonden kan worden afgeleid uit het

feit dat een leerling tot een adequate interne representatie

van de leerstof is gekomen. Daarom werden er in dit onderzoek

wederom reproductiviteits- en productiviteitsscores bepaald.
De bepaling van beide scores geschiedde op dezelfde wijze als

in experiment (2) (hoofdstuk 5). Bovendien werden de leerpres-

taties ook gemeten met behulp van studietoetsen.

Bij de bespreking van de verschillende leerstofsequenties

die in dit onderzoek zijn betrokken (in 8.1.1.) en de verschil-

lende leerlingkenmerken die zullen worden onderzocht (in 8.1.2.)
is in het bovenstaande bij de beschrijving van de te verwachten
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effecten geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende cri-

teria die in dit onderzoek betrokken zijn. Of de hier beschre-

ven verwachtingen voor de verschillende criteria verschillend
dienen te zijn zal in de methode-sectie van dit hoofdstuk

(8.2.7.) aan de orde worden gesteld.

8.2. Methode

8.2.1. Proefpersonen

Aan het experiment namen in totaal 90 leerlingen van drie ver-

schillende scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg als
proefpersoon deel. Hiervan waren er 27 afkomstig van een HAVO/

VWO-scholengemeenschap en 63 van twee verschillende MAVO-scholen.

De ratio jongens/meisjes was 43:47. De proefpersonen werden

aselect toegewezen aan vier verschillende experimentele condi-

ties, maar wel zo dat leerlingen van verschillende scholen,

klassen en sexe gelijkelijk over de condities werden verdeeld.

De proefpersonen namen op basis van vrijwilligheid aan het ex-

periment deel en werden voor hun deelname beloond met een
cadeaubon van f 20,--.

8.2.2. LeermateriaaZ

Het leermateriaal bestond uit 16 eenheden die betrekking hadden

op 16 verschillende begrippen uit de electriciteitsleer. Deze

begrippen waren: amp&re, atoom, coulomb, electron, geleidings-

vermogen, lading, molecuul, ohm, potentiaal, potentiaalverschil,

siemens, soortelijk geleidingsvermogen, soortelijke weerstand,

stroomsterkte, volt, en weerstand. De wijze waarop de teksten

die hierover handelden werden samengesteld kwam overeen met de

manier waarop dat bij de eerdere hier beschreven experimenten

geschiedde. Teneinde verschillende leerstofsequenties te kunnen

construeren werden over de teksten twee soorten analyses uitge-

voerd: een referentiaZe en een hiararchische anaZyse. De bedoe-

ling van de referentiole analyse was na te gaan welke verwij-

zingen er tussen de verschillende teksten voorkwamen.
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De gevolgde werkwijze kwam overeen met die welke in experiment

(3) werd gevolgd (zie 6.4.2.).

De hidrarchische analyse had tot doel vast te stellen

welke Zogische voorwaardeZ€jkheidereZaties tussen de 16 leer-

stofelementen voorkwamen. Wat in het algemeen onder logische

voorwaardelijkheden moet worden verstaan is eerder in 3.3. be-

schreven. De analyse werd hier uitgevoerd door in het bijzon-

der van de volgende twee regels gebruik te maken:

1. Er is sprake van een logische voorwaardelijkheid tussen twee

begrippen A en B, in de zin dat A een logische voorwaarde is

voor B, indien het ene begrip A een natuurkundige grootheid

aanduidt en het andere begrip B een daarmee corresponderende

eenheid aangeeft.

2. Van een logische voorwaardelijkheid in dezelfde zin is ook

sprake, indien een begrip A een component is van een begrip

B, terwijl de omgekeerde relatie niet geldt. (Onder compo-

nent wordt hier verstaan: 'is een onderdeel van' of 'is een

bijzondere vorm of exemplaar van'). Een voorbeeld van een

logische voorwaarde in de zin van regel 1. is: weerstand (A)

en ohm (B). Een voorbeeld volgens regel 2. is: weerstand (A)

en soortelijke weerstand (B).

8.2.3. ExperimenteZe condities

De proefpersonen werden toegewezen aan 66n van de vier verschil-

lende experimentele leerstofsequentiecondities: een hidrarchische,

een referentiole, een autodeterminatieconditie zonder speci-

fieke instructies en een autodeterminatieconditie met speci-

fieke instructies.

Leerlingen die aan de hiararchische conditie waren toege-

wezen kregen de verschillende leerstofelementen aangeboden in

een volgorde die zij zelf verkozen, maar met die beperking dat

een begrip dat een logische voorwaarde voor een ander begrip

was steeds aan dat andere begrip diende vooraf te gaan in de

reeks. Leerlingen konden dus pas kiezen voor een bepaald begrip

waarmee een aantal logisch voorwaardelijke begrippen waren ver-

bonden, wanneer zij al deze laatste begrippen hadden bestudeerd.
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De referenti#Ze conditie kwam met de in experiment (3)

onderzochte CUEING-condities overeen in die zin, dat de vrij-

heid van de leerling hier beperkt werd tot die overgangen waar-

tussen een verwijzende relatie bestond. In het bijzonder mocht

een leerling in deze conditie van een begrip A naar een begrip

B overgaan, indien er tussen A en B een symmetrische (A ver-

wijst naar B en B verwijst naar A) relatie bestond, of indien

er sprake was van uitgaande referenties van A naar B. Een ge-

isoleerd element (een begrip met noch uitgaande noch inkomende

referenties) mocht in deze conditie op ieder willekeurig moment

door de leerling worden gekozen. Kort gezegd kwam deze condi-

tie erop neer, dat een leerling vrij was om zijn weg door de

16 begrippen te bepalen zolang zijn keuzen niet in tegenspraak

waren met de richting van de verwijzingen tussen de verschil-

lende teksten.

In de autodeterminatieconditie zonder specifieke instruc-

ties kon de leerling zijn weg door de 16 elementen helemaal

naar eigen goeddunken bepalen. De gang van zaken was hier dus

volledig hetzelfde als die in experiment (2) voor de autodeter-

minatieconditie.

Ook in de autodeterminatieconditie met instructies konden

de leerlingen hun eigen weg gaan. Het verschil met de andere

vrije conditie was, dat de leerlingen in deze conditie een aan-

tal aanvullende instructies kregen over de manier waarop zij

het beste hun weg konden uitzetten. In die instructies werd hen

verteld, dat zij weliswaar volledig vrij waren bij het kiezen

van de opeenvolgende eenheden, maar dat het om allerlei reden-

en - bijvoorbeeld om snel inzicht te verkrijgen in de samenhan-

gen tussen de verschillende begrippen - verstandig was om zich

bij hun keuzepatroon te laten leiden door de verwijzingen die

er tussen verschillende teksten voorkwamen. Om hen hierbij te

helpen kregen de leerlingen in deze conditie een schema uitge-

reikt waarop de samenhangen tussen de verschillende begrippen

waren aangegeven.
Bij de aanvang van het experiment waren de proefpersonen

als volgt over de vier condities verdeeld: hi8rarchische con-

ditie: n = 21; referentidle conditie: n = 25; autodeterminatie-
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conditie zonder aanvullende instructies: n = 20 en autodeter-

minatieconditie met aanvullende instructies: n = 24.

Kortheidshalve zullen wij de vier condities in het navol-

gende aanduiden als (in de volgorde waarin ze hierboven aan de
orde kwamen): HIER, CUE, VRIJmin en VRIJplus.

8.2.4. LeerZingkenmerken

Zoals eerder is toegelicht werden de volgende leerlingkenmerken

in dit onderzoek betrokken: algemene aanleg, voorkennis, induc-

tief redeneervermogen, veld(on)afhankelijkheid, prestatiemoti-

vatie, negatieve en positieve faalangst, deductief redeneerver-

mogen.

Als maat voor algeme,ie aanieg werd de Analogieon Test uit
de Differentidle Aanleg Test (Fokkema & Dirkzwager, 1961) geko-

zen. Hiervan is bekend dat hij hoog correleert met andere alge-

mene intelligentiematen. Het niveau van voorkennis van een

leerling is in dit experiment op een enigszins andere als ge-

bruikelijke wijze bepaald. Naast de voortoets (8.2.5.) werden

ook twee andere tests afgenomen: de zogenaamde FAM- en DIF-test.

Deze bestonden uit een overzicht van alle 16 te bestuderen be-

grippen (in alfabetische volgorde) met achter elk begrip een

vijf-puntsschaal. De instructie voor de FAM-test luidde om op

deze vijf-puntsschaaltjes aan te geven hoe bekend het betref-

fende begrip de leerling voorkwam. Die voor de DIF-test hoe

moeilijk de verschillende begrippen hem leken. De score was het
totaal van alle schaalwaarden. Een hoge FAM-score geeft dan aan

dat de leerling zich betrekkelijk vertrouwd acht met de 16 be-

grippen en een hoge DIF-score dat hij de 16 begrippen relatief

moeilijk denkt te vinden. De verwachting ten aanzien van beide

voorkennisindices was, dat er een negatief verband tussen FAM-

en DIF-scores zou zijn: iemand die de leerstof in het algemeen

als vertrouwd kwalificeert zal haar ook als betrekkelijk een-

voudig beoordelen, en omgekeerd.
Met behulp van FAM- en DIF-scores kan bovendien per be-

grip worden vastgesteld hoe vertrouwd of hoe moeilijk dat be-

grip in het algemeen in de proefgroep wordt beoordeeld. Men kan
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verwachten dat onder condities van autodeterminatie een begrip

dat als vertrouwd en gemakkelijk wordt gekwalificeerd eerder

zal worden gekozen dan een begrip waarvoor het omgekeerde geldt.
Het inductief redeneervermogen werd bepaald met een test

uit de Kit of Reference Tests for Cognitive Factors (French,

Ekstrom & Price, 1963): de Letter Sets Test. Deze tdst bestaat

uit twee delen en elk deel uit 15 items. Elk item bestaat uit

vijf groepen van vier letters. De bedoeling is dat de leerling

de regel weet te vinden die vier van de vijf lettercombinaties

verbindt en dat hij de vijfde combinatie waarop de regel niet

van toepassing is aankruist. Scoring van deze test vond plaats

door het aantal goede antwoorden op de twee delen bij elkaar op
te tellen en hiervan het totale aantal foute responsies af te

trekken.

Het deduetief redeneervermogen werd gemeten met de Nonsense

Syllogisms Test uit de French et al. Kit. Respondenten krijgen

bij deze test een serie formele syllogismen voorgelegd. De taak

van de respondenten is uit te zoeken welke van de getrokken

conclusies correct volgen uit de gegeven premissen en welke
niet. Ook deze test bestaat uit twee delen van elk 15 items.

Scoring van de test vond plaats door het aantal goede antwoor-
den over de beide delen bij elkaar op te tellen en hiervan het

totale aantal gemaakte fouten af te trekken.
De mate van ve Zd(on)afhanke Zijkheid werd gemeten met de

Hidden Figures Test, eveneens afkomstig uit de Kit of Reference
Tests for Cognitive Factors van French et al.. Bij deze test

dienen leerlingen van een vijftal geometrische figuren te be-

palen welke van deze in een meer complex patroon is opgenomen.

De moeilijkheidsgraad van deze test wordt als hoog aangemerkt.
Prestatiemotivatie, negatieve en positieve faaZangst vor-

men drie subschalen van de prestatiemotivatietest voor kinderen

(PMT-K) van Hermans (1971) die voor meting hiervan werd ge-

bruikt. Scoring van de testgegevens vond plaats conform de in-
structies van Hermans.
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8.2.5. Toetsen

Om verschillen in specifieke voorkennis tussen de verschillende

proefgroepen te bepalen werd voorafgaand aan het experiment een
voortoets afgenomen. Deze toets bestond uit 30 items die de be-

doeling hadden kennis en inzicht van de leerstof te meten. Een

week na het experiment werd een natoets afgenomen en drie weken

later nog eens een retentie toets. Ook deze toetsen bestonden

uit 30 items. De items die voor deze toetsen noodzakelijk waren

werden geselecteerd op grond van hun moeilijkheidsgraad en hun

discriminerend vermogen zoals vastgesteld in eerdere experimen-
ten en voorstudies. Van alle toetsen waren er twee parallelver-

sies. De ene helft van de leerlingen in de verschillende condi-

ties kreeg steeds een andere versie als de andere helft. Een

proefpersoon die als voortoets versie A kreeg, kreeg als na-
toets versie B en als retentietoets wederom versie A. Voor de

andere helft van de leerlingen gold de volgorde: B-A-B.

Scoring van alle toetsen vond steeds plaats door het aan-

tal goede antwoorden te summeren. De interne consistentie van
de A-versie was op de nameting .83, op de retentiemeting .70.

Voor de B-versie was dit respectievelijk .87 en .81. Voor de

voortoets gold voor de A- en B-versie respectievelijk .19 en .27.
Naast deze drie toetsen werd in dit experiment wederom

gebruik gemaakt van een begripsparentoets. Van de 120 uit 16

te vormen begripsparen moesten de leerlingen op vijf-punts-

schaaltjes aangeven of er tussen die twee begrippen een 10-

gische relatie was en (zo ja) hoe sterk die betrekking was. Dit

om reproductiviteits- en productiviteitsscores te kunnen bere-

kenen op dezelfde wijze als bij experiment (2) is beschreven.
Om deze REP- en PROD-scores te kunnen bepalen moest een leer-

stofanalyse worden uitgevoerd om van alle bestaande relaties
tussen begrippen te kunnen vaststellen welke daarvan in het

leermateriaal expliciet voorkwamen en welke niet expliciet in

de teksten werden beschreven. Een vijftal natuurkundedocenten

werd daaraan voorafgaand gevraagd om eveneens zo'n begripsparen-
toets in te vullen om te kunnen onderscheiden tussen begrips-

paren waartussen wel en waartussen geen relaties bestonden.
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De beoordelingen van experts en de uitgevoerde leerstofanalyse

leidden  tot de volgende indeling  van  de 120 paren:

- aantal bestaande relaties : 62;

- aantal niet-bestaande relaties : 58;

- aantal expliciet in de teksten genoemde relaties: 40;

- aantal in de tekst impliciet gebleven relaties :. 22.

De berekening van REP- en PROD-scores vond plaats volgens de

formules die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. De begripsparen-

toets werd afgenomen op de retentiemeting.

8.2.6. ExperimenteZe procedure

Het experiment besloeg in totaal vijf zittingen. Welke de aard

en de duur van deze zittingen waren en welke tijdsperioden er

tussen de verschillende zittingen verliepen is samengevat in

tabel 8.1. De leerlingen werden verdeeld over een aantal ver-

schillende leslokalen die met de verschillende condities corres-

pondeerden. Wat er in de eerste, de vierde en de vijfde zitting

gebeurde blijkt uit tabel 8.1..

De procedure die in de twee studiesessies werd gevolgd was

in het algemeen als volgt. Alle leerlingen begonnen in alle con-

dities met dezelfde tekst (molecuul). Had de leerling een tekst

naar zijn mening in voldoende mate bestudeerd, dan gaf hij dit

aan &&n van de proefleiders te kennen. Op een keuzeformulier

kon de leerling aangeven welke van de daarop gemarkeerde tek-

sten hij als volgende wilde bestuderen. Op dit keuzeformulier

stonden (in alfabetische volgorde) alle begripsnamen vermeld

en bij sommige was door de proefleider een markering aange-

bracht. De leerling was vrij om uit de gemarkeerde begrippen

zijn keuze te bepalen. Welke zijn keuzemogelijkheden waren was

afhankelijk van:

- de eenheden die de leerling al bestudeerd had (eenzelfde

tekst kon maar 66n keer worden bestudeerd),

- de conditie waaraan de leerling als proefpersoon was toege-

wezen.
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TabeZ 8.1.: Algemeen overz icht   van het verloop van experiment  ( 4).

Gebeurtenissen Aard van de activiteiten Tijdsduur

Zitting 1 Toewijzing leerlingen aan
condities
Verrichten voormetingen:
- voortoets
- FAM-toets 24 uur
- DIF-toets
- Verbale Analogieon Test
- Letter Sets Test
- Prestatie Motivatie Test
- Hidden Figures Test
- Nonsense Syllogisms Test

Tussenperiode 2 weken

Zitting 2 Studiesessie: leerlingen
bestuderen 8 van de 16 3 uur
teksten

Tussenperiode 1 week

Zitting 3 Studiesessie: leerlingen
bestuderen resterende 8 3 uur
teksten

Tussenperiode 1 week

Zitting 4 Verrichten nameting: 1 uur
- natoets (maximaal)

Tussenperiode 2 weken

Zitting 5 Verrichten retentiemetingen: 24 uur
- retentietoets (maximaal)
- begripsparentoets



251

De selectie van alternatieven waaruit een leerling mocht

kiezen geschiedde voor de hi rarchische (HIER) en de autodeter-

minatieconditie met instructie (VRIJplus) via een computerter-
minal. Voor dit doel was een Fortran IV programma ontwikkeldl).

Via de computer werd geregistreerd welke teksten door welke

leerling al bestudeerd waren. In het geval van de HIER-conditie

zorgde de computer steeds voor een overzicht van de alternatie-

ven die mogelijk waren voor een bepaalde leerling nadat hij een

bepaald aantal eenheden al had bestudeerd. Pas wanneer alle 10-

gische voorwaarden voor een bepaald begrip waren bestudeerd kon

dit begrip als keuze-alternatief worden aangeboden. In de VRIJ-

plus-conditie leverde de computer steeds alle nog niet bestu-
deerde eenheden als keuze-alternatieven.

De selectie van alternatieven voor de andere autodetermi-

natieconditie (VRIJmin) en voor de referentiole conditie ge-

schiedde met de hand. In het eerste geval behoefden de proef-

leiders slechts te registreren welke teksten door de leerling

al bestudeerd waren en konden zij volstaan met het markeren op

het keuzeformulier van al die eenheden welke nog niet bestu-

deerd waren. Bij de referentiole conditie (CUE) verliep een en

ander gecompliceerder. Hier registreerde allereerst een proef-

leider welke eenheden door de leerling al bestudeerd waren.

Vervolgens zocht een andere proefleider uit welke alternatie-

ven conform het referenti&le schema mogelijk waren. Tenslotte

controleerde een derde proefleider welke van de mogelijke al-

ternatieven door de leerling al bestudeerd waren en vulde een

vierde proefleider het keuzeformulier in door alle nog niet be-

studeerde en volgens het referentiole schema mogelijke alter-
natieven te markeren.

Had een leerling zijn keuze bepaald, dan werd de tekst

over die eenheid uitgereikt, waarbij tegelijk de eerder be-

studeerde tekst, alsmede de daarover gemaakte aantekeningen,

werden ingenomen. De leerling kon voor zichzelf op een apart

formulier bijhouden welke teksten hij al had bestudeerd. In de

1)

Dit programma werd geschreven door drs. G. Navarro.
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tijd dat een leerling met de bestudering van een tekst bezig

was werd een nieuw keuzeformulier aangemaakt en aan hem ver-

strekt.

op deze wijze moesten de leerlingen bij de tweede zitting

8 van de in totaal 16 teksten doorwerken. En bij de derde zit-

ting de resterende andere 8 teksten. De voor bestudering nood-

zakelijke tijd verschilde per leerling en per tekst, maar bleef

over het geheel genomen binnen de tevoren vastgestelde tijds-

limiet  van drie uren maximaal   voor 8 eenheden. Het merendeel

der leerlingen was na twee en een half uur gereed met de studie.

Alle leerlingen mochten pas de klas verlaten nadat zij een

tussentoets hadden ingevuld en ingeleverd en nadat deze was ge-

corrigeerd. Omdat bij de tweede zitting tevoren niet duidelijk

was welke teksten een bepaalde leerling tijdens het experiment

zou bestuderen werden de tussentoetsen (bestaande uit tien

vier-keuze-items over de bestudeerde stof) tijdens het expe-

riment door een proefleider speciaal samengesteld. Voor de

derde zitting konden de tussentoetsen al tevoren worden samen-

gesteld. De functie van deze toetsen was vooral informatief

voor de leerlingen zelf.

Alle zittingen die langer dan een uur in beslag namen wer-

den onderbroken met een pauze van twintig A vijfentwintig minu-

ten. Tijdensdeze pauzes mochten de leerlingen niet van gedach-

ten wisselen over het experiment en de bestudeerde leerstof.

Pas nadat de leerlingen de retentietoets en de begripspa-

rentoets in de vijfde zitting hadden ingevuld kregen zij alle

aantekening die zij over de stof hadden gemaakt terug.

8.2.7. Hypothesen

Er werden in dit onderzoek twee soorten hypothesen geformuleerd:

1. met betrekking tot de effecten van verschillende leerstof-

sequenties;

2. met betrekking tot hoofd- en interactie-effecten van de in

dit onderzoek betrokken leerlingkenmerken.

Ten aanzien van beide soorten hypothesen zijn in het vooraf-

gaande reeds de overwegingen die tot een formulering leidden
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beschreven.

a. Conditiehoofdeffecten

De scores op de verschillende afhankelijke variabelen (REP,

PROD, natoets en retentietoets) zullen in de vier leerstofse-

quentiecondities (HIER, CUE, VRIJplus en VRIJmin) van elkaar
verschillen, en wel zo, dat de scores in de VRIJplus-conditie

het hoogst zullen zijn en in de volgorde VRIJmin, CUE, HIER
zullen afnemen.

b. Hoofdeffecten ZeerZingkenmerken

Ten aanzien van prestatiemotivatie en algemene intelligentie

(gemeten met de DAT-analogiein test) werden hoofdeffecten voor-

speld: hoe hoger de scores op de PMT-K en de DAT-Verbale Ana-
logie6n Test zijn des te hoger zullen de scores zijn op zowel

de  natoets, de retentietoets, de productiviteitstoets,   als op de

reproductiviteitstoets.

e. Interacties tussen ZeerZingkenmerken en condities

Interacties werden verwacht tussen respectievelijk vertrouwd-

heid (FAM), geschatte moeilijkheidsgraad (DIF), veldafhankelijk-

heid (HFT) en faalangst (F+ en F-) en de experimentele condi-
ties (vrij versus gebonden). In hoeverre hiervan ook sprake zal

zijn tussen inductief (LSET) of deductief redeneervermogen (NYSL)
en de condities is moeilijker te voorspellen. Het ligt in de
rede om hier vooral ten aanzien van de PROD-scores een inter-

actief verband te verwachten omdat met name bij dit type leer-

prestaties een beroep op inductieve en deductieve redeneerpro-

cessen zal worden gedaan. De verwachte interacties zijn geba-

seerd op de veronderstelling dat er een hoge positieve corre-
latie bestaat tussen het kenmerk en de criteriumscores in de

urije conditie. Hoe het verband zal zijn in de gebonden condi-

tie is moeilijk te voorspellen. In ieder geval is het niet aan-

nemelijk dat ook hier hoge positieve correlaties worden gevonden
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tussen kenmerk en criteriumscores.

8.2.8. Dataverwerking

Op de resultaten van het experiment werden regressie-analyses

uitgevoerd met behulp van het SPSS Multiple Regression computer

programma (Nie et al., 1975). De data werden geanalyseerd om:
1. vast te stellen of de verschillende leerstofsequentiecondi-

ties tot verschillende leerprestaties hadden geleid;
2. na te gaan of er sprake was van interacties tussen de

onderzochte leerlingkenmerken en de leerstofsequentiecondi-
ties.

In het eerste geval werden de conditie-hoofdeffecten getoetst

door alleen de via effect-codering verkregen conditievectoren

in te voeren. Dit geschiedde voor de vier criteriummaten (REP,
PROD, natoets en retentietoets) afzonderlijk. Voor het toetsen

van ATI-hypothesen werden allereerst de vier leerstofsequentie-

condities (HIER, CUE, VRIJplus en VRIJmin) opnieuw gecodeerd,
zodat twee nieuwe condities ontstonden: een zogenaamde vr€je

condi tie, bestaande uit de combinatie van VRIJplus en VRIJmin,

en een zogenaamde gebonden conditie, bestaande uit de combina-
tie van HIER en CUE. Dit samennemen van condities geschiedde
om voor de uit te voeren regressie-analyses over een acceptabel

aantal proefpersonen per conditie te kunnen beschikken.

De verschillende predictoren werden volgens een vooraf ge-

specificeerde hiorarchie ingevoerd (hidrarchische methode). De

interactie-effecten werden getoetst door steeds eerst het be-

treffende leerlingkenmerk, vervolgens de conditievector en ten-

slotte de interactieterm in te voeren. De predictoren werden

gestandaardiseerd Cover de hele steekproef). Als b&tacooffi-
cionten werden conform de voorschriften van Cronbach & Snow

(1977) de ongestandaardiseerde en niet de gestandaardiseerde
gewichten gehanteerd. De interactie- en hoofdeffecten werden

getoetst met behulp van een door Kerlinger & Pedhazur (1973,

p. 124) voorgestelde formule. Bij gebruikmaking van deze for-

mule wordt, voor iedere regressievergelijking afzonderlijk, de

bijdrage van elke predictor tegen dezelfde foutenvariantie ge-



255

toetst. Voor de toetsing van de interactie-effecten werden a-
co&fficionten van .05 gehanteerd. Voor de significante inter-

acties werden differentiatiegebieden berekend met behulp van de
Johnson-Neyman techniek (Plomp, 1977). Hierbij werd gebruik ge-

maakt  van  een  door De Leeuw   ( 1977) beschreven  en  door Van het Riet
ontwikkeld computerprogramma DIFATI. Differentiatiegebieden

zijn de gemeten waarden van een leerlingkenmerk (of een combina-

tie van kenmerken) waarvoor geldt dat de ware scores op de af-

hankelijke variabele in verschillende condities significant van
elkaar verschillen.

De analyses werden uitgevoerd over de scores van alleen die

proefpersonen voor wie zonder enige uitzondering alle predictor-
en criteriumscores bekend waren. Dit resulteerde in een reductie

van de totale proefpersonengroep van 90 tot 69 en in een verde-

ling van proefpersonen over de vrije en de gebonden conditie van
respectievelijk 34 en 351).

8.3. ResuZtaten

8.3.1. Descriptieve gegevens

In de bijlagen is een aantal descriptieve gegevens van dit

experiment samengebracht. In de bijlagen 1 en 2 treft men ge-
middelden en standaarddeviaties aan van alle in dit onderzoek

betrokken variabelen, alsmede de intercorrelaties tussen die

variabelen uitgesplitst naar respectievelijk de vrije en de

gebonden conditie. In tabel 8.2. is een aantal gegevens samen-

gebracht, uitgesplitst naar de oorspronkelijke vier leerstof-

sequentiecondities.

1) Ongelijke celfrequenties werden gecorrigeerd volgens  een  door
Simons (1980, p. 124) voorgestelde methode.
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TabeT 8.2.: Descriptieve gegevens ten aanzien van de vier leer-

stofsequentiecondities afzonderlijk.

Variabele Conditie   N M SD

Voortoets HIER      18 9.22 2.42
CUE       19 9.16 2.97
VRIJplus  18 8.72 4.17
VRIJmin 19 9.26 3.63

Natoets HIER      18 12.89 3.63
CUE       18 17.50 3.82
VRIJplus 17 19.53 3.54
VRIJmin 19 16.36 3.32

Retentietoets HIER      17 12.12 4.15
CUE       18 14.17 3.82
VRIJplus  17 15.12 4.18
VRIJmin   18 13.94 3.90

Reproductiviteit HIER      17 24.87 21.89
CUE       18 39.14 24.18
VRIJplus  17 49.08 17.31
VRIJmin 19 35.62 17.37

Productiviteit HIER      17 10.54 31.91
CUE       18 24.21 16.57
VRIJplus  17 35.75 12.74
VRIJmin   19 30.34 17.53

8.3.2. Hoofdeffecten van de vier leerstofsequentiecondities

Uit tabel 8.2. kan worden afgelezen, dat de effectiviteit van
de hi8rarchische conditie betrekkelijk gering is geweest. Dit

komt tot uitdrukking in relatief lage gemiddelde natoets- en

retentietoetsscores (respectievelijk 12.89 en 12.12) en even-
eens in lage REP- (gemiddeld 24.87) en PROD-scores (gemiddeld

10.54). Met name de productiviteitsscores wijken in hun ge-

middelde, maar ook in hun spreiding (SD = 31.91) sterk af van

hetgeen bij de andere condities kon worden vastgesteld.

De resultaten met betrekking tot de VRIJplus-conditie geven
een heel ander beeld te zien. Op alle criteriummaten blijken de

scores van leerlingen in deze conditie gemiddeld het hoogst,
hoewel de scores op de retentietoets in slechts betrekkelijk
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geringe mate afwijken van die in de CUE- en de VRIJmin-conditie.

Het beeld dat de VRIJplus- en de HIERconditie te zien geven komt

dan ook overeen met de eerder geformuleerde hypothese ten aan-
zien van de differentidle effectiviteit van beide condities.

Dit geldt echter niet voor de vergelijking tussen de VRIJ-

min- en de CUEconditie. Verwacht werd, dat de gemiddelde scores
in de eerste conditie ten aanzien van alle criteriummaten hoger

zouden zijn dan die in de CUEconditie. Uit tabel 8.2. kan wor-

den afgelezen, dat dit slechts geldt voor de PROD-scores. Bij

alle overige criteriummaten zijn de scores voor de CUEconditie
echter hoger  dan  die  voor de VRIJmin-conditie, hoewel  ook  hier

het verschil op de retentietoets als verwaarloosbaar (14.17
versus 13.94) kan worden beschouwd.

Bezien we het geheel, dan kan worden gesteld dat het beeld

in grote lijn overeen komt met hetgeen verwacht werd: de auto-
determinatie conditie is effectiever indien leerlingen speciale

extra instructies krijgen bij het leren en het kiezen van ver-

volgeenheden. Dergelijke sequenties zijn duidelijk effectiever

dan sequenties die voor een groot deel leerstofafhankelijk zijn

bepaald (e.g. de hiorarchische conditie). Tegen de verwachting

in bleek echter dat een referentiole leerstofsequentioring

zelfs nog effectiever is dan, of in ieder geval even effectief

is  als, een autodeterminatie conditie waarbi j geen speciale  in-
structies aan leerlingen worden verstrekt. Een interessante

uitzondering hierop vormen echter de PROD-scores. Kennelijk is

het zo, dat leerlingen in een autodeterminatie conditie toch

meer dan in een referentiole conditie adequaat tot afleidingen

uit de leerstof komen met betrekking tot de samenhangen tussen

de verschillende begrippen.

De conditie-hoofdeffecten werden verder getoetst door al-
leen conditievectoren in een regressie-analyse in te voeren.

Daarbij werden, zoals gezegd, de HIER- en CUE- en de VRIJplus-

en VRIJmin-condities gecombineerd. De resultaten hiervan zijn
samengevat in tabel 8.3..
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Tabel 8.3.: F-waarden voor de verschillen tussen vrije en ge-
bonden condities ten aanzien van vier verschillende

toetsen.

Percentage
Criterium F-waarde verklaarde

variantie

**Natoets 6.56 8.92
Retentietoets 2.45*** 3.25
PROD-scores 14.24 17.53
REP-scores 4.46* 6.24

*** p 6.001 ** P 6.025 *  p s.0 5

Wijken de scores voor de vrije en de gebonden conditie op de

nameting significant van elkaar af, op de retentietoets is er

van significante verschillen geen sprake meer. Dit duidt erop

dat de door het onderwijs geinduceerde verschillen slechts van

korte duur zijn. Bezien we deze gegevens echter in combinatie

met de reproductiviteits-/productiviteitsscores, die op een-
zelfde moment na het onderwijs werden verzameld als de reten-

tietoetsscores, dan ligt een andere interpretatie voor de hand:

de verschillende leerstofsequenties leiden ook op langere ter-

mijn tot verschillende onderwijsuitkomsten.

8.3.3. Interacties

De resultaten met betrekking tot het toetsen van ATI-hypothesen

en de resultaten van verdere exploraties met betrekking tot

ATI-verbanden zullen we in deze paragraaf bespreken. We doen

dit per leerlingkenmerk. Voor zover significante interacties

werden gevonden zijn de differentiatiegebieden bepaald.

a. Voorkennis

Voorkennis werd bepaald met de voortoets en de FAM- en de DIF-

toets. De voortoets is, om eerder beschreven redenen, niet be-

trokken in de interactie-analyse. Ten aanzien van de FAM- en

de DIF-scores werden disordinale interacties voorspeld. Om deze
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verwachting te toetsen werden op de natoetsscores, de retentie-

toetsscores, de PROD-scores en de REP-scores regressie-analyses

uitgevoerd met betrekking tot de FAM- en de DIF-scores. Hierbij

werden successief ingevoerd: de FAM-score (of de DIF-score ), de

conditievector, de interactie van FAM (of DIF) met conditie. De

resultaten van deze analyses zijn, wat betreft leerlingkenmerk

'vertrouwdheid' (FAM), weergegeven in tabel 8.4..

Tabel 8.4.: Overzicht van percentage verklaarde variantie en F-waarden
bij 'vertrouwdheid' (FAM) als leerlingkenmerk (df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit
Predictor df

% var. F     % var. F    % var. F    % var.     F

Tot.model 3 42.24 15. C 28.45   8.Et** 13.42 3.   21.81   6. 3*
FAM 1 36.27 40.yI 26.28 23.8*** 8.00 6.00 6.94   5.73
Conditie 1 4.49 5.05 1.28 1.16 4.42 3.32 14.73 12.3***
FAM x cond. 1 1.48 1.66 .89 .81 1.00 .75 .13 .11

Residu 65 57.76 71.55 86.58 78.19

**** ps.001; *11 pE.01; ** ps.025: * pS.05; alle overige F's: pE.05

Uit de gegevens van deze tabel blijkt dat het hoofdeffect met

betrekking tot het leerlingkenmerk op alle toetsen significant

is. Na invoering van dit kenmerk zijn alleen de conditie-

effecten met betrekking tot natoets en PROD-scores nog signi-

ficant. Voorts kan worden geconstateerd dat de interactieterm

(FAM x conditie) ten aanzien van geen enkele afhankelijke varia-

bele significant is.

De resultaten met betrekking tot de DIF-scores laten een-
zelfde beeld zien: ook hier is de conditie x DIF-interactie

nergens significant; ook hier kan een sterk effect van het leer-

lingkenmerk worden geconstateerd, hoewel hier de conditie-
effecten ook na invoering van de DIF-scores ten aanzien van

alle afhankelijke variabelen blijven bestaan (zie tabel 8.5.).
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Tabel 8.5.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij 'geschatte moeilijkheidsgraad' (DIF) als leerlingkenmerk
(df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Produ, liviteit

Predictor df
% var. F     % var. F % var. F    % var.     F

****
Tot.model 3   48.84  20. 32*  28.89   8. 22.51    6.35** 35.04 11.  12

DIF 1 33.78 42.   <  23.29  21.     13.45 11.' < 14.26 14.33**

Conditie 1   12.48 15.*E** 5.42 4.97 8.10 20.716.   20. 3**

DIF x cond. 1 2.58 3.28 .17 .16 .96 .81 .07 .07

Residu 65 51.16 71.11 77.49 64.96

**** ps .001; *** PS .01; ** ps .025; * ps .05; alle overige F's: p>.05

Geconcludeerd moet dan ook worden dat de voorspelde sig-
nificante interactie tussen de twee indices voor algemene voor-

kennis en de conditie niet kon worden aangetoond. Dat de mate

waarin een leerling zegt vertrouwd te zijn met de leerstof en

dat de mate waarin hij deze stof als moeilijk of gemakkelijk

denkt te ervaren zo'n grote invloed hebben op de afhankelijke

metingen, kan als een verrassend resultaat worden beschouwd.

b. Inductief redeervermogen

Voor het toetsen van interacties tussen dit leerlingkenmerk en

de conditie werd dezelfde procedure gevolgd. De volgorde van

invoer was hier: Letter Sets Testscores (LSET), conditievector,

interactie van LSET met conditie. De resultaten hiervan staan

vermeld in tabel 8.6..

Tabel 8.6.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij inductief redeneervermogen (LSET) als leerlingkenmerk
(df = 65).

Natoets Retentietoets  Reproductiviteit Productiviteit
Predictor df

% var. F     % var. F    % var.     F    % var.     F

Tot.model 3 42.92 16.36** 47.21 19.3 ** 16.35   4.33** 27.76    8.38**
LSET           1 .04 .00 .91 .29

1.46    1. 12*
Conditie       1    8.89 10. 3.54 4. *** 6.03   41, 16.70 15.03
LSET x cond. 1 33.99 38. 5** 43.66 53.76 10.03 10.03 9.60    8.*3*
Residu 65 57.08 52.79 83.65 83.65 72.24

**** ps.001; *** ps.01; ** pE.025; * pf.05; alle overige F's: p>.05
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Hieruit blijkt dat de interactieterm op alle afhankelijke va-
riabelen significant  is en dat ook de conditie-hoofdeffecten  sig-

nificant zijn, terwijl dit voor het leerlingkenmerk op zich
niet geldt. De waarden van respectievelijk de regressieconstan-

te (a) en van de richtingsco@fficiont van de regressie (b) in

de vergelijking Y=a+b X staan vermeld in tabel 8.7..

Tabe Z 8.7. : Overzicht van ongestandaardiseerde regressiecoSffici*nten per
conditie voor het leerlingkenmerk inductief redeneervermogen
(LSET).

Afhankelijke variabele Conditie   a      b

Natoets vrij 17.44 2.94

gebonden 14.96  -2.19
Retentietoets vrij 14.32 2.98

gebonden 12.95  -2.24
Reproductiviteit vrij 42.17 8.83

gebonden 31.69  -5.29
Productiviteit vrij 32.52 8.48

gebonden 17.22 --3.52

De resultaten van de Johnson-Neyman techniek staan vermeld in
tabel 8.8..

Tabe Z 8.8.: De differentiatiegebieden en de ongelijkheden die de differen-
tiatiegebieden bepalen voor de interactie tussen LSET en con-
ditie.

Afhankelijke
Ongelijkheid Differentiatiegebieden

variabele

2
Natoets 24.82 X + 25.71 x + 4.32 > 0 X< - 0.83 en X> - 0.21

2
Retentietoets 25.41 X + 14.24 x + 0.51  > 0 X< - 0.52 en X> - 0.04

2
REP-toets 127.29 X + 298.46 X + 41.08 > 0 x< - 2.19 en X> - 0.15

2
PROD-toets 97.30 X + 440.14 X+ 290.04>0 X< - 3.73 en X> - 0.80

Uit de tabel blijkt dat er sprake is van disordinale interacties.
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c. Dcdketter redeneervermogen

Ook ten aanzien van deductief redeneervermogen werd dezelfde

procedure als in beide voorafgaande paragrafen toegepast. Hier
werden de Nonsense Syllogisms Testscores (NSYL) op analoge

wijze in een regressie-analyse opgenomen als de Letter Sets

Testscores. De resultaten van een en ander zijn samengevat in
tabel 8.9..

Tabel 8.9.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij deductief redeneervermogen (NSYL) als leerlingkenmerk
(df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit

Predictor df
% var. F     % var. F % var.     F    % var.     F

Tot.model 3   40.94  15. 3**  16.28   4.3t* 14.74 3. & 28.52   8.   <
NSYL 1    4.43

4.  *
.96 .75 1.23 .94 1.02 . ****

Conditie      1    7.18 7.90 3.03
2.i *

5.51 4.32 16.62 15.12
NSYL x cond.  1   29.32  32.33**  12.28 9. 7.99 6.89    10.89   9.36*
Residu 65 59.06 83.72 85.26 71.48

-             1                                                                                      1
**** ps.001; *** pS.01; ** pS.025; * ps.05; alle overige F's: p>.05

De resultaten geven eenzelfde beeld als bij inductief redeneer-

vermogen. De interactieterm is ook hier significant voor alle

vier soorten metingen. Voorts kan worden geconstateerd dat het

conditie-effect - met uitzondering op de retentietoets - steeds

significant is. Het leerlingkenmerk heeft alleen op de natoets

een significant effect. De waarden van respectievelijk de re-

gressieconstante (a) en de regressiecoofficiont (b) zijn weer-
gegeven in tabel 8.10..

Tabe Z 8.10. : Overzicht van ongestandaardiseerde regressieco5ffici6nten per
conditie voor het leerlingkenmerk deductief redeneervermogen.

Afhankelijke variabe_e Conditie   a      b

Natoets vrij 18.12 2.32

gebonden 15.18  -2.57
Retentietoets vrij 14.86 1.50

gebonden 13.39  -1.35
Reproductiviteit vrij 44.12 6.45

gebonden 33.24  -6.48
Productiviteit vrij 34.61 7.51

gebonden 18.46  -5.60
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De differentiatiegebieden behorend bij de gevonden interactie

zijn weergegeven in tabel 8.11..

Tabe Z   8. 1 1. : De differentiatiegebieden en de ongelijkheden die de differen-
tiatiegebieden bepalen voor de interactie tussen NSYL en con-
ditie.

Afhankelijke
Ongelijkheid Differentiatiegebiedenvariabele

2
Natoets 21.84 X + 24.67 X + 4.52> 0  X< - 0.90 en X> - 0.25

2
Retentietoets 5.73 X + 8.18 x - 0.041 > 0 X < - 1.43 en X > .005
REP-toets 90.40 X2 + 274.98 X+  47.00> 0  X< - 2.86 en X> - 0.18
PROD-toets 123.25 X + 419.41 X + 215.63>0 X< - 2.77 en X> - 0.63

De tabel laat zien dat er sprake is van disordinale interacties.

d. FaaZangst

Ten aanzien van faalangst kan worden opgemerkt dat eerst van

elke leerling het verschil werd berekend tussen zijn positieve

en zijn negatieve faalangstscore ('F+ minus F-'). Dit geschied-

de na standaardisering van de ruwe scores. Vervolgens werden

over deze scores regressie-analyses uitgevoerd met als afhan-

kelijke variabelen: reproductiviteisscores, productiviteits-

scores, natoetsscores en retentietoetsscores. De invoervolgorde

was hierbij: 'F+ minus F-', conditievector, interactie van

'F+ minus F-' met conditie. De resultaten hiervan zijn samen-

gevat in tabel 8.12..

TabeZ 8.12.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij 'F+ minus F-' als leerlingkenmerk (df = 65).

Natoets Retentietoets  Reproductiviteit Productiviteit
Predictor df

% var. F     % var. F % var.     F % var.     F

*
Totaal 3 12.22 3.02 4.41 1.00   11.77   2.89*   23.14    6. *
'F+minusF-' 1 1.82 1.35 0.00 0.00 1.97 1.45

2.31    1.2 ****
Conditie      1 7.80 5.78 3.64 2.48 5.23 3.85 15.85 13.40
'F+minusF-' 1 2.61 1.93 .77 .52 4.58 3.37 4.98 4.21

*

x cond.
Residu 65 87.78 95.59 · 88.23 76.86

**** pS.001; *** ps.01; ** pS.025; * p<.05; alle overige F's: p>.05
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Hieruit blijkt dat de interactieterm alleen significant is voor

de productiviteit, dat er een hoofdeffect is voor de conditie op

de natoets en de PROD-toets en dat het leerlingkenmerk op zich-

zelf nauwelijks variantie verklaart.

De regressievergelijking in de vrije conditie voor productivi-
teit luidt: Y = 33.79 + 1.28 X en voor de gebonden conditie:

Y = 18.67 - 3.57 X.

Toepassing van de Johnson-Neyman techniek leverde de volgende

simultane differentiatiegebieden op: X<-109.5 en X>-1.08.
De ongelijkheid hierbij was: 1.34X2+148.11X+158.96>0.

De gevonden interactie bleek derhalve ordinaal van aard.

e. VeZd(on)afhankeZijkheid

In tabel 8.13. zijn de resultaten vermeld van de regressie-

analyses die zijn uitgevoerd op de resultaten van vier afhanke-

lijke metingen met betrekking tot de HFT-scores. Hierbij werden

achtereenvolgens de volgende variabelen ingevoerd: veld(on)af-

hankelijkheid (HFT), de conditie en de interactieterm.

TabeT 8.13.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij veld(on)afhankelijkheid (HFT) als leerlingkenmerk (df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit
Predictor df

% var. F     % var. F % var. F    % var.     F

Totaal 3  50.40 21.58** 23.67  6.93** 37.30  12.*3*1 47.06 19.3P*
HFT          1     .56 .7  .11 .10 .06 09§ . 60    . ***Conditie 1 8.66 11.35* 3.46 2.95 6.18 6.*f 17.17 21.08
HFT x cond.  1   41.18 53.9' "'  20.10  17.  <  31.06  32.3E**  29.29  35.68"
Residu 65 49.60 76.33 62.70 52.94

*2** pi.001; *** p<.01; ** p<.025; * pl.05; alle overige F's: p>.05
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Uitgaande van de resultaten die zijn samengevat in deze tabel
kan zowel ten aanzien van de twee studietoetsen als ten aanzien

van de twee relatietoetsen  worden geconstateerd, dat de inter-

actietermen steeds significant zijn. Deze interacties zijn dis-

ordinaal zoals kan worden afgeleid uit de gegevens in tabel

8.14., waarin de waarden van de regressieconstante (a) en de
regressieco6ffici&nt (b) zijn weergegeven voor zowel de vrije

als de gebonden conditie. Gelet op deze sterke interacties tus-

sen HFT-scores en conditie is het zinvol na te gaan, wat er van
de interactietermen resteert nadat uitpartialisering van alge-

mene intelligentiefactoren heeft plaats gevonden. Hierop

gaan wij in 8.3.4. nader in.

TabeZ 8.14.: Overzicht van de ongestandaardiseerde regressiecodffici6nten

per conditie voor het leerlingkenmerk veld(on)afhankelijkheid
(HFT).

Afhankelijke variabele Conditie   a      b

Natoets vrij 17.53 3.04

gebonden 15.00 -2.52
Retentietoets vrij 14.49 1.84

gebonden 13.06  -1.65
Reproductiviteit vrij 42.21 12.50

gebonden 31.42 -11.94
Productiviteit vrij 32.60 11.34

gebonden 16.95  -9.30

De simultane differentiatiegebieden - berekend door middel van

de Johnson-Neyman techniek zijn samengevat in tabel 8.15..
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Tabe Z   8.1 5. : De differentiatiegebieden en de ongelijkheden die de differen-
tiatiegebieden bepalen voor de interactie tussen HFT en condi-
tie.

Afhankelijke
Ongelijkheid Differentiatiegebieden

variabele

2
Natoets 29.31 X + 28.14 X + 4.82  > 0 X< - 0.74 en X> - 0.22

2
Retentietoets 10.19 X + 9.99 X + 0.85 > 0 X< - 0.97 en X> - 0.01
REP-toets 545.83 X2 + 496.95 X+ 53.92>0  X< - 0.79 en X> - 0.13
PROD-toets 392.86 X +  626.46  X  +   205.05 > 0 X< - 1.13 en X> - 0.46

f. AnaZogie redeneervermogen

De gevolgde procedure met betrekking tot de DAT-Analogieon

(ANAL) kwam overeen met de werkwijze die bij alle eerdere re-

gressie-analyses is gevolgd. De resultaten zijn samengevat in
tabel 8.16..

Tabel 8.16.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij analogie redeneervermogen (ANAL) als leerlingkenmerk
(df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit
Predictor df

% var. F     % var. F % var. F    % var.     F

Tot.model 3   47.28  19.33**  30.99   9.33** 24.88 21. 3**  37.35  12.53**
ANAL          1     .06

.9&*
1.18 1.11 .04 .22 2.32   2.11**

Conditie 1 8.91 10.98
2.98   2.22**

6.58 5.70 15.95 16.5 
ANAL x cond.  1   38.31  47.33**  26.84 25.28 18.26 15.MB**  19.08  19.88**
Residu 65 52.72 69.01 75.12 62.65

**** ps.001; *** pS.01; ** PS.025; * PS.05; alle overige F's: p>.05

Hoewel de verbale analogieon test werd opgevat als een algemene

intelligentiemaat en in het verlengde van deze redenering ten

aanzien van dit kenmerk alleen hoofdeffecten werden voorspeld,
is uit tabel 8.16. af te leiden dat er van enig hoofdeffect in

de analyses van onze gegevens geen sprake was. Daarentegen,
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werden ten aanzien van de interacties F(1;65)-waarden gevonden,

variorend van 15.8 op de REP-toets tot 47.23 op de natoets
(voor alle F's geldt: p s .001) . De regressieconstanten  (a)  en

de richtingscodfficionten van de regressie (b) zijn vermeld in
tabel 8.17..

TabeZ 8.17.: Overzicht van de ongestandaardiseerde regressieco6fficidnten
per conditie voor het leerlingkenmerk analogie redeneervermo-
gen (ANAL).

Afhankelijke variabele Conditie   a      b

Natoets vrij 17.36 2.32

gebonden 14.68  -3.14
Retentietoets vrij 14.27 2.13

gebonden 12.86  -1.97
Reproductiviteit vrij 41.91 7.10

gebonden 30.32 -11.98
Productiviteit vrij 31.89 9.18

gebonden 16.34  -7.77

De gevonden differentiatiegebieden staan vermeld in tabel 8.18..

Tabe Z   8.1 8. : De differentiatiegebieden en de ongelijkheden die de differen-
tiatiegebieden bepalen voor de interactie tussen ANAL en con-
ditie.

Afhankelijke
Ongelijkheid Differentiatiegebiedenvariabele

2
Natoets 28.05 x + 29.21 X + 5.46>0 X< - 0.80 en X> - 0.24

2
Retentietoets 14.95 X + 11.50 + 0.18> 0 X< - 0.75 en X> - 0.02
REP-toets 299.59 X2 + 440.26 X+ 71.59>0  x< - 1.28 en X> - 0.1862
PROD-toets 246.7 X + 525.87 X+ 202.28>0 X< - 1.63 en X> - 0.50

g. Prestatiemot€vatie

Ook in dit geval werden regressie-analyses uitgevoerd teneinde

mogelijke ATI's op te sporen. De gevolgde procedure was wederom

overeenkomstig eerdere werkwijzen. De resultaten zijn samenge-
vat in tabel 8.19..
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Tabel 8.19.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden

bij prestatiemotivatie (PMT) als leerlingkenmerk (df = 65).

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit

Predictor df
% var. F     % var. F    % var. F    % var.     F

**
Tot.model 3 13.33 3.33 5.31 .12 9.80 2.34 28.17    8.EB**
PMr 1 1.62 1.22 .95 .65 3.70 2.67 12.14 10.  *

Conditie 1 8.53 6.40*2                               23.74 2.57 5.73 4.13 16.00 14.33**

PMT x cond. 1 3.18 2.38 .62 .43 .32 .23 .04 .04

Residu 55 86.67 94.69 90.20 71.83

**** Ps.001; *** pi.01; ** ps.025; * ps.05; alle overige F's: p>.05

Getuige de resultaten die zijn vermeld in tabel 8.19. konden,

tegen de verwachting in, geen significante effecten van het

leerlingkenmerk prestatiemotivatie in onze resultaten worden

aangewezen. Een uitzondering hierop vormt de analyse die over
de PROD-scores is uitgevoerd. Hierbij werd een significant ef-

fect van prestatiemotivatie (F(1;65) = 10.98; p 4.01)  gevonden.

Met uitzondering weer van de retentietoets, geldt dat de con-

ditie significant is. De interactieterm daarentegen niet.

8.3.4. UitpartiaZiseren van de g-factor

Volgens Snow (1977) dient van een meer specifieke interactie te

worden aangetoond dat deze andere variantie verklaart als de

algemene intelligentie interactie. Daartoe is het nodig door

middel van regressie-analyses het algemene intelligentie hoofd-

effect uit zowel de interacties als de effecten van de speci-

fieke leerlingkenmerken te partialiseren. In eerste instantie

hebben wij ons hierbij beperkt tot de interactie tussen veld(on)-

afhankelijkheid en de experimentele conditie.
De correlaties tussen veldonafhankelijkheidstests en alge-

mene intelligentie blijken vaak hoog (Simons, De Klerk en

Lodewijks, in voorbereiding). In ons onderzoek was de correla-
tie tussen HFT- en DAT-analogieon-testscores .57 voor de hele

proefgroep, .57 voor de gebonden conditie en .56 voor de vrije



269

conditie (zie bijlagen 1 en 2). Om deze redenen werd besloten
in eerste instantie de hoofd- en interactie-effecten van de ana-

logie&ntest (de subtest uit de DAT die het hoogst laadt op de

g-factor) uit de hoofd- en interactie-effecten van de HFT te

partialiseren. Daarbij kon worden nagegaan of de significante

interactie-effecten van conditie en analogietest dezelfde

variantie verklaarden als de interacties van veldafhankelijk-

heid met conditie. Daartoe werden regressie-analyses uitgevoerd
waarin de HFT-interactiecomponenten werden ingevoerd na de ana-

logietest-interactiecomponenten. De resultaten van een en ander

zijn samengevat in tabel 8.20. Zonder deze statistische controle

verklaarden de veldonafhankelijkheidsinteracties 41.18 procent

van de variantie op de natoets, 20.10 procent op de retentie-

toets, 31.06 procent van het reproductiegedeelte van de rela-

tietoets en 29.29 procent van het productiegedeelte van deze

toets (tabel 8.13.). Na de uitgevoerde statistische controle van
de analogietest-interactiecomponenten bedroegen deze percentages

nog 12.61, 3.48, 14.85 en 12.54. Echter ook dan blijken de in-

teractiecomponenten nog significant te zijn. Men kan derhalve
concluderen, dat de HFT-interactiecomponenten gedeeltelijk de-

zelfde variantie verklaarden als de analogietest-interactiecom-

ponenten, maar ook dat de eerste  daarnaast een unieke bijdrage
aan de voorspelling van de variantie leverden.

Tabel 8.20.:. Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
bij ANAL en HFT als leerlingkenmerken.

Natoets Retentietoets Reproductiviteit Productiviteit
Predictor af

% var. F     % var. F    % var. F    % var.     F

Tot.model 5 61.1 19. 8** 34.48  6.EP* 40.23   8.3M** 49.93 12.   <
ANAL          1 .06 .10 1.18 1.13 .04 .05 2.32 2.92
HFT            1     .53

.86**
.12 .11 .20 .21 .01

.94**Conditie 1 9.04 14.t3
ANAL x cond. 38.85 62. *** 2«.t': 2,31** 1:3:  1,:Ii** 1,:,; „:i ,2
HFT x cond. 1   12.61 20.33** 3.48  335 14.85 15.  **  12.54  15./***
Residu 63 38.90 65.52 59.77 50.07

**** ps.001; *** ps.01; ** ps.025; * p<.05; .overige F's: p>.05
* p<.10; overige F's: p>.10

(alleen voor interactiecomponenten)
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Teneinde een nog rigoureuzere statistische controle uit

te voeren over de specifiek door de HFT-interactie verklaarde
variantie werden tenslotte ook de scores op de Letter Sets Test

en de Nonsense Syllogisms Test in verschillende regressie-ana-

lyses ingevoerd. En ook nu werd wederom gecontroleerd voor de
effecten van de analogiedntest. De intercorrelaties tussen de

drie genoemde tests waren hoog (zie bijlagen 1 en 2) en ook
hun  correlatie met de HFT was aanzienlijk. Achtereenvolgens werden
de volgende componenten in de analyses ingevoerd: NSYL, LSET,

ANAL, HFT, conditie, NSYL x conditie, LSET x conditie, ANAL x
conditie en tenslotte HFT x conditie. De resultaten van deze

analyses zijn samengevat in tabel 8.21.. Zelfs na deze contro-

les bleven de interactietermen voor de HFT significant ten aan-
zien  van  de  REP- en PROD-scores   (p 4.001)   en  voor de natoets-

scores  (p 4 .01) .



TabeZ 8.21.: Overzicht van percentages verklaarde variantie en F-waarden
voor de interactie tussen HFT en conditie na uitpartialise-
ring van alle hoofd- en interactie-effecten van NSYL, LSET,
ANAL met condities.

Natoets Retentietoets Reproductiviteit  Productiviteit
Predictor df

% var. F    % var. F    % var. F    % var.     F

Totale model 9 66.91 13. 48.87 6.27   45       5.25    55       7.94
NSYL 1 4.43   3.01

1.36 1.23 1.31
2.32    3 83

1.18 N

LSET 1 3.33 3.48 2.24 2.38 4.05
ANAL 1 .27 .49 .08 .09 .34 .36 1.28 1.67
HFT

1   2.51    4.1 **    .26    46   22
'21

.14     .12**ANAL x conditie 1 38.86 69.28 40.34 18.40 19: 1" 18.88 24.64
NSYL x conditie 1   5.63   10.0 *     .76      .88     .58     .62      .42     .56
LSET x conditie 1   1.17

2.92* .91 1.05 .02 .53
conditie 1   6.25 11.i3 2.32 2.68 5.25 5. 12.69 ::lij=**HFT x conditie 1   4.46 7.95" .02 .02 16.19 17. 14.46
Residu            59 33.08 51.13 55 45

21** ps .001; *** p5 .01; ** pS .025; * pl .10 (alleen voor interactiecomponenten)
* pi .05 (in alle overige gevallen)
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8.4. Discussie

Dit onderzoek was gericht op twee soorten vraagstellingen:

welke zijn de differentiole effecten van vier leerstofsequen-

ties en welke leerlingkenmerken interacteren met de onderschei-

den leerstofsequentiecondities? Conform de daarover geformu-

leerde hypothesen werd gevonden dat ook in dit geval leerlin-

gen in de autodeterminatiecondities in het algemeen tot hogere

leerprestaties kwamen dan leerlingen in condities waarin de

leerstofvolgorde was bepaald op basis van structurele kenmerken

van de leerstof (i.c. de hiorarchische conditie). Bij onder-

linge vergelijking van de twee autodeterminatiecondities kon

worden vastgesteld dat dit soort leerstofsequentie effectiever

wordt als leerlingen specifieke instructies krijgen om van hun

keuzevrijheid gebruik te maken. Bezien we de resultaten met

betrekking tot de zogenaamde referentidle sequentie, dan kan

worden gesteld dat hierbij sprake was van een succesvol sequen-
ti6ringstype: leerlingen in deze conditie presteerden ten aan-

zien van alle criterium-maten even hoog als, of zelfs iets

hoger dan, in een autodeterminatieconditie waarin geen speci-

fieke instructies waren gegeven. Hoewel in het derde experiment

niet kon worden aangetoond dat de leerprestaties van leerlin-

gen hoger worden naarmate de leerstofsequentie meer overeenstemt

met het referentidle netwerk van de leerstof, bleken in dit

experiment sequenties die maximaal met zo'n netwerk overeenko-

men in belangrijke mate de leerprestaties van leerlingen te

verklaren. Op zichzelf kan dit geen verrassend resultaat worden

genoemd (zie ook 6.4.8.).

In het kader van de interactie-analyses werden de hidrar-

chische en de referenti&le sequentieconditie met elkaar gecom-

bineerd. Ditzelfde geschiedde voor de twee autodeterminatiecon-

dities. Aldus werden een zogenaamde vrije en een gebonden condi-

tie gevormd. Ten aanzien van drie criteriummaten (de natoets,
de REP-toets en de PROD-toets) bleek dat de studieprestaties

in verreweg de meeste gevallen in de vrije condities signifi-

cant beter waren dan in de gebonden conditie. De resultaten met
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betrekking tot de retentietoets gaven geen significante ver-

schillen te zien. Kennelijk is het zo, dat de verschillende

condities alleen tot verschillende leerprestaties bij leerlin-

gen leiden als die prestaties kort na het onderwijs worden
vastgesteld en dat zij in een periode van drie weken weer ver-

dwijnen. Dit is echter maar ten dele waar. Immers, 6ok de PROD-

en REP-meting vonden drie weken na het onderwijs plaats. En de

analyses over de scores op deze metingen gaven wel significan-
te verschillen te zien. Deze resultaten kunnen ons inziens als

volgt worden geinterpreteerd: de leerstofsequentiecondities
leidden tot verschillende leereffecten. Deze waren evenwel van

betrekkelijk korte duur als men als criterium de studietoets-

prestaties hanteert. Maakt men echter gebruik van criteria dia

aangeven hoe goed een leerling in staat is om verbanden tussen

leerstofelementen aan te geven, door deze verbanden te reprodu-

ceren dan wel te infereren, dan blijkt ook na verloop van tijd
dat leerlingen die in een eigen volgorde de verschillende leer-

stofelementen hebben bestudeerd daartoe meer in staat zijn dan

leerlingen voor wie de opeenvolging van elementen leerstofaf-
hankelijk was bepaald.

In dit experiment werden verschillende significante effec-

ten van leerlingkenmerken gevonden. Tussen sommige van deze
kenmerken en de experimentele condities bleken bovendien in-

teressante interacties te bestaan. Er werden sterke effecten

gevonden voor elk van de twee subjectieve voorkennisindices FAM
en DIF op alle vier de criteriummaten. Van de scores op de na-

toets werd 36 procent van de variantie verklaard door FAM, de

index die aangaf hoe vertrouwd een leerling de leerstof voorkwam.
Voor de retentietoets, de REP-toets en de PROD-toets waren deze

percentages respectievelijk 26, 8 en bijna 7. Een soortgelijk

beeld gaf de andere voorkennisindex DIF te zien. Deze index geeft

aan in welke mate een leerling de leerstof als moeilijk of ge-

makkelijk beoordeelt v66rdat hij de stof als zodanig heeft bestu-
deerd. De percentages hier waren respectievelijk 33, 23, 13 en

14. Dat hoge scores op beide voortoetsen tot betere studiepres-

taties leiden behoeft geen verwondering te wekken (zie onder
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andere Tobias, 1973). Echter, in het licht van het werk van

onder andere Mayer (1978a en 1978b) zou verwacht mogen worden

dat leerlingen met relatief lage scores op deze voorkennistoet-

sen het meest gebaat zijn bij een gebonden conditie. Van een

interactie tussen dit leerlingkenmerk en de experimentele con-

dities was echter geen sprake.

Met betrekking tot faalangst kan worden opgemerkt dat

deze geen significante invloed heeft gehad op de studieresulta-
ten. De interactie tussen dit kenmerk en de condities was al-

leen significant op de PROD-toets. Kennelijk is het zo, dat pas

wanneer 66k sprake is van een meer onbepaalde toetssituatie een

dergelijk effect kan worden vastgesteld.

Met betrekking tot prestatiemotivatie werd een hoofdef-

fect voorspeld. Hoe hoger de prestatiemotivatie des te hoger

zullen de prestaties zijn. Dit verband kon slechts voor 66n

c·iteriumsoort warden aangetoond: de productiviteit. Ook ten

aanzien van analogie redeneervermogen werd een positieve samen-

hang tussen de scores op de DAT-Analogieontest en de prestaties

verwacht. Hier werd echter bij geen van de metingen een signifi-

cant effect gevonden. Dat dit kenmerk toch van invloed is ge-

weest op de prestaties blijkt uit de significante disordinale

interacties tussen dit kenmerk en de condities. Blijkbaar zijn

leerlingen met een relatief hoge score op deze test meer gebaat
bij een vrije conditie en leerlingen met een relatief lage score

meer bij een gebonden conditie. Dat de vrije conditie facilite-

rend werkt is begrijpelijk; dat echter de gebonden conditie in-

terfererend werkt bij leerlingen met relatief hoge scores is

opmerkelijk.

Conform de hypothese werden interacties gevonden tussen

veld(on)afhankelijkheid en de condities, en wel op alle vier

de metingen. Deze interacties waren disordinaal. I.c. geldt dat

leerlingen met hoge HFT-scores in de vrije condities relatief

hoge prestaties leverden en  dat het omgekeerde geldt  in de ge-
bonden condities. Met andere woorden: ook hier is sprake van

een nadelige invloed van de gebonden condities op leerlingen

met hoge HFT-scores. Kennelijk is het zo dat bij veld(on)afhan-
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kelijkheid niet alleen sprake is van capitalisatie op een ha-

bituele informatieverwerkingsstijl in een vrije conditie, maar
ook van interferentie indien de conditie niet met deze stijl

overeenkomt. Het hierboven genoemde interactie-effect blijkt
ook te bestaan zelfs nadat 6n analogie redeneervermogen &n in-

ductief- en deductief redeneervermogen uitgepartialiseerd zijn.

Ten aanzien van inductief- en deductief redeneervermogen

werd hetzelfde beeld als bij de HFT verkregen. Ook hier blijkt

dat leerlingen die hoge scores op de LSET en de NSYL behaalden

hoge studieprestaties leverden in de vrije condities, terwijl

het omgekeerde werd gevonden in de gebonden condities. Blijkbaar

treedt dus ook hier weer interferentie op bij leerlingen met re-

latief goed ontwikkeld inductief, c.q. deductief redeneervermogen.

Faalangst had op de resultaten maar een beperkte invloed,

met uitzondering van de resultaten op de PROD-toets. Met betrek-

king tot deze afhankelijke variabele bleek sprake van een ordi-
nale interactie tussen het kenmerk en de condities. Hoewel de

redenering dat leerlingen bij wie negatieve faalangst overheerst

in een vrije conditie juist tot lagere prestaties komen in zijn

algemeenheid geen steun vindt in de resultaten, geldt dit wel ten
aanzien van de PROD-scores. Wij zouden dit als volgt willen

interpreteren: de hierboven gegeven redenering geldt pas, in-

dien er naast een betrekkelijk ongestructureerde leersituatie

ook sprake is van een relatief onbepaalde testsituatie. En

juist zo'n laatste situatie treffen we aan bij de PROD-toets.
Er werden in dit experiment vele interacties gevonden. In

dit opzicht is de toepassing van de correspondentie-analyse-

strategie kennelijk succesvol geweest. Echter, vrijwel alle

interacties bleken disordinaal van aard te zijn, terwijl ordi-

nale interacties in vele gevallen meer in de rede zouden hebben

gelegen. Het v66rkomen van disordinale interacties hebben wij
geInterpreteerd in termen van facilitatie- en interferentiever-

schijnselen die zich vermoedelijk in de vrije, respectievelijk

gebonden condities hebben voorgedaan. Dat de interferentiever-



276

schijnselen zich voordoen werd op basis van correspondentie-

analyse als zodanig niet verwacht. Voor de facilitatie was dit

wel het geval. Op basis van correspondentie-analyse werden

immers die leerlingkenmerken geselecteerd waar redelijkerwijs

van mocht worden aangenomen dat de vrije condities daarop in

het bijzonder een beroep zouden doen. Dat leerlingen die juist

in hoge mate over deze kenmerken beschikken in de gebonden con-
dities nadeel zouden ondervinden kon niet worden voorzien. Dit

vormt een onverwachte uitkomst van ons onderzoek naar de bete-

kenis waarvan voortgezet onderzoek zeker de moeite waard is.

8.5. Samenvatting

Experiment (4) was een ATI-experiment. Nagegaan werd, of, en

in hoeverre, bepaalde leerlingkenmerken met onderscheiden leer-

stofsequentiecondities interacteerden. Daartoe werden verschil-
lende leerstofsequenties ontwikkeld: twee autodeterminatie-se-

quenties, waarvan de ene gelijk was aan die in het tweede expe-

riment, en een tweede waarbij de leerlingen aanvullende instruc-

ties kregen om zo goed mogelijk van hun keuzevrijheid gebruik

te kunnen maken. Daarnaast werden een zogenaamde referentiole

en een hidrarchische sequentie onderzocht. In de referentidle

sequentie kwam de opeenvolging van de leerstofelementen over-

een met het netwerk van verwijzingen dat aan de leerstof ten

grondslag lag; in de hi&rarchische sequentie kregen de leerlin-

gen de leerstofelementen in een logisch voorwaardelijke opeen-

volging aangeboden.

Met behulp van de correspondentie-analyse-strategie werden

een aantal leerlingkenmerken afgeleid, waarvan werd aangenomen

dat zij in verschillende mate in de verschillende condities de

leerresultaten zouden bepalen. Deze kenmerken waren: voorkennis

(hier geindiceerd door de mate waarin een leerling zich vooraf

aan het onderwijs vertrouwd acht met de leerstof en door de ma-

te waarin hij de leerstof als moeilijk of gemakkelijk typeert),

inductief en deductief redeneervermogen, faalangst en veld(on)-

afhankelijkheid. Verder werden prestatiemotivatie en analogie-
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redeneervermogen (als algemene intelligentiemaat) in het onder-
zoek opgenomen. Ten aanzien van deze kenmerken werden alleen
hoofdeffecten verwacht.

Evenals in de vorige experimenten moesten leerlingen van

HAVO/VWO-scholen 16 electriciteitsbegrippen bestuderen. De volg-

orde waarin verschilde per conditie. Het materiaal werd wederom

schriftelijk aangeboden.

De resultaten van het experiment wezen uit, dat ook in dit

geval de vrije condities tot de hoogste prestaties leidden

(gemeten met een natoets, een retentietoets en, zoals in expe-

riment (2), met REP- en PROD-indices), hoewel de leerprestaties

van leerlingen in de referentiole sequentie even goed waren als

die van leerlingen in de autodeterminatieconditie zonder speci-
fieke instructies. De leerprestaties in de hidrarchische condi-

tie bleven daarmee vergeleken ver achter.

Wat betreft de leerlingkenmerken werd met behulp van mul-

tiple regressie-analyses het volgende gevonden: de subjectieve

voorkennisindices (hoe gemakkelijk en hoe vertrouwd komt de

leerstof voor?) bleken in sterke mate van invloed op de leer-

prestaties. De voorspelde interacties met voorkennis deden zich

evenwel niet voor. Significante, disordinale interacties werden

gevonden op alle vier de afhankelijke metingen ten aanzien van:

inductief en deductief redeneervermogen, veld(on)afhankelijkheid

en analogie redeneervermogen. Verder werd nog een interactie

gevonden voor faalangst, maar deze was beperkt tot alleen de

PROD-toets. Tenslotte werden nog significante hoofdeffecten ge-

vonden voor deductief redeneervermogen (met betrekking tot de

natoets) en prestatiemotivatie (met betrekking tot de PROD-

toets). De gevonden interactie met betrekking tot veld(on)af-

hankelijkheid bleek robuust: ook na uitpartialisering van de

analogietestscores, en zelfs na uitpartialisering van zowel de
analogietestscores als de scores op de tests voor inductief en

deductief redeneervermogen, blee f de interactie bestaan.   Een  uit-

zondering op dit laatste werd gevormd door de retentietoets.

Gelet op de 'oogst' aan significante interacties tussen

leerlingkenmerken en condities kan worden geconcludeerd, dat de
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correspondentie-analyse-strategie effectief is gebleken. Nemen

we echter in ogenschouw dat in dit experiment disordinale in-

teracties werden gevonden, waar ordinale meer in de rede zouden

hebben gelegen, dan kan worden geconcludeerd, dat de effectivi-

teit van de strategie kennelijk groter is in het voorspellen

van mogelijke interacties dan in het specificeren van de aard
van het interactieve verband.
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9. ALGEMENE DISCUSSIE

Aan het einde van dit proefschrift lijkt het ons goed de be-

langrijkste onderzoeksresultaten nog eens de revue te laten

passeren en op een aantal van deze in meer algemene zin nog
eens nader in te gaan. De belangrijkste vragen hierbij zijn:

1. Wat betekenen die resultaten voor verdergaand onderzoek?
2. In welke opzichten zijn de experimentele bevindingen gene-

raliseerbaar naar de praktijk van het onderwijs?
Dit hoofdstuk valt uiteen in twee paragrafen: in de eerste zul-

len we de belangrijkste onderzoeksresultaten nog eens kort be-

spreken en in de tweede zullen we nader ingaan op bovenstaande

vragen.

9.1. De beZangrijkste onderzoeksresuZtaten

De resultaten van het eerste experiment waren teleurstellend,

tenminste als we ervan uitgaan dat onderwijs waarin de aanbie-

ding van de leerstof op rationele en 'logische' gronden berust

beter is dan onderwijs waarbij dit niet het geval is. De onder-

zoeksresultaten bevestigden deze verwachting niet, want de

leerprestaties, zowel gemeten met een studietoets als met een

instrument waarmee de aard van de organisatie van de geleerde

kennis werd vastgesteld, waren in een conditie waarin de leer-

stof volledig willekeurig werd aangeboden zeker niet minder dan

in een conditie waarin de leerstofordening door experts was be-

paald.
Het tweede experiment gaf een belangrijke uitkomst te zien.

Ook hier werd weer vastgesteld wat in het eerste experiment werd

geconstateerd: een logische ordening van leerstofelementen

leidt niet zonder meer tot hogere leerprestaties dan een wille-

keurige ordening. De gedachte om leerlingen zelf te laten uit-

maken in welke volgorde zij de leerstofelementen bestudeerden

bleek in dit experiment vruchtbaar. Leerlingen bleken

in zo'n situatie zelfs meer te leren dan leerlingen in de con-
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dities waarin de experimentator bepaalde in welke ('logische'

of willekeurige) volgorde zij de leerstof moesten bestuderen.

Zij leerden niet alleen meer, zij bleken ook het geleerde op

een andere wijze te hebben georganiseerd. Leerlingen in zo'n

vrije conditie waren beter in staat om relaties tussen begrip-

pen af te leiden en herinnerden zich ook meer verbanden
tussen de leerstofelementen. Hieraan zou meer in het algemeen

de conclusie kunnen worden verbonden dat deze leerlingen dan

ook meer inzicht in de structuur van de leerstof hebben ver-

worven.

In experiment (3) werden leerstofsequenties onderzocht

waarin zowel de vrijheid van de leerlingen bij het kiezen van

vervolgeenheden werd gevariderd als de mate waarin die sequen-
ties overeenstemden met het netwerk van verwijzingen dat aan

de leerstof ten grondslag lag. Het eerste geschiedde omdat

eerder was gebleken (experiment 2) dat de mate van vrijheid

belangrijk was en het tweede omdat, indien nog weinig kennis

aanwezig is, het volgen van verwijzingen in de leerstof als

een effectieve studiestrategie werd beschouwd. De resultaten
van dit experiment gaven geen bevestiging te zien van de

tweede veronderstelling. De reden hiervan is in de discussie-
sectie van het betreffende hoofdstuk beschreven. Overigens kon

ook in dit experiment - zij het minder duidelijk - steun wor-

den gevonden voor het idee dat autodeterminatie positieve

invloed heeft op de leerprestaties van leerlingen.

In experiment (4) hebben we naast al eerder onderzochte

sequenties ook nog een 'hiorarchische' sequentie in het onder-
zoek betrokken. De effecten van dit type sequentie op de leer-

prestaties waren beperkt. Verder bleek in dit onderzoek dat de
effectiviteit van een vrije sequentioringsconditie nog aan-

zienlijk kon worden verhoogd door leerlingen extra ondersteu-

ning te geven in de vorm van specifieke studie-instructies.

Kennelijk voegt onderwijs toch nog wat toe aan wat leerlingen

ook al zelf heel goed kunnen. In tegenstelling tot de resulta-

ten van experiment (3) bleek tenslotte dat een referentiole

sequentie zeer effectief kan zijn. Maar het vierde experiment
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was toch vooral opgezet om na te gaan in hoeverre verschillen-

de kenmerken van leerlingen in combinatie met verschillende

condities van invloed waren op de leerprestaties. Daartoe werd

een aantal via correspondentie-analyse geselecteerde leerling-

kenmerken in het onderzoek betrokken. Nagegaan werd in hoeverre

leerlingen met verschillende kenmerken onder vrije en onder ge-

bonden sequentioringscondities tot verschillende leerpresta-
ties kwamen. Er werden verschillende interacties gevonden. De

belangrijkste hadden betrekking op: veld(on)afhankelijkheid,

analogie redeneervermogen, inductief en deductief redeneerver-

mogen. Deze interacties manifesteerden zich ten aanzien van

alle vier de gehanteerde criteriummaten (natoets, retentietoets,

en maten voor het kunnen reproduceren en afleiden van betrek-

kingen tussen de leerstofbegrippen). In alle gevallen was ook

sprake van disordinale interacties. Hierbij bleek, dat vooral

leerlingen die in hoge mate over de genoemde kenmerken beschik-

ten profijt hadden van de vrije condities. Voor leerlingen die

meer veldafhankelijk zijn en voor die leerlingen die slechter
zijn in analogie, inductief en deductief redeneren bleek

vooral de gebonden conditie van voordeel. Dat leerlingen die

in hoge mate over deze kenmerken beschikten juist tot slechtere

prestaties in de gebonden conditie kwamen werd geinterpreteerd

in termen van interferentieverschijnselen. Over de precieze

aard van deze verschijnselen bestaat echter geen duidelijkheid.

Een andere belangrijke uitkomst van dit experiment heeft

betrekking op het leerlingkenmerk voorkennis. Dit kenmerk werd

niet gedefinioerd als de mate waarin een leerling al specifieke

kennis heeft van de leerstof, maar in termen van zijn subjec-

tieve oordeel over de stof. Er werd hierbij in het bijzonder

gebruik gemaakt van twee subjectieve voorkennisindices: de

mate waarin de leerling van mening is dat de te onderwijzen

leerstof hem bekend voorkomt en de mate waarin hij die stof

als moeilijk of gemakkelijk beoordeelt. Hoewel interacties van

deze voorkennisindices met de condities werden verwacht, bleek

daarvan geen sprake. Wel werden sterke hoofdeffecten met be-

trekking tot deze kenmerken gevonden. Het bleek namelijk dat
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leerlingen die de stof als relatief bekend en als gemakkelijk

beoordeelden tot hogere leerprestaties kwamen.

9.2. ImpZicaties en suggesties

Welke zijn nu de implicaties die aan het in dit proefschrift
beschreven onderzoek kunnen worden verbonden? We zullen de naar

ons oordeel belangrijkste hieronder in een thematische sequen-

tie bespreken.

Leerprestatiecriteria

Bij herhaling is in dit proefschrift de wenselijkheid onder-

streept dat criteria die gebruikt worden om vast te stellen

in hoeverre verschillende onderwijssituaties hebben geleid tot

verschillende leerprestaties een weerspiegeling vormen van de

eisen die de leertaak aan de leerlingen stelt. In de correspon-

dentie-analyse strategie is dit zelfs een belangrijk uitgangs-
punt. In dit proefschrift werd er vanuit gegaan dat de belang-

rijkste taak die kennisverwerving aan de leerling stelt, be-

staat uit het vormen van een interne representatie van die
kennis. In zo'n mentale voorstelling vormen begrippen en rela-

ties tussen die begrippen de bestanddelen. Het is van belang

om bij de keuze van de prestatiecriteria hiermee rekening te

houden. Om deze reden werden in experiment (1) zogenaamde rela-

tionele gegevens verzameld en werden in de experimenten (2) en

(4) reproductiviteits- en productiviteitsindices berekend.

Men kan zich afvragen in hoeverre met dit soort metingen

zinvolle leerprestatiemetingen werden verkregen en in hoeverre

zij iets toevoegden aan hetgeen ook met 'traditionele' studie-
toetsen kon worden vastgesteld. In experiment (1) (hoofdstuk 4)

kon noch met behulp van studietoetsen, noch met behulp van
INDSCAL geanalyseerde 'relationele gegevens' worden aangetoond

dat een communale leerstofsequentie tot andere leerprestaties

leidde dan een willekeurige sequentie. Wel kon op deze wijze

worden aangetoond, dat het gegeven onderwijs effect had, hoewel
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de met INDSCAL geanalyseerde gegevens minder duidelijk inter-

preteerbaar waren. Derhalve pleitten wij al in de discussie van

dit experiment voor het gebruik van reproductiviteits- en pro-

ductiviteitsindices daar deze meer rechtstreeks aangeven in

hoeverre een leerling relaties tussen begrippen kan specifice-

ren. Bezien we de resultaten die met betrekking tot·deze in-

dices werden verkregen, dan kan worden geconcludeerd dat deze
vrijwel volledig een weerspiegeling te zien gaven van wat ook

met de studietoetsen werd aangetoond. Dit zou dus kunnen bete-

kenen, dat even goed studietoetsen als reproductiviteits- en

productiviteitsmaten kunnen worden gebruikt. Studietoetsen ver-
dienen zelfs de voorkeur omdat zowel de afname, de scoring als

de verwerking efficionter verlopen. Dit zou ook de conclu-

sie kunnen zijn bij de in het vierde experiment (hoofdstuk 8)

verkregen resultaten. Een van de redeneringen in dit experiment

was, dat inductieve en deductieve redeneerprocessen zich vooral

zouden moeten reflecteren in de productiviteitsscores. Van enig

verschil met de andere leerprestatiecriteria was evenwel geen

sprake. Het te verwachten inderactie-effect tussen inductief-

c.q. deductief redeneervermogen en de condities op de PROD-sco-

res deed zich in dit experiment wel voor, maar strekte zich ook

uit tot de natoets-, de retentietoets- en de REP-scores. Dus:

Waarom nog die REP- en PROD-indices gebruiken, als er in de

vorm van meer conventionele studietoetsen goede alternatieven

voor zijn?
Toch zijn er een aantal goede redenen te noemen die een

voortgezet gebruik van reproductiviteits- en productiviteitsin-
dices rechtvaardigen. Zo bleek bijvoorbeeld in experiment  (4)  dat
er significante verschillen bestonden tussen een vrije en een

gebonden conditie in termen van REP- en PROD-scores, terwijl

de resultaten op een, op hetzelfde moment afgenomen, studie-

toets geen verschil te zien gaven. In de tweede plaats kon wor-

den geconstateerd dat er een significante faalangst x conditie-

interactie bestond op de productiviteitstoets, terwijl deze

niet kon worden aangetoond op de andere toetsen. Met andere

woorden met behulp van REP- en/of PROD-indices kunnen soms be-
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paalde uitkomsten worden verkregen die met behulp van studie-

toetsen onopgemerkt zouden zijn gebleven.
Onze conclusie is dan ook dat REP- en PROD-indices zinvolle

criteriummaten zijn gebleken, maar dat het geen aanbeveling ver-

dient om ze ter vervanging van studietoetsen te gaan gebruiken.

Een combinatie van beide metingen, en dan liefst nog met enige

verbeteringen met betrekking tot de REP- en PROD-maten, verdient

meer aanbeveling.

Keusevr€jheid

Moeten alle leerlingen op alle scholen nu steeds maar zelf uit-

maken wat de volgorde zal zijn waarin zij de leerstof zullen

bestuderen? Stellig niet, althans dit onderzoek zou voor zo'n
voorstel een te wankele basis vormen. In dit onderzoek is alleen

gebleken dat leerlingen heel goed in staat zijn om een zodanige

volgorde door een leerstofgebied te bepalen dat zij er veel van

leren. Maar er zijn een tweetal beperkende voorwaarden. De eer-

ste is dat de leerstof die in de experimenten werd aangeboden

uiteindelijk toch van beperkte omvang was . Beperkt in die zin,
1)

dat een leerling over het totale aantal componenten nog een re-

delijk overzicht kon behouden. Zou het om grotere gehelen gaan,

of om leerstofgebieden die veel minder inhoudelijk gestructu-
reerd zijn dan natuurkunde, dan is het zeer de vraag of zo'n

vrije conditie dan nog wel zo effectief zal blijken. Over deze

kwestie geeft ons onderzoek geen uitsluitsel. Wel werd in het

vierde experiment gevonden, dat wanneer leerlingen een structu-

reel overzicht van de leerstof kregen, vergezeld van een aantal

sequentioringsinstructies, zij nog effectiever gebruik wisten
te maken van de mogelijkheden die  een vrije conditie hun bood.

1) Men moet zich dit ook weer niet als al te beperkt voorstellen,
omdat het steeds ging om een hoeveelheid die overeenkomt met
bijna een jaar natuurkunde-onderwijs op de middelbare school
en over een onderwerp dat door veel docenten als een lastig
programma-onderdeel wordt beschouwd.
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Dit kan ook zo worden opgevat, dat het kennelijk nodig was om

leerlingen ook in onze experimenten een beetje te helpen bij
het bewaren van het overzicht over de stof.

De andere beperkende voorwaarde is, dat niet alle leerlin-

gen evenveel profijt trekken van een vrije conditie. De resul-

taten van het vierde experiment zijn hiervan een duidelijke in-

catie. Wij vonden dat alleen leerlingen met relatief hoge sco-
res op bepaalde tests uit een vrije conditie voordeel trekken,

terwijl andere juist van een gebonden conditie voordeel hebben.

Functie van onderwija

Zowel in theorie (zie bijvoorbeeld Ausubel) als in praktijk

wordt nogal eens gepleit voor de stelling dat onderwijs naar
vorm zowel als inhoud zoveel mogelijk moet aansluiten bij het

niveau van kennen en kunnen van de leerling. Geven de onderzoeks-

resultaten in dit proefschrift steun aan deze stelling? Men zou

kunnen zeggen: in zekere zin wel. Zo zijn er aanwijzingen, dat

de door de leerkracht bepaalde leerstofsequenties minder effec-

tief zijn dan de door de leerling zelf bepaalde leerstofsequen-

ties. 'Leren in vrijheid' is een gedachte die ook op basis van

de resultaten van dit onderzoek naar voren komt, hoewel de waarde

van dit idee meestal op grond van andere als prestatiecriteria

wordt bepleit.

Bezien we de ATI-resultaten van het laatste experiment dan

kan de vraag worden gesteld welke functies het onderwijsprogram-

ma daarbij heeft vervuld. Werkten de onderwijsmaatregelen vooral

compenserend, was er sprake van voornamelijk capitalisatie, of

sloten ze vooral aan bij de voorkeuren van de leerlingen? Eerder

is al gesteld dat het onderwijs voor bepaalde leerlingen waar-

schijnlijk interfererend heeft gewerkt. Het programma heeft ook

compenserend gewerkt, namelijk voor die leerlingen die laag
Scoorden op de analogietest, de inductieve- en deductieve rede-

neertest en de veldafhankelijkheidstest. En er was bovendien

sprake van capitalisatie, namelijk voor die leerlingen die

juist hoog scoorden op genoemde tests. Wellicht kan in het
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algemeen over effecten van onderwijs worden gezegd: goed onder-
wijs compenseert bepaalde tekorten bij een leerling;  het  is ech-
ter het meest effectief als het capitaliseert op bepaalde ken-

merken van leerlingen, en het minst als er tussen leerlingken-

merken en onderwijskenmerken geen aansluiting tot stand komt,

want dan dreigt interferentie. Voortgezet onderzoek vanuit deze

driedeling naar onderwijsfuncties (capitalisatie, compensatie,

interferentie) is ons inziens dan ook dringend gewenst. Dit on-

derzoek kan niet van de grond komen als daarbij niet gelijktij-
dig leerlingkenmerken worden betrokken die in variorende mate

inspelen op deze functies. Wellicht kan correspondentie-analyse

hiervoor goede diensten bewijzen.

VeldafhankeZ€jkheid

Ten aanzien van het leerlingkenmerk veldafhankelijkheid werden

in het vierde experiment significante disordinale interacties
gevonden. De vraag is hoe deze interacties het best verklaard

kunnen worden, want omtrent  de   aard   en - hiermee samenhangend   -
de werking van dit kenmerk komen in de literatuur uiteenlopende

opvattingen voor (zie voor een meer omvattende bespreking:

Simons, De Klerk & Lodewijks, in voorbereiding). Veldafhanke-
lijkheid kan worden opgevat als een structureringsstij Z. als

een structuperingsvaardigheid en als een autonomiestijZ. In het
eerste geval gaat men er vanuit dat het kenmerk habituele in-

formatieverwerkingsstijlen reflecteert, in het tweede geval dat

het moet worden opgevat als een vaardigheid die veel overeen-

komst heeft met algemene intelligentie en in het derde geval

dat het een voorkeur voor bepaalde vrije omstandigheden weer-

spiegelt, waarin gelegenheid is tot het ontplooien van eigen
initiatief en verantwoordelijkheid. Volgens de eerste interpre-
tatie zal een veldonafhankelijke leerling in een ongestructu-

reerde situatie optimaal functioneren, omdat hij daarin zijn

neiging tot het zelf aanbrengen van structuur tot uitdrukking

kan brengen (Spans structureringstendentie). Volgens de tweede

interpretatie zal hij dat doen, omdat hij over de daarvoor nood-



289

zakelijke vaardigheden beschikt. Bij de derde interpretatie zal

hij optimaal functioneren omdat hij een voorkeur heeft voor

onderwijsomstandigheden die hem een zekere vrijheid, zelfstan-
digheid en autonomie verschaffen.

De resultaten van het vierde experiment lieten zien dat

algemene intelligentie en veld(on)afhankelijkheid (gemeten met
de HFT) veel met elkaar gemeen hadden. Een vaardigheidsaspect

valt dus zeker aan de HFT-scores te onderscheiden. Ook bleek

echter dat na uitpartialisering van de g-factor nog een signi-
ficant interactie-effect voor de HFT resteerde. De HFT meet dus

meer dan alleen algemene intelligentie. In eerste instantie kan

de gevonden interactie dan ook het best worden verklaard op ba-

sis van de autonomiestijl interpretatie. Het belangrijkste ver-
schil tussen de condities was immers de mate waarin de leerlin-

gen vrij waren om de volgorde waarin ze de begrippen bestudeer-

den zelf te bepalen. Veldonafhankelijke leerlingen functioneren

volgens deze gedachtengang het beste in een vrije conditie om-

dat zij dan zelf initiatieven kunnen ontplooien, terwijl veld-
afhankelijken optimaal functioneren in een gebonden conditie

waarin zulks minder het geval is.

Er is evenwel ook een andere verklaring mogelijk. Met de

verschillen in vrijheid gingen ook verschillen gepaard in voor-

structurering door de experimentator. De condities verschilden

niet alleen in toegestane keuzevrijheid, maar ook in de mate

waarin zij de structuur van de leerstof volgden. Dat een conta-
minatie van vrijheid en structuur onontkoombaar is, is in de in-

leiding tot het derde experiment in extenso beschreven. Leggen

we echter de nadruk op structuur- in plaats van op vrijheids-

variaties dan kan de interactie waarschijnlijk het beste wor-

den gezien in het licht van de structureringsvaardigheid/stijl-

interpretatie van veldafhankelijkheid. De veldonafhankelijken
presteren in een vrije conditie beter omdat de door hun zelf

gekozen structurering van de leerstof beter is dan de door de

experimentator opgelegde structuur in de gebonden conditie. En

veldafhankelijke leerlingen doen het juist in de gebonden con-

ditie beter omdat de gebonden structuur een compensatie vormt
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voor hetgeen zij zelf niet goed kunnen structureren. Welke van
de twee hypothetische verklaringen de beste is valt, op grond

van alleen de resultaten van dit vierde experiment, niet te

zeggen. Daarbij komt dat noch bij de ene noch bij de andere

interpretatie een verklaring kan worden gegeven vocr de gevon-
den interferentie-effecten.

De correspondentie-anaZyse-strategic

Eerder is al geconstateerd dat de correspondentie-analyse stra-

tegie een bruikbaar denkkader is gebleken voor het vinden van
relevante leerlingkenmerken. Het grote aantal in hoofdstuk 8

gerapporteerde interacties is daar wellicht een indicatie voor.

Niettemin dient de strategie verder te worden verfijnd door

bijvoorbeeld de afzonderlijke stappen van de strategie nader in

te vullen, door methoden tot ontwikkeling te brengen om onder-

wijssituaties te beschrijven en te analyseren (vooral hier ligt

een gebied braak) en - wellicht wel het belangrijkste van alles -
nader uit te werken hoe niet alleen mogelijk relevante leerling-

kenmerken kunnen warden geselecteerd maar ook hoe beter kan wor-

den voorspeld welke de aard van de interactie zal zijn tussen

deze kenmerken en onderwijsomstandigheden.

Subjectieve competentie

Het vierde experiment bracht een betrekkelijk verrassend resul-

taat aan het licht met betrekking tot de FAM- en de DIF-scores.

Hoe meer een leerling van mening is dat de leerstof hem be-

kend voorkomt en hoe meer hij die leerstof als eenvoudig be-

oordeelt, des te hoger blijken zijn leerprestaties. Men kan
uiteraard niet zonder meer aannemen dat iemands leerprestaties

een lineaire functie zijn van de manier waarop hij 'tegen de
stof aankijkt'.Uit de resultaten van het vierde experiment kan

alleen worden afgeleid dat de subjectieve oordelen die iemand
over de te leren kennis heeft betere voorspellers van de leer-

prestaties vormen dan iemands specifieke voorkennis. Nader on-

derzoek naar dit soort subjectieve opvattingen lijkt alleszins
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de moeite waard. Daarbij kan worden nagegaan of leerlingen die

qua specifieke voorkennis vergelijkbaar zijn naar hun subjec-

tieve oordelen hierover verschillen en of, naarmate deze oorde-

len positiever zijn, de leerprestaties ook hoger worden.  In het

bijzonder valt te denken aan onderzoek naar verschillende soor-
ten subjectieve competenties en naar hun invloed op het verloop

en de resultaten van onderwijsleerprocessen. Verder ook aan on-

derzoek naar de wijze waarop ze ontstaan en naar de rol die on-

derwijs- en andere ervaringen van leerlingen bij de totstandko-

ming van deze opvattingen vervullen.

Autodeterminatiesequenties

Van de door de leerling zelf ontwikkelde sequenties kon in dit

onderzoek bij herhaling worden vastgesteld dat zij effectief
waren. Nader onderzoek zou moeten worden uitgevoerd met de be-

doeling vast te stellen of er in deze zelfbepaalde sequenties

bepaalde regelmatigheden te ontdekken vallen. In hoeverre maken

leerlingen bijvoorbeeld gebruik van verwijzingen die in de leer-

stof voorkomen? In hoeverre worden de opeenvolgende keuzen be-

paald door de mate waarin zo'n keuze een door de leerling ver-
onderstelde leemte in het kennisbestand kan aanvullen? In hoe-

verre zijn dit soort sequenties een functie van de mate waarin

eenheden als vertrouwd c.q. als gemakkelijk beoordeeld worden?

Verschillen zelfbepaalde sequenties bij leerlingen met uiteen-

lopende kenmerken? Dit zijn vragen die in het kader van dit

dissertatie-onderzoek wel gesteld, maar nog niet beantwoord

zijn en waarvan de beantwoording een zinvolle voortzetting van
dit onderzoek zou vormen.

Sequentieringsonderzoek

In hoofdstuk 3 is opgemerkt, dat het sequentioren van leerin-

houden een kernprobleem vormt in het kader van curriculumont-
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wikkeling. Het mag dan ook verbazingwekkend heten dat onderzoek

naar uiteenlopende sequentiiringsvormen slechts beperkte aan-

dacht heeft gekregen. Het meeste onderzoek is uitgevoerd naar

hiorarchische sequenties in de zin van Gagn6 en, voor wat be-

treft leerstofordeningen, naar de relatieve effecten van induc-
tieve en deductieve leerstofsequenties. Ander onderzoek is het-

zij te globaal van opzet (bijvoorbeeld bij grootschalige curri-

culumontwikkelingsprojecten), hetzij te miniscuul van aard

(bijvoorbeeld bij geprogrammeerde instructie en computer-onder-
steund onderwijs) om tot duidelijke en zinvolle bijdragen aan

het onderwijs te komen. Ook het in dit proefschrift beschreven

onderzoek zal moeten worden gerepliceerd en herhaald in meer

levensechte (bijvoorbeeld niet schriftelijke) onderwijsomstan-

digheden, alvorens generaliserende suggesties kunnen worden
gedaan. Niet alleen dit, maar vooral m&ar onderzoek zal moeten

worden gedaan naar het belang van de sequentioringsvariabele.

Een eerste voorwaarde hiervoor lijkt ons - en ook dat hebben

we in hoofdstuk 3 al beklemtoond - dat er grotere duidelijkheid

wordt geschapen wat betreft de inhoudelijke definioring van

verschillende sequentiemodi.
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ENGLISH SUMMARY

SUBJECT MATTER SEQUENCES: FROM CONCEPTUAL NETWORKS TO COGNITIVL
STRUCTURES

This dissertation deals with the question whether variations in
the order in which conceptual information is presented, in-

fluence the way of processing and storing that information.

In instructional psychology a great diversity of presentation

orders (sequences) has been distinguished. It appears that, in

spite of the importance the problem of sequencing learning ma-

terials has been attached to, relatively little empirical re-
search has been done with respect to the differential effecti-

veness of possible sequences. Within the context of different
theoretical views different suggestions have been made.

Researchers and theorists can be distinguished with regard to
the kind of construction principles used in sequencing content.

These principles are either derived from the structural proper-

ties of the particular knowledge domain, or from the more

psychological characteristics of the learner.

This bipartition of construction principles for subject

matter sequences implies the necessity of studying the important
structural properties of knowledge domains as well as the
knowledge structures of learners. Chapter 2, discussing infur-
mation processing from a cognitive orientation, deals with the

latter issue. The discussion focuses on the problem of the re-

presentation of knowledge. It is argued that representations

of knowledge domains, subject matter structures as well as

learner's state of knowledge are needed to determine the extent
in which:

1. the structure of the subject matter is in accordance with

the structure of the knowledge domain from which the subject

matter is derived;

2. newly acquired knowledge is a function of pre-existing
knowledge structures of the learner;

3. newly acquired knowledge reflects the structural properties
of the subject matter.
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Chapter 3 discusses the problem of sequencing subject
matter. First of all an overview is presented of the different

sequences used in experimental research or suggested in lite-

rature (e.g., logical, hierarchical, random, analytical, syn-
thetical, inductive, deductive, cumulative, concentric, tempo-

ral and thematical sequences). Attention is also paid to more

general sequencing approaches related to Ausubel's notion of
'assimilation to concept' and Berlyne's 'cognitive conflict'

view. At the end of the chapter an integrative model for deri-

ving sequencing principles is presented.
In chapter 4, 5 and 6 a first series of experimentaZ stu-

dies is reported. In all experiments subjects took an introduc-

tory course on physics, in which basic electricity concepts were
explained. The course was presented in a written format. The

ordering of concepts depended on the particular sequences cho-

sen for the experiments. Subjects were mostly secondary school
children.

The experiment described in chapter 4 examined the effects

of aso-called 'communal' with a random subject matter sequence.
In the communal sequence condition the order of concepts re-

flected the most appropriate ordering according to a group of

experts (physics teachers). The random sequence consisted of an

alphabetical order of concepts. Structure of subject matter was

determined by expert ratings of the similarity of concepts.

Using a multi-dimensional scaling technique ( INDSCAL) the rela-

tional network of the subject matter elements was represented.

Also using similarity ratings learners' cognitive structures of
the subject matter were measured (a) just before, (b) immedia-

tely after and (c) three weeks after instruction. The hypothesis
that under conditions of communal sequencing learners would

construct a structural representation of the subject matter

more easely could not be confirmed. Thus, the communal sequence

condition, compared with the random condition, did not show a
closer correspondence between cognitive structures and the re-

lational network of the subject matter. Likewise, no differen-
ces between conditions were found for scores on a post- and a

retentiontest.
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In a second experiment ( chapter 5) the effects of a commu-
nal,  a random and a self-constructed sequence were studied with
respect to different criteria. In the latter sequence condition

subjects were allowed to construct their own preferred sequence

of concepts. The other two conditions were identical to the ones
used in the first experiment. As to the learning criteria a dis-

tinction was made between reproduction of explicit and produc-
tion of implicit relations between concepts. Furthermore, an

achievement test was administered two weeks after instruction.

The results showed a superiority for the self-constructed sequen-

ces, while no differences were found between the communal and
the random condition. This was found for all three learning

criteria (viz. achievement test scores, reproduction and pro-

duction of relations) . In addition, under all sequence conditions,

it was found that reproduction of relations between concepts

was significantly better than production of implicit relations.

Correlations between the outcome scores turned out to be high.
The results supported the hypothesis that the way of ordering

concepts influences the construction of an internal representa-
tion of subject matter structure. More precisely, the amount of

freedom a subject  has in generating  his own route through a series
of subject matter elements is conducive to the learning as
well as the inferring of relations between those elements.

In a third experiment (chapter 6) the extent of self-con-
struction of sequences, as well as the degree in which the sequen-
ces were in accordance with the referential network underlying
the subject matter, were varied at the same time. This was done

because following the references in a subject matter structure

was considered an effective strategy for learners with little
prior knowledge. Learning outcomes were measured using a reten-

tion test. The three levels of the referential factor (viz. low,

moderate, high) did not result in different achievement test

scores. Although the relation between self-construction and test

scores was somewhat obscured, we could nevertheless conclude
that also in this experiment evidence was found for a positive

relation between degree of self-construction aridlearning outcomes.
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Chapter 7 discusses the problem of how to find relevant

combinations of aptitudes, treatments and learning tasks in
ATI-research. Disappointing results of prior ATI-studies are,

among other things, imputed to a lack of theorizing on this

problem. Some proposed recommendations for an ATI-theory are

discussed, integrated and extended into eight principles for

ATI-research. These principles are concretized into a heuris-

tic ten-steps-procedure labeled the correspondence anaZysis
strategy. In this strategy important distinctions are made

between structural and functional descriptions of learning
tasks, student-characteristics and treatments. A functional

description specifies how a variable (for instance a treatment

variable) might influence or change other variables (for in-

stance a student variable or a learning task variable).
The experiment described in chapter 8 identified some

aptitude x treatment interactions. Using the correspondence ana-
Zysis strategy student characteristics were derived which were
supposed to interact with different sequencing conditions.

These characteristics were: inductive and deductive reasoning

ability, subjective prior knowledge (indexed as the degree in

which a learner judges the different subject matter elements

as easy and familiar prior to instruction), field independence,

and debilitating versus facilitating anxiety. In addition,

achievement motivation and analogical reasoning ability were

studied. With respect to these latter aptitudes main effects

were expected.
The experimental treatments consisted of four different

sequence conditions. Two self-construction sequences, one was

comparable with the sequences of experiment 2 and the other

containde supplementary written instructions. These instruc-

tions specified how to take maximal advantage of self-sequen-

cing. In addition two pre-planned sequences were constructed.
In a referential sequence, order of concepts reflected the

referential network of the subject matter. With respect to a

hierarchical sequence, order was defined in terms of logical

prerequisite relations between concepts. Results showed signi-
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ficantly higher post test and retention test scores  for  sel f-con-

constructed sequence conditions compared with experimenter-
imposed ones. (e.g., hierarchical and referential sequences).

The same was found for reproduction of explicit and production

of implicit relations between concepts. The most effective

condition turned out to be the self-constructed sequence with

specific instructions. The other self-constructed sequence con-

dition was as effective as the referential sequence condition.
Thus, it could be shown that the effectiveness of self-preferred

sequences could be increased by giving learners supplementary

sequencing instructions. The effectiviness of hierarchical

sequencing appears to be poor. High degrees of referential

sequencing, however, leads to adequate representations of sub-

ject matter structure.
Using multiple regression analysis the following was found

with regard to learner characteristics. Data showed that lear-

ner's judgements of easiness and familiarity ('subjective prior

knowledge') of learning materials were good predictors of

learning outcomes. With respect to all four dependent varia-

bles significant and disordinal interactions were found for

inductive and deductive reasoning ability, field independence

and analogical reasoning ability. Learners high on these charac-

teristics took advantage of learning under self-constructed

sequence conditions and were drawn back under conditions of

experimenter-provided sequences. The opposite, however, holds

for learners low on these aptitudes. Moreover, a significant

ordinal interaction was found for 'facilitating minus debilita-

ting anxiety' in case of production of relations. Significant

main effects were found for deductive reasoning ability with
regard to post test scores only, and for achievement motivation

exclusively with regard to production of relations. The inter-

action with respect to field independence turned out to be

very robust. The interaction remained significant after partia-

ling out analogical reasoning test scores, and even after

partialing out in addition test scores for inductive and deduc-

tive reasoning ability.
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It was concluded that application of the correspondence

ana Zysis strategy was successful in finding meaningful ATI-

hypotheses. Nevertheless it remains to be clarified why expe-

rimenter-provided sequences interfere with certain learner

characteristics, whereas self-determined sequences seem to
capitalize  on the same characteristics. The findings with

respect to indices of 'subjective prior knowledge' underline
the importance of further research regarding the question how

subjective and objective competence relate to each other as

well as to learning outcomes.
This dissertation ends with chapter 9. In this chapter

the main results of our investigations are put together, gene-

ral conclusions are drawn and theoretical and practical impli-

cations are put forward. Suggestions for further research

conclude the chapter.
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BIJLAGEN



Bij Zage 1: Enkele descriptieve gegevens  voor de 'vrije conditie 'i n experiment   (4) ;N=3 4.

Correlatieco&fficianten
Variabele           M      SD

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14

1. Reproductiviteit 43.06 18.38 x .77 .62 .50 .69 .14 .11 .33 .15 -.38 - .31 .41 .44
1)

2. Productiviteit 33.38 15.02 x .64 .43 .76 .37 .03 .32 .29 -.59 - .44 .65 .52
3. Natoets 17.74 3.87 x .52 .79 .33 .07 .20 .44 -.55 - .52 .63 .70
4. Retentietoets 14.62 4.04 x    .46 -.02 -.01 .20 .34 -.47 - .32 .56 .68
5. Hidden Figures Test 2.35 4.13 x    .37 -.09 .43 .37 -.63 - .51 .56 .63
6. Prestatiemotivatiee 16.74 6.97 x -.38 .18 .05 -.19 - .03 .21 .14
7. Negatieve Faalangst 7.77 4.00                               x    -.55 -.03 .24 - .08 -.05 .02
8. Positieve Faalangst 8.68 4.71 x    .12 -.38 - .13 .14 .14 W

W

9. FAM 3.25 0.60 x   -.64 - .45 .61 .60 N

10. DIF 2.70 0.77                                               x     -   -.70 -.79 -.68
1)

11. Keuzevrijheid 8.00 0.00 x---
12. Syllogisms test 3.06 4.92 x .63 .59
13. DAT-analogie&n 24.06 9.45                                                               x     .78
14. Letter Sets test 14.24 7.20                                                                     X

1)   omdat   in de vrije conditie de keuzevrijheid voor iedere leerling bij iedere stap hetzelfde   is   en  dus

niet varidert kunnen geen correlatiecoeffici6nten worden berekend.



Bijlage 2: Enkele  descriptieve  gegevens  voor  de   ' gebonden  conditie 'i n  experiment   (4)  ;N=3 5.

Correlatieco6ffici6nten

Variabele           M      SD
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14

1. Reproductiviteit 32.21 28.88 x .88 .47 .31 -.50 .21 .29 -.24 .23 -.44 .22 -.30 -.47 -.24
2. Productiviteit 17.57 19.44 x .45 .20 -.48 .35 .30 -.26 .18 -.36 .27 -.32 -.37 -.19
3. Natoets 15.17 4.42 x    .67 -.57 -.05 .14 -.30 .70 -.74 .55 -.64 -.66 -.53
4. Retentietoets 13.17 3.63 x   -.46 -.20 .10 -.03 .66 -.56 .34 -.41 -.50 -.66
5. Hidden Figures Test 1.80 4.11                      x -.10 .01 .07 -.56 .66 -.15 .65 .57 .69
6. Prestatiemotivatie 15.94 7.46                           x -.10 .15 -.08 .02 .13 -.04 .17 .33
7. Negatieve Faalangst 6.49 3.24                                x -.66 .13 .10 .06 .05 .04 .09
8. Positieve Faalangst 9.91 4.15                                   x -.27 .16 -.05 .23 .03 .03      g
9. FAM 3.06 0.70                                           x -.59 .47 -.47 -.43 -.46 W
10. DIF 2.57 0.69                                                x -.19 .63 .75 .70
11. Keuzevrijheid 3.93 0.89                                                     x    -.15 -.27 .05

12. Syllogisms test 4.89 6.21                                                          x .46 .65
13. DAT-analogie&n 21.20 8.31 x    .62
14. Letter Sets test 12.69 8.34                                                                  X
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BijZage 3: Lijst van gebruikte symbolen en afkortingen.

df =  degrees of freedom, vrijheidsgraden

F      =  toetsingsgrootheid, bestaande uit verhouding tussen
twee varianties

--

X, Y =  gemiddelde van X respectievelijk Y

SD =  standaard deviatie

% var = percentage variantie

p      =  waarschijnlijkheid van voorkomen

M      =  gemiddelde

b      =  richtingscoofficiont van regressie

a      =  constante waarde van regressie
N of n = number, aantal proefpersonen
REP =  reproductie van relaties
PROD =  productie van relaties

Y      =  geschatte waarde van Y
cond. =  conditie
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