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VOORWOORD 

Het proefschrift dat hier wordt gepresenteerd, is niet al-

leen door de inspanningen van de schrijver tot stand gekomen. 

Vele anderen hebben een bijdrage geleverd. 

Op de eerste plaats was dat en aantal van de leerkrachten 

en leerlingen van de volgende Tilburgse basisscholen: de Norbert-

school, de Johannes Vianney school, de Hubertusschool en de Prins 

Bernhard school. Slechts dank zij de genereuze wijze waarop zij 

een deel van hun tijd ter beschikking stelden, konden de gegevens 

worden verkregen waarover in dit proefschrift wordt gerappor-

teerd. Op deze plaats wil ik hen daarvoor nogmaals danken. 

Ook vele stafleden en studentassistenten, werkzaam aan de 

Katholieke Hogeschool te Tilburg, zijn bij de totstandkoming van 

dit proefschrift betrokken geweest. Hen allen ben ik veel dank 

verschuldigd. Enkelen van hen noem ik afzond&rlijk. Prof. Dr. 

J.M. van Meel is als promotor de drijvende en kwaliteitsbewakende 

kracht achter de gehele onderneming geweest. Dr. Y.H. Poortinga 

en Drs. Th.W. Place hebben een grondig en opbouwend commentaar 

geleverd op een eerdere versie van het manuscript. Dhr. W.v.d. 

Brink was behulpzaam bij de analyse van de gegevens en het 

corrigeren van de tekst. Mevr. J.M. van Baardwijk - van Weelden 

heeft zich tijdens het drukklaar maken van het manuscript een 

ware zoek-ster, met de nadruk op beide lettergrepen, getoond. Ook 

heeft zij vele suggesties gedaan met betrekking tot de lay-out. 

Uiteraard kan geen van de genoemden aansprakelijk worden 

gesteld voor eventueel resterende fouten. 

Tenslotte, maar niet in het minst, wil ik Anneke bedanken. 

Aan haar is de totstandkoming van dit proefschrift niet ongemerkt 

voorbijgegaan. Zij heeft gezegd dat er geen reden is haar te 

bedanken. Niets is minder waar. In haar reacties was zij vaak 

niet te overtreffen. 
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INLEIDING. 

Kinderen zijn vaak van alles kwijt. Hun "Waar is dit?" en 

"Waar is dat?" worden dan ook vaak gehoord. Niet minder is dat 

het geval met de reactie die op deze vragen volgt. Niet alleen 

bestaat die dikwijls uit een "Ik weet het niet" maar ook uit een 

aansporing aan het kind zelf maar eens goed te zoeken. Meestal is 

het ritueel dan nog niet ten einde. Vaak is het kind dan immers 

snel weer terug met de boodschap dat het gezochte zich niet liet 

vinden, ja zelfs geheel verdwenen lijkt. Door deze mededeling 

wordt de cirkel gesloten en kan het spel opnieuw beginnen. 

Wat leert deze gang van zaken ons over de zoekvaardigheden 

van het kind? Is het daarmee inderdaad zo slecht gesteld of geeft 

het kind slechts te snel zijn pogingen iets te vinden op? Wanneer 

men voor een antwoord op deze vragen de ontwikkelingspsychologi-

sche literatuur raadpleegt, treft men een toenemende belangstel-

ling aan voor de ontwikkeling van ruimtelijke vaardigheden. Re-

gelmatig verschijnen publicaties over onderwerpen als: het ont-

houden van ruimtelijke structuren, de vaardigheid van het kaart-

lezen, het tekenen van plattegronden en het gebruik van uitwendi-

ge hulpmiddelen bij onthoudopdrachten. Ook ten aanzien van de 

ontwikkelingen in zoekgedrag 18 onderzoek verricht, echter over-

wegend bij kinderen beneden de leeftijd van zeven jaar en in 

situaties waarin de te vinden objecten kort tevoren door de 

proefleider in aanwezigheid van de proefpersonen werden opgebor-

gen. In het dagelijks leven hebben kinderen echter dikwijls geen 

notie waar het gezochte voorwerp zich zou kunnen bevinden. Boven-

dien moeten zij vaak op verzoek van anderen objecten zoeken zon-

der dat zij deze eerder opgeborgen zagen worden. In deze gevallen 

komt het erop aan zodanig te werk te gaan dat, zo nodig, op alle 

daartoe in aanmerking komende plaatsen wordt gezocht. Alleen zo 

immers is het vinden van het gezochte object gegarandeerd. 

1 
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De vraag is nu  -  en deze vraag wordt in de literatuur nog 

onvoldoende beantwoord - vanaf welke leeftijd kinderen tot een 

dergelijke werkwijze in staat zijn. Het antwoord op deze vraag is 

in ieder geval theoretisch van belang. Immers, zoals in hoofdstuk 

II nader zal worden uitgewerkt, veel cognitieve activiteiten 

(zoals probleemoplossen en herinneringsprocessen) bestaan voor 

een belangrijk deel uit het zoeken van informatie. De betreffende 

activiteiten worden zelfs vaak in termen van zoeken beschreven. 

In de ontwikkelingspsychologie is veel onderzoek gericht op het 

beschrijven en verklaren van de ontwikkeling van deze activi-

teiten. Voorzover deze activiteiten bestaan uit het zoeken van 

informatie vraagt een goed begrip ervan een inzicht in de ontwik-

keling van zoekvaardigheden. 

Het hier gerapporteerde onderzoek bedoelt dit inzicht te 

verschaffen. Daartoe zijn kinderen  -  tweede, vierde en zesde 

klassers van de lagere school - in een reeks situaties gebracht 

waarin een (aantal) door de proefleider gespecificeerd(e) 

object(en) diende te worden gezocht. De situaties waren zodanig 

ingericht dat de betreffende objecten zich op elke willekeurige 

plaats in het zoekveld konden bevinden. Belangrijke variabelen in 

het onderzoek zijn de mate van structuur en differentiatie van 

het zoekveld en de hoeveelheid ervaring met de taak. 

De opbouw van de tekst is als volgt. In het eerste hoofdstuk 

zal een overzicht worden gegeven van de literatuur over de ont-

wikkeling van zoekgedrag en het nauw daarmee verbonden explora-

tiegedrag. Het hoofdstuk mondt uit in een evaluatie van de stand 

van zaken. In hoofdstuk II worden aard en opzet van het eigen 

onderzoek beschreven. Tevens zullen daarin de theoretische ach-

tergrond en de hypothesen worden besproken. Dan volgen in de 

hoofdstukken III en IV de resultaten. In hoofdstuk V zal tenslot-

te op de betekenis van deze resultaten worden ingegaan. 
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HOOFDSTUK I: DE ONTWIKKELING VAN ZOEKEN EN EXPLOREREN. 

De begrippen "Zoeken" en "Exploreren". 

Wanneer mensen proberen een zoekgeraakt voorwerp terug te 

vinden, bereiden zij zich vaak op het zoeken voor met een alge-

mene exploratie van de situatie. Het doel van deze vrije explora-

tie is op de hoogte te raken van de structuur van de situatie en 

van de kenmerken van de daarin aanwezige objecten. Als resultaat 

kan eventueel een efficiënter zoekplan worden opgesteld dan zon-

der die oriëntatie mogelijk zou zijn geweest. Vaak zijn immers, 

vanwege hun aard en afmeting, niet alle plaatsen en objecten in 

het zoekveld even plausibel als de plaats waar het verloren ob-

ject zich zou kunnen bevinden. Ook kan de wijze waarop het zoek-

veld gestructureerd is een bepaalde zoekstrategie meer doelmatig 

maken dan een andere. 

De zojuist beschreven gang van zaken maakt duidelijk dat 

zoeken en exploreren nauw met elkaar verbonden activiteiten zijn. 

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat men in de 

literatuur over de ontwikkeling van zoekgedrag ook op deze rela-

tie stoot. "Zoeken" en "Exploreren" blijken termen te zijn die 

vaak samen voorkomen. Soms worden zij zelfs als onderling verwis-

selbaar beschouwd, terwijl voorts sommigen van "zoeken" spreken 

daar waar anderen de term "exploreren" gebruiken en vice versa. 

Dit is het geval zowel bij letterlijk als bij overdrachtelijk 

gebruik van deze termen. Berlyne (1960,80) spreekt bijvoorbeeld 

van "specific exploration" wanneer het erom gaat "to find a piece 

of lost property" en dit stelt hij dan tègenover "diversive ex-

ploration" als de activiteit van iemand "who seeks (sicl) enter-

tainment, relief from boredom or new experiences". 

Gezien deze connectie tussen zoeken en exploreren ligt het 

voor de hand om bij de studie naar mogelijke ontwikkelingen in 

zoekgedrag ook aandacht te besteden aan determinanten van en 

mogelijke leeftijdsgerelateerde ontwikkelingen in exploratie- 



gedrag. Dat zal in dit hoofdstuk worden gedaan. Allereerst zal 

daartoe worden nagegaan hoe beide begrippen in de literatuur 

omschreven zijn. 

Weisler & McCall (1976) geven de volgende definitie van 

exploratie die een soort van grootste gemene deler is van de door 

hen doorgewerkte literatuur: 

"Exploratory behavior consists of a relatively stereo-

typed perceptual-motor examination of an object, situa-

tion or event, the function of which is to reduce sub-

jective uncertainty (i.e. acquire information)" (493). 

De toevoeging "relatively stereotyped" dient om exploratie te 

onderscheiden van spel. Als voornaamste kenmerk van exploratie 

zien Weisler & McCall: 

"that it is rather dominated by and focused towards the 

current stimulus situation. Implicitly guiding the be-

havior is the question: What is this and what can it 

do?" (493). 

Exploratie, zo gekarakteriseerd, heeft een grote adaptieve waar-

de. Een organisme immers dat niet reageert op veranderingen in de 

omgeving c.q. zich niet oriënteert in een voor hem nieuwe omge-

ving loopt het risico het slachtoffer te worden van die veran-

deringen of van onbekende elementen in de omgeving. 

Men kan het gemakkelijk met Welsier & McCall eens zijn dat 

op de boven gegeven definitie van alles valt aan te merken. Al-

lerlei termen zijn bijvoorbeeld niet nader gespecificeerd. Voorts 

verwijst de definitie naar twee verschillende gebieden, namelijk 

dat van het gedrag en dat van de gedragsintenties. Duidelijk is 

echter wat als de belangrijkste sturende factor van exploratie 

wordt gezien: de momentane stimulussituatie. Exploratie wordt 

niet bepaald door een vooropgezet plan, maar door de situatie 

zoals van moment tot moment aangetroffen. 
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Juist in dit opzicht wordt exploratie dan ook tegenover 

zoeken gesteld, een activiteit die door Wright & Vlietstra (1975) 

als volgt wordt omschreven: 

"search behavior however appears more systematic and 

planned. [The child's] intentions are not directly ob-

servable, but may be inferred from the increased con-

tinuity of (his) behavior. Search behavior is more task-

and-goal oriented. It is thus more convergent than ex-

ploratory behavior 	search often has some type of 

systematic plan" (197). 

Ook deze omschrijving is niet vrij van vaagheden. Opnieuw is 

echter de kerngedachte duidelijk: het gaat om gepland, continu, 

convergent en doelgericht handelen, dat zich als zodanig onder-

scheidt van het spontane, discontinue, divergente, door externe 

factoren bepaalde exploreren. "Zoeken" en "Exploreren" kunnen 

dus, althans op het niveau van de achterliggende intenties, be-

trekkelijk goed ten opzichte van elkaar worden afgebakend, al kan 

men met de gegeven omschrijvingen nog geen zoek- van exploratie-

gedrag onderscheiden. 

De vragen die men zich nu als ontwikkelingspsycholoog kan 

stellen zijn de volgende: zijn de wijzen van zoeken en exploreren 

gerelateerd aan leeftijd? Zo ja, wat zijn de aard en de determi-

nanten van deze relatie? En tenslotte: hangen eventuele ontwikke-

lingen in beide domeinen wellicht met elkaar samen, en zo ja, 

hoe? In de rest van dit hoofdstuk zal worden beschreven tot welke 

antwoorden op deze vragen het onderzoek heeft geleid. Daarmee zal 

de achtergrond worden verschaft voor het in het volgende hoofd-

stuk te beschrijven eigen onderzoek. 

1.2. 	De ontwikkeling van exploratiegedrag. 

Berlyne (1960) onderscheidt drie typen van exploratie. De 

eerste vorm noemt hij de "oriënterende reacties". Aan de direct 

observeerbare kant bestaan deze reacties uit veranderingen in 
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lichaamshouding en in oriëntatie en toestand van de zintuigen. 

Berlyne ziet de aldus omschreven ori'énterende reacties als een 

deel van de meeromvattende, door Pavlov (1927) beschreven, oriën-

tatiereactie. Als tweede vorm noemt Berlyne de "locomotorische 

exploratie" die gepaard gaat met een verplaatsing van het gehele 

organisme, terwijl de derde categorie tenslotte bestaat uit de 

z.g. "onderzoekende reacties". De laatste term wordt gereserveerd 

voor die reacties die door manipulaties of anderszins veran-

deringen in het ge'éxploreerde object bewerkstelligen. 

Min of meer parallel met dit onderscheid blijken de meest 

onderzochte vormen van exploratie de visuele, locomotorische en 

tastend-manipulerende (haptische) exploratie te zijn. Van dit 

drietal is de locomotorische exploratie overwegend bij dieren 

bestudeerd. In deze en latere paragrafen zullen dan ook voorname-

lijk visuele en haptische exploratie aan de orde komen. 

Vanaf het begin van zijn bestaan is de mens een actief on-

derzoeker van zijn omgeving. Dit wordt fraai onder woorden ge-

bracht in één van de eerste babybiografieën (Taine, 1877; zie 

Ross, 1974): 

"Any one may observe that from the fifth or sixth month 

children employ their whole time for two years and more 

in making physical experiments. No animal, not even the 

cat or dog, makes this constant study of all bodies 

within its reach; all day long the dnild of whom I speak 

touches, feels, turns round, lets drop, tastes and ex-

periments upon everything she gets hold of; whatever it 

may be, ball, doll, coral, or plaything, when once it is 

sufficiently known she throws it aside, it is no longer 

new, she has nothing to learn from it and has no further 

interest in it". 

Velen kennen ook uit eigen ervaring de exploratiedrift van de 

peuter wanneer hij eenmaal kan kruipen en lopen. Dan is niets 

meer veilig wat binnen handbereik ligt, met radio, bloempotten, 

boeken en kastladen als favoriete doelen. 
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De eerste systematische studies van "onderzoekend" explora-

tiegedrag in de eerste levensmaanden zijn waarschijnlijk van 

Piaget (1952). "Secundaire circulaire reacties" is de term die 

Piaget hanteert an de motorische activiteiten te beschrijven die 

de baby vanaf een maand of vier ten toon begint te spreiden om 

interessante gebeurtenissen in zijn omgeving te laten plaats-

vinden. Armen, benen, mond en soms het gehele lichaam worden voor 

dit doel gebruikt. Heel wat energie wordt gestoken in pogingen om 

bijvoorbeeld een speelgoedje dat al of niet binnen handbereik aan 

de wieg hangt telkens weer in beweging of binnen het gezichtsveld 

te brengen of in pogingen om het interessante gekraak van de wieg 

weer te laten plaatsvinden. Gebonden aan plaats als hij is, laat 

de baby zich dus niet weerhouden am op alle mogelijke manieren de 

wereld am zich heen te verkennen. Zijn "instrumentarium" bestaat 

daarbij uit die handelingen die eerder succesvol bleken. Die 

worden voortdurend uitgeprobeerd op nieuwe objecten telkens net 

zolang totdat deze volledig "geassimileerd zijn aan het schema", 

dat wil zeggen te manipuleren door middel van bekende handeling-

en. 

Dit beeld van exploratie door herhaling van eenzelfde hande-

ling maakt rond ongeveer acht maanden plaats voor een vorm die 

bestaat uit het uitproberen op één en hetzelfde object van een 

hele reeks van eerder "succesvol" gebleken handelingen. Explora-

tie heeft dus nu een meer gevarieerd karakter, hoewel ook stereo-

typie nog aanwezig is doordat elke afzonderlijke handeling nog de 

nodige malen herhaald wordt. Op een gegeven moment verdwijnt 

echter ook dit herhalingskarakter, zo rond het bereiken van het 

2e levensjaar. Het stadium van de "tertiaire circulaire reacties" 

wordt dan bereikt, gekenmerkt door een voortdurende afwisseling 

van bekende en "uitvinding" van nieuwe exploratiehandelingen. Men 

kan nu de peuter zien variëren op bekende thema's; telkens wordt 

een handeling die tot nu toe louter herhaald werd enigszins ge-

wijzigd, kennelijk met de bedoeling het effect hiervan na te 

gaan. Exploratie krijgt daarmee aspecten van experimentatie. 

Ook in visueel opzicht is een baby een zeer actief onder-

zoeker van zijn omgeving, al valt dit bij oppervlakkige observa-

tie niet dadelijk op. Actieve visuele exploratie kan zelfs al 
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vanaf de eerste levensdagen worden waargenomen, zo werd onder 

meer duidelijk uit de toonaangevende studies van Berlyne (1960), 

Fantz (1958) en Kagan (1971). Deze studies toonden aan dat babies 

ook al een voorkeur hebben voor bepaalde visuele patronen. Zij 

zijn dus selectief nieuwsgierig. Deze conclusies werden getrokken 

uit resultaten van onderzoek waarin vooral met de volgende tech-

niek werd gewerkt: op het moment waarop de baby rustig ligt of 

zit worden in zijn gezichtsveld twee verschillende stimuli aange-

boden. Veel gepresenteerde stimuli zijn: schaakbordachtige patro-

nen en varianten van menselijke gezichten. Via diverse registra-

tietechnieken wordt dan nagegaan welke stimulus het meest de aan-

dacht trekt. Naast duur en frequentie van fixaties worden ook wel 

fysiologische reacties als aandachtsmaten gehanteerd. Uit de 

enorme hoeveelheid studies - voor goede overzichten kan men te-

recht bij Fantz, Fagan & Miranda (1975), Hutt (1970) en Nunnally 

& Lemond (1973) - komt naar voren dat de nieuwsgierigheid van het 

jonge kind wordt geprikkeld door factoren als: nieuwheid, com-

plexiteit, verandering, beweging, helderheidscontrast, ambigui-

teit en incongruiteit (van dit laatste is sprake als stimuli 

bestaan uit niet bij elkaar passende delen zodat een perceptueel 

of conceptueel conflict wordt geinduceerd). Van deze factoren 

zouden nieuwheid en complexiteit de meest belangrijke zijn. De 

algemene conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is 

dat de baby kennelijk niet onverschillig staat tegenover zijn 

omgeving, maar deze integendeel actief onderzoekt, beInvloed door 

dezelfde factoren als oudere kinderen en volwassenen. 

Met de vaststelling van de factoren die de menselijke 

nieuwsgierigheid van jongs af aan beInvloeden is nog geen ant-

woord verkregen op de vraag hoe het verband tussen deze factoren 

en nieuwsgierigheid eruit ziet. Wekt een object meer nieuws-

gierigheid op naarmate het nieuwer, complexer, ambiguer etc. is, 

of wordt op zeker moment een punt bereikt waarop het organisme 

zich afkeert van het object? 

Verreweg de meeste auteurs zijn van mening dat er een krom-

lijnig verband bestaat tussen exploratiegedrag en de genoemde 

factoren. Deze opvatting hangt samen met de hypothese dat orga-

nismen voortdurend een middelmatig niveau van "arousal" nastre- 
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ven. Teveel zowel als te weinig opwindende prikkels worden vol-

gens deze hypothese vermeden. Slechts prikkels die optimaal af-

wijkend zouden zijn ten opzichte van eerdere ervaringen trekken 

de aandacht (bijvoorbeeld: Kagan, 1971). 

Nunnally en medewerkers (zie Nunnally & Lemond, 1973) zijn 

echter een andere mening toegedaan. Zij veronderstellen op grond 

van een aantal onderzoeksresultaten dat er in ieder geval vanaf 

het tweede levensjaar een monotoon toenemende relatie bestaat 

tussen exploratiegedrag enerzijds en complexiteit en met name 

nieuwheid van de prikkel anderzijds. Hoe meer een prikkel is 

samengesteld uit nieuwe, informatiedragende, decodeerbare delen 

des te meer (visuele) exploratieactiviteiten zal het organisme 

vertonen volgens deze opvatting. 

Twee verschillende meningen staan hier dus tegenover elkaar. 

Daarnaast blijkt nog een tussenpositie voor te komen. Deze wordt 

ingenomen door Weisler & McCall (1976) die veronderstellen dat 

Nunnally's opvatting wellicht geldt voor de periode na ongeveer 

het tweede levensjaar, maar dat daarv66r de kromlijnige relatie 

zou kunnen gelden. Het argument dat zij hiervoor aanvoeren is dat 

bij heel jonge kinderen snel een toestand van "overdaad" aan 

informatie wordt bereikt. 

Indien de opvatting van Weisler & McCall juist is, zou hier 

sprake zijn van een eerste ontwikkelingstrend: de relatie tussen 

exploratie en exploratiebepalende factoren verandert met de leef-

tijd van kromlijnig naar monotoon toenemend. 

Treden met leeftijd (nog andere) ontwikkelingen in het ex-

ploratiegedrag op? Een zeer duidelijke ontwikkeling treedt op in 

de wijze waarop tijdens de eerste levensjaren geëxploreerd wordt. 

Aanvankelijk exploreert de baby overwegend visueel en auditief 

(Berlyne's "oriënterende reacties"), na enige maanden komt daar 

de "onderzoekende" (haptische) reactie bij en tenslotte, na weer 

enige tijd, de locomotorische. Het aantal "exploratiemiddelen" 

neemt dus toe met leeftijd . Het feit dat de exploratiemiddelen 

in deze volgorde beschikbaar komen ontneemt overigens grond aan 

de, wellicht mede op fylogenetische overwegingen stoelende, 

gedachte dat de hand de leermeester van het oog zou zijn (Bower, 

1974; Gibson, 1969; Morgan, 1977). Over de relatieve gebruiksfre- 
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quentie van de exploratiemiddelen, voorzover gelijktijdig be-

schikbaar, valt weinig te zeggen, althans wat betreft de eerste 

levensjaren. Na deze jaren lijkt wel sprake van een relatief 

frequenter voorkomen van visuele exploratie vergeleken met hap-

tische en locomotorische. Een vierde ontwikkelingstrend is de al 

eerder besproken ontwikkeling van secundaire naar tertiaire cir-

culaire reacties. Hier gaat het dus am de afname in het repeti-

tieve karakter van de exploratiehandelingen en een toename in de 

variëteit van exploraties ten aanzien van één object. Deze laat-

ste ontwikkeling is natuurlijk gerelateerd aan het beschikbaar 

komen van steeds meer exploratiemiddelen. 

Een voor de hand liggende vraag is of kinderen exploratiever 

zijn dan volwassenen. Men krijgt licht de indruk van wel als men 

afgaat op de hoeveelheid haptische en locomotorische exploratie. 

Hutt (1970) stelt dat we het antwoord op deze vraag niet met 

stelligheid kunnen geven, maar dat dierstudies suggereren dat het 

antwoord ontkennend is. Henderson & Moore (1979), in één van de 

weinige studies rond deze vraag met menselijke proefpersonen, 

stelden vast dat het antwoord afhankelijk is van taak en gehan-

teerde exploratiematen. 

Deze bespreking van studies naar de ontwikkeling van explo-

ratiegedrag moet worden besloten met een kritische noot. Veel 

auteurs (o.a. Hutt, 1970; Nunnally & Lemond, 1973; Weisler & 

McCall, 1978) hebben gewezen op de omvangrijke problemen waarmee 

het onderzoek naar ontwikkeling en determinanten van exploratie 

te kampen heeft. Het ontbreekt aan scherpe definities en om-

schrijvingen van het centrale begrip "exploratie" en de daarmee 

verbonden begrippen "spel" en "zoeken" (Weisler & McCall), van de 

factoren die exploratie bepalen (Hutt; Nunnally & Lemond) en aan 

behoorlijk ontwikkelde theoriëen (Nunnally & Lemond). Met name de 

onderlinge afbakening van begrippen als nieuwheid, complexiteit, 

ambiguiteit etc. is problematisch gebleken. Sommigen (met name 

Nunnally & Lemond) reduceren daarom alles tot nieuwheid. Andere 

problemen zijn de operationalisatie van de determinerende fac-

tor(en) en de bepaling van niveaus daarin. Met name het laatste 

is geen eenvoudige zaak, subjectgebonden als deze niveaus zijn. 

Kortom, onderzoek naar exploratiegedrag blijkt keer op keer een 
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buitengewoon lastige zaak te zijn. Gezien deze problemen moeten 

de tot nu toe verkregen resultaten met de nodige reserve benaderd 

worden. 

1.3. 	De ontwikkeling van zoekgedrag. 

Het onderzoek naar de ontwikkeling van zoekvaardigheden valt 

uiteen in twee groepen. De eerste groep wordt gekenmerkt door het 

feit dat de terug te vinden objecten kort tevoren onder de ogen 

van de proefpersonen door de proefleider worden opgeborgen. 

Zoeken in deze onderzoeken zal kortheidshalve worden aangeduid 

als "Zoeken op geheugenbasis". De eerste groep valt uiteen in 

twee subgroepen, namelijk de subgroep van de piagetiaanse en de 

door de piagetiaanse opvattingen geinspireerde onderzoeken naar 

de ontwikkeling van het objectbegrip (besproken in 1.3.1.1) en de 

subgroep van het niet piagetiaanse onderzoek (besproken in 

1.3.1.2). De tweede groep, die uit slechts enkele onderzoeken 

bestaat, bevat het onderzoek waarin de proefpersonen niet, voor-

afgaande aan hun zoekpogingen, de te vinden objecten opgeborgen 

zagen worden. Het onderzoek uit deze tweede groep zal, onder de 

titel "Zoeken zonder geheugenbasis", besproken worden in 1.3.2. 

1.3.1. 	Zoeken op geheugenbasis. 

1.3.1.1. Zoeken in de piagetiaanse onderzoekstraditie. 

Vanuit de vraag naar de ontwikkeling van het objectbegrip is 

aanvankelijk door Piaget c.s. en later door vele anderen onder-

zoek verricht, waarin babies voor de opgave werden geplaatst een 

voorwerp, meestal een stuk speelgoed, terug te vinden dat, ter-

wijl zij toekeken, kort tevoren door de proefleider was verbor-

gen. Hoewel deze onderzoeken niet bedoeld waren om de ontwikke-

ling van zoekgedrag na te gaan, zijn ze gezien de aard van de 

"opgedragen" taken toch relevant voor ons onderwerp. 
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Door Piaget (1954) worden in de ontwikkeling van het object-

begrip zes stadia onderscheiden. De gedetailleerde kenmerken van 

de eerste drie stadia zijn hier minder relevant. Van belang is 

slechts dat deze stadia alle gekenmerkt worden door de afwezig-

heid, bij de baby, van pogingen om door anderen verstopte voor-

werpen terug te vinden. Hierin treedt verandering op in het 

vierde stadium dat rond zes maanden wordt bereikt. Het kind pro-

beert vanaf die leeftijd wel een zojuist verstopt voorwerp (bij-

voorbeeld onder een doek) weer te voorschijn te halen. In dit 

stadium treedt echter een curieuze fout op. Wanneer namelijk het 

voorwerp onmiddellijk weer, maar nu op een andere plaats, wordt 

verstopt, dan zoekt het kind niet op de nieuwe plaats (B) maar op 

die plaats (A) waar het de eerste keer het voorwerp heeft terug-

gevonden. Deze fout verdwijnt, aldus nog steeds Piaget, pas rond 

het begin van het tweede levensjaar. Maar daarmee heeft het kind 

nog niet alle problemen overwonnen. In het vijfde stadium kan het 

kind nog niet uit de voeten wanneer men eerst een voorwerp op een 

bepaalde plaats verbergt, maar het daarna onder de ogen van het 

kind, zij het zonder dat het kind het voorwerp zelf kan zien, 

naar een andere bergplaats transporteert. Nadat het kind heeft 

ontdekt dat het voorwerp zich niet daar bevindt waar het dat in 

eerste instantie verborgen zag worden, weet het niet waar het dan 

moet zoeken. Pas rond 15 maanden slaagt het erin ook dit probleem 

te overwinnen. 

Deze bevindingen van Piaget zijn vele malen aangevuld met 

soortgelijke observaties. Uitstekende overzichten zijn te vinden 

bij Bower (1974, 1975), Gratch (1975) en Flavell (1963). Deze 

observaties maken duidelijk dat zich in de eerste 15 maanden 

grote veranderingen voordoen in de wijze waarop het kind een 

zojuist verstopt voorwerp probeert op te zoeken. De vraag is nu 

hoe deze veranderingen verklaard moeten worden. 

De discussie over de betekenis van de handelingen der kin-

deren in de diverse stadia heeft zich geconcentreerd op de "sta-

dium-4-fout" (een voorwerp niet zoeken op een plaats (B) waar het 

zojuist werd verborgen, maar op de plaats (A) waar men het onmid-

dellijk daarvoor heeft teruggevonden). Piagets eigen verklaring 

voor dit fenomeen is dat het kind in dit stadium nog geen notie 
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heeft van het voorwerp als iets dat ook blijft bestaan wanneer 

het wordt bedekt of anderszins aan het gezicht onttrokken. Het 

mist met andere woorden de notie van het permanente object. Als 

het kind de "stadium-4-fout" maakt, "denkt" het dan ook niet dat 

het voorwerp zich op plaats A bevindt in plaats van op plaats B, 

maar het zoekt bij A omdat het daar eerder succes had. Niet een 

voorwerp wordt gezocht, maar een plaats afgezocht waar eerder een 

succesrijke handeling werd verricht. 

Voor deze oorspronkelijke verklaring zijn in de loop der 

jaren diverse alternatieven geformuleerd. Harris (1973) achtte 

het mogelijk dat het kind vergeten is dat het voorwerp op plaats 

B is opgeborgen en daarom maar weer op plaats A zoekt. Gratch et 

al. (1974) meenden dat het kind wellicht niet op plaats B zoekt 

omdat in de periode tussen opbergen en eerste zoekpoging de 

lichamelijke oriëntatie naar plaats B verstoord zou zijn. Deze 

alternatieven dienden ter verklaring van het feit dat de zoekfout 

slechts optrad bij uitstel van het moment waarop het kind mocht 

gaan zoeken, nadat het voorwerp op plaats B was opgeborgen. 

Eveneens in afwijking van Plaget's opvatting en conform E.J. 

Gibsons (1969) opvattingen over de perceptuele ontwikkeling po-

neerde Bower (1974, 1975) dat kinderen in het vierde stadium wel 

al de notie van het permanente object hebben en dat hun fouten 

het gevolg zijn van een andere, vanuit de waarneming gegeven, 

"definitie" van een object en daarmee van een andere opvatting 

van mogelijke ruimtelijke relaties tussen objecten. Volgens Bower 

houdt de primitiefste objectopvatting van het kind in dat het een 

solide, driedimensioneel begrensd iets is, dus voorzien van een 

boven-, onder-, voor- en achterkant en twee zijkanten. Een derge-

lijk object kan per definitie geen ander object bevatten, noch 

kunnen twee van dergelijke objecten zich op "dezelfde" plaats 

bevinden. Een voorwerp onder een ondoorzichtige container (kopje, 

doosje) geplaatst "bestaat" dus niet meer voor het kind met een 

dergelijk objectconcept, aldus Bower. Hij kwam tot deze conclu-

sies o.a. op grond van de bevinding dat kinderen in het vierde 

stadium ook niet in container B zoeken als deze volledig trans-

parant is en het "verborgen" object dus volledig zichtbaar. Hun 

objectopvatting brengt de kinderen er kennelijk toe het voorwerp 
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onbereikbaar te achten. Bower zag zijn opvatting ook bevestigd 

toen bleek dat babies in het vierde stadium wel een vrijstaand 

voorwerp konden vinden, als juist voordat zij ernaar begonnen te 

reiken de kamer in volledig duister werd gehuld. 

Nog weer anders is de verklaring van Butterworth (1977, 

1979). Ook hij meent dat de "stadium-4-fout" niet te maken heeft 

met de afwezigheid van of een "gebrek" in het objectconcept van 

het kind, maar dat zij het gevolg is van een conflict tussen 

verschillende ruimtelijke referentiekaders waarmee het kind 

werkt. In deze opvatting wordt het object en de verplaatsing 

daarvan op een of andere manier gedefinieerd en geldentificeerd 

aan de hand van zijn relaties met bepaalde referentiekaders. De 

bedoelde kaders zijn het referentiesysteem gecentreerd rond het 

eigen lichaam (egocentrisch) en een referentiesysteem gecentreerd 

rond een ander "object" dan het eigen lichaam (allocentrisch). 

Conflicten zouden ontstaan als een object wel bewogen is ten 

aanzien van het eigen lichaam, maar niet ten opzichte van een 

ander object, of vice verse. Butterworths ideeën vonden aanzien-

lijke steun in de resultaten van een onderzoek (1979) waarin de 

plaatsen waar objecten werden verborgen systematisch werden ge-

variëerd ten opzichte van zowel het kind als andere objecten in 

het onmiddellijke gezichtsveld van het kind en waarin bovendien 

de kenmerken van de containers werden gevariëerd waarin het ob-

ject achtereenvolgens werd verborgen. Butterworth vond dat in 

bepaalde condities de "stadium-4-fout" niet optrad. Hiermee had 

hij aangetoond dat het al of niet zoeken op een plaats B afhanke-

lijk is van de relatieve posities die zowel A als B innemen in de 

diverse referentiekaders. Ook andere onderzoekers hebben aanwij-

zingen in deze richting gevonden (Acredolo & Evans, 1980 en de 

bibliografie aldaar; Bremner, 1978). 

Tenslotte zijn er ook pogingen om het zoekgedrag van babies 

langs leertheoretische weg te verklaren (Cornell, 1978). Waar het 

kind zoekt en hoe het zeker is waar te moeten zoeken hangt vol-

gens deze opvatting sterk af van de beloningen die eerder zoek-

gedrag heeft opgeleverd. Zo toonden Webb et al. (1972) aan dat 

peuters van 16 maanden die een zoekfout hebben gemaakt wanneer 

drie containers werden gebruikt bij een tweede poging bijna al- 
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tijd op de goede plaats zochten. Dit was nog niet het geval bij 

twee maanden jongere kinderen. Kinderen van 16 maanden weten dus 

kennelijk wel waar het object verborgen ligt maar zoeken daar 

niet in eerste instantie, naar wordt verondersteld omdat zoeken 

op een andere plaats al eerder beloond was. Soortgelijke bevin-

dingen deden ook Gratch & Landers (1971) die tussen het vierde en 

vijfde stadium een tussenstadium vonden waarin peuters aarze-

lingen vertoonden ten aanzien van de plaats waar het object te 

zoeken (nadat het de tweede keer op plaats B verborgen was). 

Welke, als al enige, van deze verklaringen het meest plausi-

bel is, zal moeten blijken. Tot nu toe kan geen van de hier be-

sproken alternatieven alle gegevens op bevredigende wijze verkla-

ren. Dit geldt ook voor het optreden van het z.g. "stadium-5- 

probleem" (niet weten wat te doen na "onzichtbare" verplaatsing 

van het object), en voor het terugkeren van de "stadium-4-fout" 

als het aantal potentiële bergplaatsen wordt opgevoerd (Webb et 

al., 1972 met drie; Loughlin & Daehler, 1973 met vier; Horn & 

Myers, 1978 met negen bergplaatsen). Deze verschijnselen, en 

daarmee de mogelijke verklaringen ervoor, zijn enigszins op de 

achtergrond geraakt bij alle belangstelling voor het vierde sta-

dium. Toekomstig onderzoek zal tenslotte ook rekening moeten 

houden met de mogelijkheid dat de resultaten mede afhangen van de 

wijzen waarop de "containers", waarin de voorwerpen verborgen 

zijn, gebruikt worden. Zo toonden Freeman et al. (1980) aan dat 

het een groot verschil maakte of de containers (kopjes) in hun 

normale (canonische) positie (rechtop dus) stonden dan wel omge-

keerd. 

1.3.1.2. Overig onderzoek naar zoeken op geheugenbasis. 

In tegenstelling tot het onderzoek dat in de vorige para-

graaf besproken werd, heeft het overige onderzoek naar de ont-

wikkelingen In zoekgedrag op geheugenbasis nog geen lange tra-

ditie. De studie van geheugen en geheugenontwikkeling is in feite 

jarenlang gericht geweest op het onthouden van verbaal materiaal. 

Ontelbare lijsten met woorden en onzinlettergrepen zijn geleerd 
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in praktisch elk psychologisch laboratorium. Curieus genoeg zijn 

echter de metaforen die gehanteerd werden om geheugen en herin-

nering te beschrijven wel vaak ruimtelijk van aard geweest (zie 

bijvoorbeeld Roedinger III, 1980). Veelvuldig is het geheugen 

beschouwd als een ruimte met allerlei bergplaatsen waarin binnen-

komende informatie kan worden opgeborgen en waarin tijdens het 

herinneringsproces deze informatie moet worden opgezocht. Pas de 

laatste jaren verdwijnt de exclusiviteit van de belangstelling 

voor het onthouden van verbaal materiaal. Sinds kort kan men in 

ieder geval binnen de ontwikkelingspsychologie een toenemende 

belangstelling waarnemen voor het z.g. "external memory" dat in 

de breedste zin van het woord het best omschreven kan worden als 

het gebruik van uitwendige hulpmiddelen bij het onthouden. Het 

onthouden van de plaats waar een voorwerp is opgeborgen is één 

van de vaardigheden die eronder vallen. Deze belangstelling voor 

"external memory" hangt waarschijnlijk samen met die voor de 

relatie tussen verbeelding ("imagery") en geheugen (bijvoorbeeld: 

Luria, 1968; Paivio, 1971) en voor mnemonische systemen op een 

ruimtelijke grondslag (Yates, 1966). 

De omvang van het niet piagetiaanse onderzoek naar de ont-

wikkeling van het onthouden van plaats is nog betrekkelijk ge-

ring. In de volgende paragraaf zullen de beschikbare studies 

besproken worden. Zij vallen uiteen in twee groepen: onderzoeken 

waarin de te onthouden plaats gemarkeerd werd en onderzoek waarin 

dat niet het geval was. Binnen deze groepen is nog weer sprake 

van subgroepen. 

1.3.1.2.1. Het onthouden van niet gemarkeerde plaatsen. 

Het onthouden van niet gemarkeerde plaatsen is op een drie-

tal wijzen bestudeerd. In een eerste groep van studies (Horn & 

Myers, 1978; Kail & Siegel, 1977; Loughlin & Daehler, 1973; Perl-

mutter et al., 1981; Wellman, Ritter & Flavell, 1975) werd tel-

kens een object verborgen in één van een aantal "containers" 

(doosjes of iets dergelijks) die zich voor de proefpersoon op 

tafel bevonden. Het zijn dus onderzoeken met een zeer beperkte 
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zoekruimte. Omdat de containers in alle opzichten identiek waren, 

kwam het er op aan de positie van de gevulde container te onthou-

den. Met gebruikmaking van vier containers vonden Horn & Myers 

(1978) en Loughlin & Daehler (1973) een ontwikkelingstrend tussen 

twee en vier jaar. Hoe ouder de kinderen waren des te beter waren 

zij in staat am na een wachttijd van 25 seconden onmiddellijk het 

doosje aan te wijzen waarin zich het speelgoed bevond. Ook twee-

jarigen deden het echter al significant beter dan op grond van 

toeval verwacht kon worden, zelfs al werden zij gedurende het 

wachtinterval afgeleid door de proefleider en met hun rug naar de 

tafel gezet (Horn & Myers, 1978; Loughlin & Daehler, 1973; 
Perlmutter et al., 1981). Kinderen die een fout maakten, zochten 

vaak op de plaats waar tijdens de onmiddellijk voorafgaande 

poging het object verborgen was geweest (de z.g. perseveratie-

fout). Men zou kunnen zeggen dat de "stadium-4-fout" weer de kop 

op steekt. 

Wellman et al. (1975) vonden de genoemde ontwikkelingstrend 

niet, en wel omdat ook de jongste kinderen het nagenoeg perfect 

deden, zelfs bij een interval van 40 seconden en in een conditie 

waarin ze niet expliciet gezegd was de plaats te onthouden. Waar-

schijnlijk zijn deze prestaties van de tweejarigen in de Wellman 

et al.-studie sterk beïnvloed door de gevolgde procedure. Al-

vorens het als zoekobject gebruikte speelgoedbeest namelijk in 

één van een aantal doosjes werd opgeborgen, was het langs alle 

doosjes "gemarcheerd", zogenaamd op zoek naar voedsel. Het voor-

gestelde "zoekprobleem" van het speelgoedbeestje heeft bij de 

kinderen ongetwijfeld tot een grotere betrokkenheid en daarmee 

tot een beter opnemen van de gebeurtenissen geleid dan in beide 

andere studies. 

Al met al laten de resultaten van deze onderzoeken zien dat 

wanneer verborgen objecten moeten worden teruggevonden, de peuter 

op tweejarige leeftijd al heel wat meer in zijn mars heeft dan 

een jaar tevoren, maar dat er afhankelijk van de gevolgde proce-

dure ook nog ontwikkelingen na het tweede levensjaar kunnen 

plaatsvinden. 

Dit laatste werd ook geconstateerd in een onderzoek waarin 

de proefpersonen (9, 12 en 20 jaar) moesten onthouden in welke 
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cellen van een matrijs kort tevoren een letter te zien was ge-

weest (Kail & Siegel, 1977) en in twee onderzoeken waarin de 

proefpersonen (5, 8, 12-13, 17-18 en 18-23 jaar) van een aantal 

plaatjes moesten aangeven waar in een matrijs zij eerder te zien 

waren geweest (von Wright, Gebhard & Karttunen, 1975; von Wright, 

Loikkanen & Reijonen, 1978). In beide laatste studies bleek over-

igens dat het geen verschil maakte of de proefpersonen tevoren 

wisten dat hun herinnering van posities getoetst zou worden. Met 

andere woorden, de posities waarin de objecten zich bevonden, 

werden tamelijk automatisch opgepikt, zij het dat ouderen het 

beter deden dan jongeren. 

Twee onderzoeken naar het onthouden van plaats hadden een 

meer grootschalig karakter (Acredolo, Pick & Olsen, 1975; Feldman 

& Acredolo, 1979). Het kenmerk van deze studies was dat de proef-

personen plaatsen moesten zoeken in bestaande ruimten. De kin-

deren - in de leeftijd van 4 tot 9 jaar - werden door de proef-

leiders meegenomen op een wandeling door een tamelijk "kale" hal 

of over een speelplaats die ruim was voorzien van allerlei objec-

ten zoals bomen, speeltuig etc. Onderweg liet de proefleider, 

zodanig dat het kind er goed nota van nam, een voorwerp vallen om 

het vervolgens onmiddellijk weer op te rapen. Daarna werd het 

kind er dan alleen op "uitgestuurd" om de plaats van het "onge-

luk" aan te wijzen. In sommige condities (de intentionele condi-

ties) waren de kinderen er tevoren van op de hoogte gesteld dat 

ze dit na de wandeling zouden moeten doen, in andere niet (de 

incidentele condities). De voornaamste resultaten van Acredolo 

et al. waren tweeledig: 

1. zowel in de incidentele als in de intentionele condities nam 

met de toename in leeftijd de afstand af tussen de door de 

kinderen aangewezen plaats en de plaats waar het voorwerp 

feitelijk was gevallen; 

2. de jongste kinderen deden het aanzienlijk beter in de goed 

gedifferentieerde omgeving (de speelplaats). 

Het vervolgonderzoek van Feldman & Acredolo liet vervolgens zien 

dat de jongste kinderen er profijt van hadden als zij op eigen 

houtje voor de proefleider uitlopend de betreffende ruimten kon-

den exploreren. Hierbij ging het erom een tevoren omschreven 
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object te localiseren. Nadat de rondgang beëindigd was, werd het 

object weggenomen en werd de proefpersoon geinstrueerd am de 

plaats waar zich het betreffende object had bevonden aan te wij-

zen. 

Als verklaring voor de geconstateerde leeftijdsveranderingen 

voert Acredolo c.s., verwijzend naar het werk van Piaget (1956) 

en Laurendeau & Pinard (1970), aan dat de ruimten door de jongste 

kinderen in topologische, door de oudste in euclidische zin wor-

den gecodeerd. Dit verschil zou ook het grotere succes van de 

jongste kinderen kunnen verklaren in de gedifferentieerde omge-

ving en in de conditie waarin zijzelf de ruimte mochten explo-

reren. Bij topologische codering gaat het immers om positionele 

relaties tussen objecten. In het eerste geval (gedifferentieerde 

ruimte) waren meer punten aanwezig in relatie waarmee de plaats 

van het voorval op topologische wijze gecodeerd kon worden, in 

het tweede geval (zelf exploreren) zou het kind tot verhoogde 

aandacht voor de omgevingskarakteristieken gebracht zijn. Evenals 

het eerder besproken onderzoek van Butterworth (1977, 1979) sug-

gereert dus ook het werk van Acredolo c.s. dat succes bij het 

proberen te onthouden van posities mede afhankelijk is van de 

aard van de ruimtelijke referentiekaders waarmee de proefpersoon 

werkt. De manier waarop het kind "aankijkt" tegen zijn omgeving 

en de zich daarin bevindende objecten aan elkaar relateert, heeft 

invloed op het onthouden van posities in die omgeving. 

1.3.1.2.2. Het onthouden van gemarkeerde plaatsen. 

In de tot nu toe besproken experimenten ging het om puur 

positie onthouden. De te onthouden plaatsen waren noch door de 

proefleider noch door de proefpersoon voorzien van speciale merk-

tekens die de herinnering zouden kunnen bevorderen. Dergelijke 

cues werden wel aangebracht in een aantal andere studies. 

De gang van zaken in een eerste groep onderzoeken was steeds 

als volgt: eerst werd een stuk speelgoed of iets dergelijks door 

de proefleider onder één van een aantal identieke "containers" 

verborgen. Vervolgens werd deze container dan voorzien van een 
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merkteken, meestal een plaatje, dan wel werden alle containers 

gemarkeerd, ieder met een ander plaatje. Soms bleven de con-

tainers na het opbergen van het speelgoedje in dezelfde formatie 

staan, zodat de proefpersoon met voorbijgaan aan het merkteken 

kon proberen puur de plaats te onthouden, soms ook werden zij 

onderling verschoven, zodat succes bij zoeken volledig afhing van 

het gebruik van de merktekens. De opdracht aan de proefpersonen 

was steeds het verborgen voorwerp terug te vinden. 

Wat betreft de vaardigheden van tweejarigen leverden deze 

onderzoeken tegenstrijdige uitkomsten op. De uitkomsten van som-

mige onderzoekers (Babska, 1965; Loughlin & Daehler, 1973) sug-

gereren dat peuters onder de drie jaar niets of nauwelijks iets 

kunnen doen met de merktekens, terwijl die van andere (Horn & 

Myers, 1978; Perlmutter et al., 1981; Ratner & Myers, 1980) lie-

ten zien dat tweejarigen ruim boven kansniveau presteerden, met 

name als de merktekens plaatjes waren van de verborgen objecten 

(Ratner & Myers). Evenals bij de onderzoeken naar het onthouden 

van posities lijken dus de resultaten afhankelijk van de details 

van de onderzoeksprocedure. Wel lijkt er bij tweejarigen sprake 

van een bepaalde strategie, namelijk waar mogelijk eerst proberen 

te zoeken aan de hand van positiecues. Dit was althans wat de 

uitkomsten van Horn & Myers (1978) suggereerden. 

Hoe dit laatste ook moge zijn, het omgekeerde lijkt het 

geval vanaf ongeveer drie jaar. Vanaf die leeftijd vertonen kin-

deren een sterke neiging om, overigens in het algemeen ook met 

meer succes dan de tweejarigen, de plaatjescues te gebruiken 

(Babska, 1965; Horn & Myers, 1978; Loughlin & Daehler, 1973; 

Perlmutter et al., 1981), zelfs wanneer die irrelevant zijn (Horn 

& Myers). Laatstgenoemde auteurs stelden vast dat pas wanneer de 

experimentele condities het de driejarigen onmogelijk maken am 

met succes van de plaatjescues gebruik te maken zij overgaan op 

het gebruik van positiecues. Het interessante verschijnsel doet 

zich dus voor dat driejarigen in het algemeen beter posities 

kunnen onthouden dan jongere kinderen, maar dat zij, als het 

enigszins kan, proberen het pure positie onthouden te vermijden. 

Prepareren kinderen vanaf drie jaar zich aan de hand van de 

plaatjes ook welbewust op de zoektaak? Het feit dat in het onder- 
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zoek van Loughlin & Daelher velen spontaan de plaatjes benoemden, 

zou dit doen vermoeden. Maar benoemen zou ook een automatische 

reactie van deze kinderen kunnen zijn die dan onwillekeurig tot 

betere geheugenprestaties leidt. De gedachte dat er sprake is van 

een welbewuste voorbereiding vindt echter steun in de vaststel-

ling van Wellman et al. (1975) dat bepaalde voorbereidingen op 

het latere onthouden bij driejarigen wel optraden als zij expli-

ciet geïnstrueerd werden een positie te onthouden, maar niet als 

hen slechts werd gezegd dat zij enige tijd moesten wachten (na 

het opbergen van het speelgoedbeestje). 

Diverse auteurs toonden dus aan dat reeds kinderen van twee 

jaar plaatsen kunnen onthouden aan de hand van door de proeflei-

der aangebrachte markeringen. Het blijkt echter dat het zelf op 

discriminerende wijze markeren van de te onthouden plaats c.q. 

het zelf beslissen hoe een serie objecten op een aantal plaatsen 

moet worden opgeborgen vaardigheden zijn die zij in veel mindere 

mate beheersen, zelfs al zijn de merktekens foto's van de op te 

bergen objecten. Het kind moet al wel vijf á zes jaar oud zijn om 

dit redelijk te kunnen, al vertonen velen de eerste tekenen van 

bekwaamheid in deze al vanaf ongeveer vier jaar 

(Geis & Lange, 1976; Gordon & Flavell, 1977; Ritter, 1978; Ritter 

et al., 1973; Ryan et al., 1970). 

Ook het inzicht dat bepaalde cues onbruikbaar zijn ontwik-

kelt zich pas langzaam, zoals Gordon & Flavell (1977) aantoonden 

door hun proefpersonen daarover rechtstreeks te ondervragen. Het 

is overigens de vraag of het gebruik van gerelateerde merktekens 

wellicht niet meer gebaseerd is op een automatische associatieve 

reactie dan op een expliciet inzicht in de bruikbaarheid van de 

merktekens. Terwijl Geis & Lange (1976) deze vraag voor hun 

proefpersonen - in de leeftijd van 6.5 - 10.5 jaar - ontkennend 

beantwoordden, meenden Gordon & Flavell . (1977) haar bevestigend 

te kunnen beantwoorden voor hun jongste, 3.5 jaar oude proef-

personen. 

Eerder werd opgemerkt dat kinderen vanaf drie jaar blijkbaar 

de voorkeur geven aan plaatjes- boven positiecues wanneer het 

erom gaat te onthouden waar objecten worden verborgen. Het zo-

juist besproken onderzoek suggereert dat het voordeel van extra 



22 

markeringen van de te onthouden positie niet altijd geldt. Ver-

scheidene auteurs toonden immers aan dat wanneer proefpersonen 

zelf hun cues moeten kiezen, eventueel uit een tamelijk gemê-

leerde verzameling, de prestaties nog verre van optimaal zijn bij 

kinderen in de lagere school leeftijd, terwijl Acredolo c.s. 

(1975; 1979) juist liet zien dat het zelf construeren van posi-

tiecues op deze leeftijd tamelijk goed lukt. 

Bovendien blijkt het verschil te maken hoe de proefpersonen 

gevraagd wordt naar hun kennis van plaatsen waar objecten ver-

borgen zijn. Meacham (1972) toonde aan dat bij vijf- en zeven-

jarigen de antwoorden op de vraag "Waar is objext x verborgen?" 

vaker juist waren dan de antwoorden op de vraag: "Wat is ver-

borgen op plaats a?". Kail & Siegel (1977) vonden in dit opzicht 

geen verschil bij mannen, bij vrouwen vonden zij daarentegen dat 

objecten beter werden onthouden dan plaatsen (de proefpersonen 

hadden de leeftijd van 9 - 20 jaar). Ook op het punt van het 

relatieve voordeel van sommige cues boven andere voor het ont-

houden van bergplaatsen zijn dus algemene conclusies niet moge-

lijk. Uitkomsten zijn afhankelijk van de gevolgde procedures. 

De bevindingen van Kail & Siegel met betrekking tot sexe 

verschillen werpen de vraag op of ook andere onderzoekers sexe 

verschillen hebben gevonden in het onthouden van plaatsen. Welnu, 

In die onderzoeken waarin deze vraag expliciet aan de orde werd 

gesteld, luidde het antwoord overwegend ontkennend. (Feldman & 

Acredolo, 1979; Gein & Lange, 1976; Gordon & Flavell, 1977; 

Loughlin & Daehler, 1973; Perlmutter et al., 1981; Ratner & 

Myers, 1980; Ritter et al., 1973; Wellman et al., 1975). 

Tot slot van deze paragraaf zullen drie onderzoeken be-

sproken worden die vanwege hun vraagstelling een aparte positie 

innemen (Drozdal & Flavell, 1975; Haake, Sommerville & Wellman, 

1980; Wellman, Sommerville & Haake, 1979). Deze onderzoeken had-

den als kenmerk dat zich op een aantal opeenvolgende plaatsen een 

reeks gebeurtenissen afspeelde, in de loop waarvan een bepaald 

object zoekraakte. Zo voerden Drozdal & Flavell (1975) voor de 

kinderen (leeftijd: 5-10 jaar) een Charlie Brownpop ten tonele 

die samen met zijn speelgoedbeest een aantal kamers van een 

speelgoedhuis "bezocht". De proefpersonen konden niet in alle 
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kamers zien wat zich daar afspeelde. Ergens op zijn tocht verloor 

Charlie Brown zijn speelgoedbeest, iets wat overigens pas aan het 

eind van het verhaal "ontdekt" werd. Wellman et al. (1979) zetten 

in hun eerste experiment op de speelplaats van een school een 

"real-life" situatie op. De kinderen participeerden nu zelf in 

een reeks gebeurtenissen in de loop waarvan een echt fototoestel 

verloren raakte. Ook hun tweede onderzoek was grootschalig. Hier-

in werd gewerkt met een aantal kasten die netjes naast elkaar 

gezet waren. In het proces van het uit de kasten halen en in de 

kasten opbergen door proefleider en kind van allerlei voorwerpen 

"ontdekte" de proefleider dan opeens dat iets was weggeraakt. 

De centrale vraag was steeds of de proefpersonen, na afloop 

geïnstrueerd om de verloren objecten te zoeken, niet zouden 

zoeken op de plaatsen vóór de plaats waar het object voor het 

laatst gezien of gebruikt was en na de plaats waarvan men zich 

herinnerde dat het object er niet meer was. Met andere woorden: 

zouden de kinderen slechts in dat gebied zoeken waar het verloren 

voorwerp zich logischerwijs kon bevinden, het zogenaamde kri-

tische gebied? 

Drozdal & Flavell (1975) kwamen tot de conclusie dat de 

notie van het kritische gebied als de logisch enig mogelijke 

plaats am het verloren object te vinden zich pas rond acht jaar 

begint te ontwikkelen. Wel gaven zes- en zevenjarigen al blijk te 

begrijpen dat het kritische gebied de meest waarschijnlijke 

plaats is om het object te vinden. Zij zochten namelijk het eerst 

en ook het meest uitgebreid in het kritische gebied. Parallel 

hieraan lopen de bevindingen van Kreutzer, Leonard & Flavell 

(1975) dat kinderen, gevraagd waar zij een verloren jasje zouden 

zoeken, pas rond tien jaar een kritisch gebied "definieerden". 

Wellman et al. (1979) lieten echter zien dat de notie van 

een kritisch gebied al veel eerder aanwezig is. Reeds een aantal 

drie-, vier- en vijfjarigen gaven duidelijk blijk goed te weten 

waar zij niet moesten zoeken. Het vervolgonderzoek van Haake et 

al. (1980) liet daarbij zien dat het zoeken in het kritische 

gebied, met name in het eerste veld daarvan, op logische en niet 

op associatieve overwegingen steunde. Associatieve overwegingen 

werden in eerste instantie mogelijk geacht omdat het eerste veld 
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van het kritische gebied sterk geassocieerd is met het verloren 

object, dat daar immers het laatst gezien is. 

Het verschil tussen de procedure van Wellman et al. en Haake 

et al. en die van Drozdal & Flavell is de actieve participatie 

van de proefpersonen in de experimentele gebeurtenissen. Precies 

zo'n verschil was aanwezig tussen de twee experimenten van 

Feldman & Acredolo (1979), en ook daar leidde actieve participa-

tie van de proefpersonen tot betere prestaties. Dit wijst erop 

dat de resultaten die men vindt voor een belangrijk deel afhangen 

van de bijdrage die de kinderen zelf leveren aan het opberg- c.q. 

verliesproces. 

Wellman et al. (1979) kwamen op grond van hun resultaten tot 

de volgende formulering van een mogelijke ontwikkeling in zoeken: 

Jonge kinderen zoeken overwegend op die plaatsen die een sterke 

associatie hebben met het verloren object, ofwel om algemene 

redenen (bijvoorbeeld andat het betreffende object altijd op de 

betreffende plaats bewaard wordt) ofwel vanwege een specifieke 

ervaring met een bepaald object op een bepaalde plaats. Dit sta-

dium zou worden gevolgd door een fase waarin 66k gezocht kan 

worden volgens algemene principes en waarin systematiek en uit-

puttendheid belangrijke kenmerken van het zoekgedrag zijn. In een 

laatste stadium zou het kind het zoeken ook kunnen laten afhangen 

van zaken als beschikbare zoektijd, aard van het zoekveld, om-

standigheden waaronder een object verloren raakte etc. Als be-

langrijke determinanten van deze door hen veronderstelde ontwik-

keling zien Wellman et al. ontwikkelingen in het onthouden van 

temporele en ruimtelijke ordeningen en in het vermogen am logi-

sche afleidingen te maken. Zij erkennen echter het speculatieve 

karakter van deze gedachtengang en stellen dat er dringend be-

hoefte is aan nader onderzoek. 

1.3.2. 	Zoeken zonder geheugenbasis. 

Zoals eerder opgemerkt is het onderzoek naar zoeken dat niet 

op basis van herinnering kan plaatsvinden zeer beperkt. 
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Als eerste kan genoemd worden het werk van Terman & Merrill 

(1937) met de "Bali & Field"-test, ook wel "Plan of Search"-test 

genoemd. In deze test dient de proefpersoon aan te geven hoe hij 

zou lopen indien hij op een groot veld zijn portemonnaie of bal 

verloren zou zijn. De proefpersonen dienen hun zoekspoor in te 

tekenen in een cirkel- of ruitvormige figuur die zij zich dienen 

voor te stellen als het betreffende zoekveld. Deze "Plan of 

Search"-test kende overigens al een voorgeschiedenis. Bij franse 

en engelse artsen (onder wie de vader van de bekende Sir Cyril 

Burt) was de test aan het begin van deze eeuw namelijk in gebruik 

als instrument om bij kinderen mogelijke geestelijke achterstand 

te meten. Burt en zijn collega's gebruikten daarbij als zoekveld 

een stuk grond nabij het instituut waar zij werkten. In een per-

soonlijke mededeling aan Cohen & Meudell (1968) liet Cyril Burt 

weten dat zijn vader ook hem wel eens aan de tand voelde met 

betrekking tot zijn zoekvaardigheden. De jonge Burt werd daartoe 

door zijn vader als volgt toegesproken: "Your mother has dropped 

her thimble on this heartrug. Can you find it?" En dan: "he was 

expected to pat the rug systematically in parallel rows from one 

narrow edge to the other, in a routine search". Hoe de genoemde 

artsen de prestaties van de geteste kinderen beoordeelden is niet 

duidelijk, Terman & Merrill (1937) ontwierpen een uitgebreid 

scoringssysteem waarin superieure (i.e. voor de taak geschikte, 

systematische) en inferieure zoekplannen werden onderscheiden. Op 

grond van standaardisatie-onderzoek stelden zij de leeftijd waar-

op 60% of meer van de kinderen een systematisch zoekplan kan 

ontwikkelen op dertien jaar. Door Burt (1962) werd deze leeftijd 

later verlaagd tot twaalf jaar. Op zesjarige leeftijd zijn kin-

deren alleen tot willekeurig, niet systematisch zoekgedrag in 

staat, terwijl tussen zes en twaalf jaar het percentage kinderen 

dat superieure zoekwijzen aan de dag legt geleidelijk toeneemt. 

De bevindingen van Terman & Merrill impliceren dat ook kin-

deren jonger dan zes jaar slechts tot willekeurig zoeken in staat 

zijn. Een heel ander beeld van de zoekvaardigheden van kinderen 

jonger dan zes jaar geven echter de uitkomsten van het onderzoek 

van Wellman et al. (1979). In dit onderzoek, voor een deel al in 

1.3.1.2 besproken, werd voorafgaande aan het eigenlijke experi- 
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ment aan de kinderen gevraagd am in de bovenbeschreven zoekvelden 

(speelplaats c.q. een rij kasten) te helpen zoeken naar een zeker 

object dat tijdens de voorbereidingen voor het onderzoek was 

zoekgeraakt. Het bleek dat zowel uitputtendheid (alle potentiële 

vindplaatsen afzoeken) als geordendheid (steeds aangrenzende 

plaatsen afzoeken) van zoeken toenamen met leeftijd, hoewel in 

alle onderzochte leeftijdsgroepen een aantal kinderen uitputtend 

èn geordend zoekgedrag vertoonde. Deze superieure zoekstrategie 

werd op het schoolplein vertoond door 26% der driejarigen, 25% 

der vierjarigen en 57% der vijfjarigen. 
Ten aanzien van de rij kasten, die meer struktuur vertoonde dan 

het voor het onderzoek speciaal ingerichte schoolplein, waren 

deze percentages resp. 29%, 69% en 89%. Vier- en vijfjarigen 

werden dus duidelijk "geholpen" door een structurering van het 

zoekveld. 

Hoewel niet aan de proefpersonen gepresenteerd als een zoek-

taak, kan de taak die Lesèvre (1964; zie Vurpillot, 1972) zijn 

proefpersonen opdroeg wel als zodanig beschouwd worden. Lesèvre 

vroeg zijn proefpersonen (zes- tot twaalfjarigen en een groep 

volwassenen) zo snel mogelijk successief alle kruisjes te fixeren 

in een matrijs die uit zeven regels bestond en waarin op wille-

keurige plaatsen kruisjes waren weggelaten. Tijdens het fixeren 

werden de oogbewegingen van de proefpersonen geregistreerd. Pas 

op zeven jaar bleek een aantal (33%) van de kinderen in staat 

alle kruisjes te fixeren, zij het dat de overige 67% slechts 

weinig kruisjes oversloeg. Overigens werden ook door een aantal 

oudere proefpersonen, inclusief de volwassenen, kruisjes gemist. 

Ten aanzien van de oogbewegingen vond Lesèvre tot aan de volwas-

senheid een met toenemende leeftijd afnemend aantal overbodige 

oogbewegingen (niet gaande van het ene kruisje of regel naar de 

onmiddellijk volgende). Met andere woorden, het fixatiegedrag 

vertoonde een met leeftijd toenemende systematiek die overigens 

niet bij alle volwassenen het maximale niveau bereikte. 

Evenmin gepresenteerd als een zoektaak, maar wel als zodanig 

op te vatten, was de taak in een aantal onderzoeken waarin aan 

kinderen werd gevraagd am alle van een verzameling, al dan niet 

geordende, elementen (afbeeldingen van voorwerpen) op te noemen. 
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Gottschalk, Bryden & Rabinovitch (1964) en Teegarden (1933) toon-

den aan dat dit opnoemen tussen drie en zes jaar steeds systema-

tischer gebeurt, maar ook dat reeds een aantal driejarige kin-

deren systematische opnoempatronen konden volgen (bijvoorbeeld 

regel- of kolomsgewijs werken, dan wel steeds kleinere cirkels 

beschrijven door het materiaal). In beide onderzoeken waren de 

elementen echter matrijsgewijs geordend en de vraag is dus in 

hoeverre dit patroon de strategieën induceert. Elkind & Weiss 

(1967) en in navolging van hen ook diverse andere onderzoekers 

(Day, 1975, geeft een goed overzicht) probeerden deze vraag te 

beantwoorden door aan de proefpersoon ook configuraties van af-

beeldingen voor te leggen die waren samengesteld "in such a way 

as not to suggest any given form or pattern" (Elkind & Weiss, p. 

554). Nauwkeurige inspectie van deze configuraties leert echter 

dat er toch een zekere regel- en kolomstructuur in te ontdekken 

valt. Niettemin bleek bij dergelijke configuraties de systematiek 

in het opnoemgedrag minder, zodat kon worden geconcludeerd dat 

dit gedrag ook een functie was van de mate van structuur van het 

stimulusveld: hoe gestructureerder het veld, des te lager is de 

leeftijd waarop systematisch opnoemgedrag aan de dag gelegd 

wordt. In ieder geval tot de leeftijd van elf jaar werd nog een 

toename in systematiek gevonden wanneer de op te noemen elementen 

geen perfect patroon vertoonden. Samengevat laten deze onderzoe-

ken het beeld zien van een met leeftijd toenemende systematiek in 

zoekgedrag en het daarmee vergelijkbare gedrag. 

1.3.3. 	Van exploreren naar zoeken. 

In het voorafgaande werden de ontwikkelingen geschetst van 

respectievelijk exploratie- en zoekgedrag. Een vraag is of deze 

ontwikkelingen wellicht op een of andere wijze aan elkaar gere-

lateerd zijn. Een bespreking van de antwoorden op deze vraag is 

het onderwerp van deze paragraaf. 

De meest duidelijk geformuleerde opvatting over de relatie 

tussen de ontwikkelingen van zoeken en exploreren is van Wright & 

Vlietstra (1975). De kern van hun stelling is dat zowel onto- als 
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microgenetisch exploratie de voorloper en stimulator van syste-

matisch zoekgedrag is. Bekijken we eerst de ontogenese. Hierin 

zou zich een geleidelijke ontwikkeling voordoen van een relatieve 

dominantie van exploratie naar een relatieve dominantie van zoe-

ken. Bij het jonge kind bestaat volgens deze gedachtengang het 

(spontane) gedrag in nieuwe, onzekere situaties voornamelijk uit 

door opvallende kenmerken van de omgeving gestuurd onderzoeken 

van die omgeving. Dit gedrag is relatief ongericht, vertoont 

weinig continuiteit van de ene episode naar de andere en is onge-

organiseerd en redundant. Als het jonge kind in deze fase in een 

zoeksituatie wordt gebracht die een systematische aanpak vereist, 

vertoont ook zijn zoekgedrag deze kenmerken. Bovendien wordt het 

zoekveld slechts gedeeltelijk afgezocht. In deze gang van zaken 

komt in de loop der jaren langzaam maar zeker verandering, met 

als belangrijke "omslag"-fase de periode tussen vijf en zeven 

jaar, aldus Wright & Vlietstra. De wijze waarop de mens zijn 

omgeving "exploreert" gaat in toenemende mate kenmerken vertonen 

als geordendheid, systematiek en volledigheid, terwijl het ook 

minder te beinvloeden is door opvallende aspecten van de omge-

ving. Deze kenmerken doen zich bij uitstek voor in situaties 

waarin een door de persoon zelf gelnitieerde of door een ander 

gelnstrueerde zoekoperatie wordt ondernomen. 

Deze opvatting over de ontwikkeling van exploreren naar 

zoeken kan men niet alleen bij Wright & Vlietstra aantreffen. Zo 

is er de opvatting van Piaget (1969) over de perceptuele ontwik-

keling waaraan Wright & Vlietstra ongetwijfeld algemene inspira-

tie hebben ontleend. Piaget beschrijft de perceptuele ontwikke-

ling als gaande van primaire waarneming, gekenmerkt door centra-

ties en gevoelig voor veldeffecten en bepaalde (primaire) illu-

sies, in de richting van steeds systematischer perceptuele acti-

viteiten, gekenmerkt door reeksen gekoppelde fixaties, dus de-

centratie. Deze ontwikkeling verloopt volgens Piaget (1969) onder 

invloed van de ontwikkelingen in het intellectuele domein. Dien-

tengevolge is in de piagetiaanse opvatting de leeftijd rond zeven 

jaar een belangrijke periode omdat het kind dan voor het eerst 

kenmerken van het operationele stadium begint te vertonen. 
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Wright & Vlietstra verwijzen naar White (1965) als hun spe-

cifieke inspiratiebron. Volgens White speelt zich tussen het 

vijfde en zevende levensjaar een overgang af van een relatieve 

dominantie van snelle, automatische, associatieve reacties naar 

meer weloverwogen cognitieve reacties met een langere latentie-

tijd, waarin verschillende handelingsalternatieven worden over-

wogen. Evidentie voor deze door hem geponeerde zeer algemene 

ontwikkelingsgang zag White op een reeks van gebieden waaronder 

met name leren, waarneming en intelligentie. Wright & Vlietstra 

spitsen White's model toe op het domein van exploreren en zoeken. 

Eerder werd opgemerkt dat Wright & Vlietstra (1975) ook een 

microgenetische ontwikkeling van exploratie naar zoeken poneren. 

Deze opvatting komt erop neer dat elke poging tot zoeken vooraf-

gegaan wordt door een min of meer ongerichte divergente explo- 

ratie van het te doorzoeken "veld". De functie van deze explo-

ratie is het bekend raken met de kenmerken en eigenschappen van 

het zoekveld, zodat vervolgens een zo adequaat mogelijke zoek-

strategie geformuleerd kan worden. Elk zoeken, vooral in onbeken-

de situaties, zou door een dergelijke exploratie worden voorafge-

gaan. Exploratie verdwijnt volgens deze opvatting niet uit het 

repertoire van de mens in de loop van de ontogenese. Zij wordt 

echter in afnemende mate de dominante gedragsvorm en gaat meer en 

meer fungeren als wegbereider voor optimaal zoeken, dat overigens 

zelf in toenemende mate kenmerken gaat vertonen van planmatigheid 

en systematiek. 

De zojuist beschreven gedachtengangen worden door verschil-

lende onderzoeksuitkomsten ondersteund. 

Op de eerste plaats kunnen de uitkomsten genoemd worden van 

onderzoek naar de wijzen waarop proefpersonen een opdracht tot 

vrije visuele of haptische inspectie uitvoeren. Dergelijk onder-

zoek werd bijvoorbeeld uitgevoerd door Zinchenko & Ruzskaya (zie 

Zaporozhets, 1965) en Zinchenko, Chzi-tsin & Tarakonov (zie Day, 

1975). Zij confronteerden hun proefpersonen, drie tot zeven jaar-

oud, met een tweedimensionele onregelmatige figuur met de op-

dracht tot zodanige visuele inspectie dat latere herkenning uit 

alternatieven mogelijk zou zijn. Oogbewegingenregistratie liet 

zien dat de jongsten nog nauwelijks oogbewegingen maakten. Een 
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substantieel aantal oogbewegingen kwam pas voor bij vijfjarigen. 

Het karakter ervan was echter tamelijk ongeordend, terwijl ook 

slechts een deel van de figuur gelnspecteerd werd. Volledige en 

systematische inspectie trad op vanaf ongeveer zeven jaar. Er was 

dus sprake van een duidelijke ontwikkeling van exploratie naar 

"zoeken". Evenwel, Zinchenko, Chzi-tsin & Tarakonov vonden ook 

aanwijzingen dat driejarigen hetzelfde inspectiegedrag vertoonden 

als zevenjarigen, mits het object hen maar volledig vertrouwd 

was. Een en ander wordt door hen op de volgende wijze verklaard: 

Wanneer heel jonge kinderen geconfronteerd worden met een vol-

ledig nieuw object, dat ter herkenning moet worden bestudeerd 

weet het niet wat de potentieel taakrelevante objectkenmerken 

zijn. Het kan dus niet doelgericht het object scannen. Deze on-

wetendheid kan worden opgeheven door bekendheid met het object of 

doordat iemand het kind vertelt waar het op moet letten. 

Onderzoek naar de ontwikkelingen in haptische objectinspec-

tie heeft in grote lijnen dezelfde uitkomsten opgeleverd als de 

studie naar vrije visuele objectinspectie, te weten een ontwik-

kelingsgang van partiële, redundante en niet systematische in-

spectie naar volledig en systematisch afzoeken van de taakrele-

vante kenmerken van het object. Zo vonden Ginevskaya en Zinchenko 

& Ruzskaya (zie Zaporozhets, 1965) tussen drie en zeven jaar een 

geleidelijke overgang van spelachtige, gedeeltelijke, meer grij-

pende dan aftastende exploratie van een object naar een systema-

tisch vooral door de vingers uitgevoerd aftasten van de contour. 

Ook Piaget & Inhelder (1956) vonden een dergelijke ontwikkelings-

gang, alsmede Abranavel (1968) bij een taak die bestond uit het 

vergelijken van de lengte van een aantal stokken. 

Een ontogenetische ontwikkeling van exploratie naar "zoeken" 

is ook geobserveerd in studies waarin de proefpersonen werd ge-

vraagd een aantal objecten te vergelijken met een standaard, met 

als doel het object identiek aan of het meest gelijkend op de 

standaard aan te wijzen. Zeer bekend is de studie van Vurpillot 

(1968). Haar proefpersonen dienden na te gaan of twee afbeel-

dingen van huizen, ieder met zes ramen met "inhoud", identiek wa-

ren of niet. Kinderen onder de zes jaar bleken slechts een deel 

van iedere afbeelding te inspecteren en minder systematisch te 
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werken, getuige het geringe aantal homologe vergelijkingen (op-

eenvolgende inspectie van twee punten op overeenkomstige plaatsen 

in beide afbeeldingen). In beide opzichten was er een ontwikke-

ling tot acht á negen jaar. Dan worden overwegend homologe verge-

lijkingen gemaakt en wordt het vergelijkingsproces voortgezet 

totdat met zekerheid een oordeel gegeven kan worden. De interpre-

tatie van deze data wordt overigens bemoeilijkt door het feit 

dat, zoals Day & Bissel (1978) aantoonden, jonge kinderen met 

andere criteria voor gelijkheid en verschil werken dan volwas-

senen. Hiermee dient zich de mogelijkheid aan dat jongere kin-

deren wel degelijk systematisch te werk gaan, maar dan gezien 

vanuit hun eigen criteria in plaats van die van volwassenen. Er 

is zeker behoefte aan nader onderzoek ter opheldering van dit 

punt. Uiteindelijk moet immers de systematiciteit van het gedrag 

van mensen worden beoordeeld in het licht van de vragen die zij 

zelf over de taak stellen, dus hoe zij de taak opvatten, en niet 

in het licht van de door de proefleider gegeven instructies. 

Anderzijds lijkt toch wel duidelijk dat jonge kinderen 

"onrijpere" vergelijkingsstrategieën volgen, gezien de grotere 

redundantie in hun vergelijkingen en het in mindere mate afgaan 

op relevante kenmerken van de te vergelijken stimuli (Nodine 

c.s., zie Day, 1975, voor een overzicht). 

Ook onderzoeken waarin de proefpersonen van twee objecten 

moeten aangeven welke het meest op een standaard gelijkt, wijzen 

op een ontogenetische ontwikkeling in de richting van grotere 

systematiek. Relevant zijn hier die onderzoeken waar kleur of 

vorm de keuzecriteria waren. Een goed overzicht is te vinden in 

Wright & Vlietstra (1975). Algemeen wordt gevonden dat met toe-

name in leeftijd een verschuiving optreedt in het keuzecriterium: 

kleur maakt plaats voor vorm. Welnu, de kleur van een object kan 

in één, willekeurig "geplaatste", fixatie geldentificeerd worden, 

terwijl vormidentificatie een systematische inspectie van de 

contour vereist. Met andere woorden: kleuridentificatie vereist 

slechts exploratie, vormidentificatie behoeft zoeken. Soortge-

lijke uitkomsten zijn gevonden bij de haptische variant van deze 

taak, zij het dat nu in plaats van kleur en vorm de keuzecriteria 

structuur ("texture") en vorm waren. Evenals kleur is de 
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"texture" in één, willekeurig geplaatste, "fixatie" vast te stel-

len, dit in tegenstelling tot de vorm, die geheel en systematisch 

dient te worden onderzocht am volledig bekend te raken aan de 

proefpersoon. De ontwikkeling verloopt, zoals zich laat raden, 

van een voorkeur voor de "texture"-dimensie naar een voorkeur 

voor de vorm als keuzecriterium (Wright & Vlietstra, 1975, voor 

een overzicht van onderzoek). 

Alles tezamen vormen de zojuist besproken onderzoeksuit-

komsten een goede ondersteuning van de ideeën van Wright & Vliet-

stra (1975) over de ontogenese en microgenese van zoek- en 

exploratiegedrag. 

1.3.4. 	Conclusies en evaluatie. 

Wat zijn nu de voornaamste conclusies die op grond van de in 

de paragrafen 1.2 en 1.3 besproken onderzoeksuitkomsten getrokken 

kunnen worden met betrekking tot de ontwikkeling van zoekvaardig-

heden? 

Allereerst is duidelijk dat wanneer het gaat am zoeken op 

geheugenbasis zelfs peuters van een jaar al in staat zijn om 

verborgen voorwerpen terug te vinden, mits de zoeksituatie niet 

al te ingewikkeld is. Met name het onderzoek in het kader van de 

bestudering van de ontwikkeling van het objectbegrip toont dit 

aan. Dit onderzoek suggereert ook dat kinderen op deze leeftijd 

volgens bepaalde strategie'én werken en dat zij gebruik maken van 

bepaalde ruimtelijke referentiekaders. Misschien is deze compe-

tentie van eenjarigen, niettegenstaande de piagetiaanse opvatting 

over de ontwikkelingen in objectpermanentie, welbeschouwd niet al 

te verwonderlijk. Per slot van rekening hebben zij op die leef-

tijd al een rijke 'ervaring' in het 'verliezen' van voorwerpen en 

dus waarschijnlijk ook in pogingen die weer terug te vinden. 

Wanneer de zoeksituaties ingewikkelder worden, met name 

wanneer het aantal mogelijke bergplaatsen en het interval waar-

over de bergplaats moet worden onthouden, toenemen, moet men weer 

wat ouder zijn om met succes te kunnen handelen. Fouten zijn 

voorts ook nu vaak niet willekeurig maar bestaan uit het zoeken 
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op de plaats waar tijdens de voorgaande poging het object verbor-

gen was. Diverse auteurs zien daarom de fouten niet als gevolg 

van een gebrekkige herinnering (integendeel) maar als resultaat 

van conflicten tussen strategieën. 

Wanneer de kinderen in de kleuter- en lagere school leeftijd 

zijn aangekomen blijkt het adequaat kunnen afzoeken van een zoek-

veld afhankelijk van de gedifferentieerdheid van het zoekveld. 

Voorts blijkt de efficiëntie waarmee men een positie kan coderen 

afhankelijk van het gehanteerde ruimtelijke referentiekader. Met 

name de ontwikkeling van een topologische naar een euclidische 

opvatting van ruimte, die zich rond het zevende jaar zou voltrek-

ken (Piaget, 1956) lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. 

Als de proefpersonen een actieve rol spelen in de gebeurte-

nissen die leiden tot het verloren gaan van objecten heeft dat 

een gunstige invloed op later zoekgedrag. Dit gegeven laat zich 

goed verklaren vanuit de "levels of processing"-theorie over het 

geheugen van Craik & Lockhart (1972). Eigen activiteiten van de 

proefpersonen, zo kan men stellen, leiden tot een grotere 'diepte 

van verwerking' van de kenmerken van het zoekveld en van de ge-

beurtenissen rond het verloren raken van het object, zodat de 

herinnering van de bergplaats beter is. 

Samenvattend kan uit de uitkomsten van het onderzoek naar 

zoeken op geheugenbasis worden geconcludeerd dat kinderen op zeer 

jonge leeftijd al tot succesvol zoeken in staat zijn, maar dat 

met de toename in leeftijd zowel de mate van succes als het aan-

tal omstandigheden waaronder succes kan worden behaald groter 

wordt. Deze ontwikkelingen kunnen overwegend worden verklaard uit 

ontwikkelingen in geheugen- en codeervaardigheden. 

De uitkomsten van de onderzoeken naar zoeken op geheugen-

basis hebben implicaties voor Wellmans (1977) opvatting over de 

effectiviteit van herinneringscues. In deze onderzoeken werd een 

onderscheid gemaakt tussen het onthouden van gemarkeerde en het 

onthouden van ongemarkeerde plaatsen. In het laatste geval is er 

sprake van puur positie onthouden. Het is waarschijnlijk dat 

jonge kinderen bij het puur positie onthouden gebruik maken van 

relatieve codes. Onderzoek van Butterworth (1977, 1979) en Acre-

dolo c.s. (1975, 1979) suggereert dit expliciet. Bovendien is 
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bekend dat kinderen weinig bedreven zijn in het werken met ab-

solute codes (Bryant, 1974). De proefpersonen zullen dus hun 

eigen "markeringen" hebben aangebracht, op een of andere manier 

bestaand uit relaties tussen de opbergplaats en andere objecten 

in de omgeving (inclusief henzelf). 

Indien dit inderdaad het geval is betekent dit dat Wellmans 

(1977) opvatting over de effectiviteit van externe en interne 

cues bij onthouden van extern (bijvoorbeeld plaatsen van objec-

ten) en intern (bijvoorbeeld een rij woorden) materiaal dient te 

worden aangevuld. Volgens Wellman zouden achtereenvolgens binnen 

de competentie van het zich ontwikkelend kind komen te liggen: 

het onthouden van extern materiaal met behulp van externe cues, 

het onthouden van intern materiaal met behulp van externe cues en 

tenslotte het onthouden van intern materiaal met behulp van in-

terne cues. Deze opvatting roept herinneringen op aan Piagets 

opvatting over de cognitieve ontwikkeling als gebaseerd op sen-

sori-motorische actieschemas en aan Galperins opvatting dat han-

delingen eerst extern goed beheerst moeten worden alvorens zij 

tot mentale handelingen kunnen worden (men zie voor een uit-

voerige bespreking van Galperins opvatting van Parreren & Carpay 

(1972)). 

De hier besproken data suggereren nu dat kinderen voordat 

zij in de "intern-extern" fase arriveren al in staat zijn tot 

onthouden van extern materiaal met behulp van interne cues (zelf 

geconstrueerde positiecues). Tevens lijkt het erop dat de leef-

tijd waarop men leert werken met externe cues afhankelijk is van 

de manier waarop zij worden aangebracht (1.c. door de proefleider 

dan wel door de proefpersoon zelf). Daarmee is een tweede moge-

lijke uitwerking van Wellmans opvatting gegeven. 

Is het onderzoek naar zoeken op geheugenbasis voldoende om-

vangrijk om met de nodige zekerheid conclusies te kunnen trekken, 

dit is nauwelijks het geval met het onderzoek naar zoeken zonder 

geheugenbasis. Conclusies uit dit onderzoek, voor zover al moge-

lijk, kunnen daarom niet anders dan voorlopig zijn. Wat betreft 

kinderen jonger dan vijf á zeven jaar suggereren verscheidene 

theorieën dat hun zoeken overwegend een speels en exploratief 

karakter heeft en dat hun zoekgedrag in belangrijke mate bepaald 
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wordt door afleiding door onverwachte gebeurtenissen of materiaal 

kenmerken. Systematisch zoekgedrag zou voor deze kinderen eerder 

tot de uitzonderingen dan tot de regels behoren. Het schaarse on-

derzoek terzake suggereert dat de uitzonderingen voorkomen wan-

neer het te inspecteren object bekend is of het zoekveld gestruc-

tureerd. Onder die omstandigheden blijken kleuters tot systema-

tisch inspectie- en zoekgedrag in staat. Overigens dient volgens 

sommige auteurs rekening gehouden te worden met de mogelijkheid 

dat de zoekcapaciteiten van kleuterschoolkinderen zijn onder-

schat. Zo wijzen Day (1975) en Day & Bissell (1978) erop dat ook 

een mogelijke verklaring voor het vaak minder systematische 

(zoek)gedrag van jonge kinderen kan zijn dat zij de opdrachten 

niet goed of anders begrijpen c.q. vergeten gedurende de uit-

voering van de taak. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in 

hoeverre dit het geval is. 

Ook over de zoekvaardigheden van kinderen in de leeftijd van 

zeven jaar en ouder is nauwelijks iets bekend. De besproken theo-

rie'én stellen dat een geleidelijke toename in de systematiek van 

zoeken zou plaatsvinden. Dit is ook wat de enkele in 1.3.2 en 

1.3.3 besproken onderzoeken terzake laten zien. In deze onder-

zoeken zijn echter de factoren die van invloed zouden kunnen zijn 

op het vertoonde zoekgedrag niet of nauwelijks onderzocht. Waar 

het met name aan ontbreekt is een systematische studie van de 

effecten van variatie in differentiatie en structuur van en hoe-

veelheid ervaring met zoekvelden. Differentiatie van en ervaring 

met zoekvelden blijken echter, gezien de uitkomsten van onder-

zoeken naar zoeken op geheugenbasis, belangrijke gedragsbepalende 

factoren te zijn, terwijl gezien de in 1.3.2 besproken uitkomst-

en hetzelfde geldt voor de factor structuur van het zoekveld, 

althans bij opnoemtaken. Voor het verkrijgen van meer inzicht in 

de zoekvaardigheden van kinderen van zeven jaar en ouder en even-

tuele ontwikkelingen daarin zijn onderzoeken naar het effect van 

deze factoren daarom onontbeerlijk. 

Van dergelijk onderzoek wordt in het hiernavolgende verslag 

gedaan. Aan kinderen tussen de leeftijden zeven en twaalf jaar is 

een diversiteit van zoeksituaties voorgelegd, waarin de genoemde 

factoren zijn gevarieerd. In hoofdstuk II wordt de opzet van dit 
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onderzoek besproken. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de 

vraag wat men tussen de genoemde leeftijden aan ontwikkelingen in 

zoekgedrag onder verschillende omstandigheden kan verwachten. De 

belangrijkste bevindingen zullen worden gerapporteerd in de 

hoofdstukken III en IV, waarna in hoofdstuk V op de betekenis van 

de resultaten zal worden ingegaan. 



HOOFDSTUK II: EIGEN ONDERZOEK 

11.1. 	Inleiding. 

Wanneer men voor een situatie komt te staan waarin iets moet 

worden gezocht zonder dat men eerder de plaats waar het gezochte 

zich bevindt heeft geregistreerd dan zijn meestal verschillende 

manieren van zoeken mogelijk. Wat echter een efficiënte strategie 

is zal van geval tot geval verschillen. Soms - en dat is met name 

het geval als men iets verloren is - is het mogelijk en ook 

handig om eerst vast te stellen wanneer men het verloren voorwerp 

nog in bezit had en vanaf wanneer niet meer. De plaatsen waar men 

in de tussenliggende periode is geweest vormen dan het kritische 

gebied waarin het verloren voorwerp logischerwijs te vinden moet 

zijn. Of men het ook daadwerkelijk zal vinden hangt af van de 

mate waarin men erin slaagt vast te stellen waar men in de kri-

tische periode is geweest en van de wijze waarop het kritische 

gebied wordt afgezocht. Bij deze aanpak hangt het dus van zoek-

èn geheugenvaardigheden af of men het gezochte zal vinden. Naar 

de vaardigheid om een kritisch gebied te definiëren is reeds enig 

ontwikkelingspsychologisch onderzoek verricht (Drozdal & Flavell, 

1975; Haake et al., 1980; Wellman et al., 1979). In het voor-

gaande hoofdstuk werden de belangrijkste resultaten van dit on-

derzoek besproken. 

In andere gevallen is het nuttig om het zoekproces te laten 

leiden door ideeën over de plaatsen waar het gezochte voorwerp 

zich, gezien zijn eigenschappen en relaties, heel goed zou kunnen 

bevinden. Voorwerpen bevinden zich nu eenmaal vaak c.q. worden nu 

eenmaal opgeborgen op bepaalde plaatsen en niet op andere. Gaat 

men op deze manier te werk dan volgt men een heuristische aanpak: 

eerst zoeken daar waar men de meeste kans op succes denkt te 

hebben, dan (als nog nodig) op de plaats die vervolgens het meest 

in aanmerking komt, enzovoorts. Deze manier van werken garandeert 

weliswaar geen succes, maar kan er toch heel goed toe leiden. 

37 
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De kans op succes zal bij deze aanpak meestal groter zijn dan bij 

een volkomen willekeurige aanpak. 

Onder bepaalde omstandigheden kan men zich ook laten leiden 

door vermoedens over de bedoelingen van degene die een object 

heeft verborgen. Wanneer mensen weten dat anderen (wellicht) naar 

het door hen opgeborgen object zullen zoeken, zullen ze proberen 

de ander te slim af te zijn, niet alleen in de keuze van de op-

bergplaats, maar ook door middel van het door hen tijdens het 

zoeken vertoonde gedrag. Omgekeerd zal degene die zoekt kunnen 

proberen hier rekening mee te houden. Ook dit is een heuristische 

aanpak. Met Cohen (1970) kan worden gesteld dat pure "physical 

search" door deze aanpak wordt getransformeerd tot "physicomental 

search". Een goed voorbeeld is de situatie van de douanebeambte 

die voertuigen en reizigersbagage doorzoekt. 

Zijn er dus een drietal wegen die men zou kunnen bewandelen 

In zoeksituaties van het genoemde type, toch zal men hier niet 

altijd mee toekomen. In een aantal situaties behoort noch de 

afbakening van een kritisch gebied, noch een a priori ordening 

van potentiële vindplaatsen in termen van kans op succes, noch de 

formulering van ideeën over de geheime bedoelingen van degene die 

een object heeft verborgen tot de mogelijkheden. In deze situa-

ties kan het gezochte object zich, vanuit de zoekende persoon 

gezien, in principe op elke willekeurige plaats in het zoekveld 

bevinden. Wil men zich in die gevallen toch van succes verze-

keren, dan is de enige in aanmerking komende strategie het op-

stellen en vervolgens uitvoeren van een regel die afzoeken van 

alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen garandeert. Anders 

gezegd, in zulke gevallen is een algorithmische aanpak aange-

wezen. Een algorithmisch handelingsvoorschrift wordt in de lite-

ratuur (bijvoorbeeld Landa, 1974, 1976) beschreven als gekenmerkt 

door de volgende eigenschappen: 

- Specificiteit: alle handelingen en hun volgorde zijn éénduidig 

bepaald door regels. 

- Algemeenheid: met de gevolgde handelwijze kan een klasse van 

problemen, niet slechts één enkel probleem, worden aangepakt. 

- Oplossingsgarantie. 
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Wat dit laatste betreft: of de oplossing ook feitelijk wordt 

bereikt hangt uiteraard af van de mate van uitputtendheid waarmee 

het handelingsvoorschrift wordt uitgevoerd. Een goed voorbeeld 

van een taak die am een algorithmische aanpak vraagt is het con-

troleren van een tekst op tikfouten zonder dat men in de gelegen-

heid is de reeds gecontroleerde tekstdelen op een of andere ma-

nier te markeren. Als er geen restrictie is ten aanzien van de 

plaatsen waar de fouten zich zouden kunnen bevinden, zou een 

willekeurige aanpak leiden tot het overslaan van stukken tekst en 

dus mogelijk tot het niet ontdekken van fouten. Dit kan alleen 

worden voorkomen door bijvoorbeeld een strategie van regel voor 

regel en daarbinnen woord voor woord afwerken van de tekst. 

In het hierna te rapporteren onderzoek is in de eerste 

plaats gekozen voor een nadere bestudering van algorithmisch 

zoeken. Het doel was na te gaan of kinderen dergelijk algorith-

misch zoekgedrag desgewenst kunnen vertonen. Daartoe zijn aan 

kinderen een aantal situaties van het laatst beschreven type 

voorgelegd. Situaties dus waarin een algorithmische aanpak voor-

waarde is voor volledig succes, omdat aan alle potentiële vind-

plaatsen een even grote kans moet worden toegekend dat het ge-

zochte object zich daar bevindt. 

11.2. 	De keuze van algorithmisch zoeken als onderzoeksobject. 

Waarom is gekozen voor de bestudering van de vaardigheid tot 

algorithmisch zoeken? Verschillende redenen hebben aan de keuze 

ten grondslag gelegen. De voornaamste reden heeft van doen met 

het gegeven dat veel cognitieve activiteiten  -  zoals probleem-

oplossen en herinneringsprocessen  -  geheel of gedeeltelijk be-

staan uit het zoeken van informatie, In de buitenwereld dan wel 

in het geheugen. Zo wordt in de literatuur over creativiteit en 

probleemoplossen als een van de stadia in het probleemoplossings-

proces het stadium van de informatie-inzameling genoemd (men zie 

bijv. Guilford (1967) voor een overzicht). Vaak wordt zelfs het 
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probleemoplossingsproces zelf besproken in termen van zoeken 

(Mosher & Hornsby, 1967; Miller, Galanter & Pribram, 1960; Newell 

& Simon, 1972). 

Taken die ook voor een belangrijk deel uit zoekactiviteiten 

bestaan, zijn taken waarin moet worden nagegaan of diverse stimu-

li aan elkaar gelijk zijn of niet, danwel waarin uit een reeks 

van alternatieven dat object moet worden gekozen dat gelijk is 

aan een gegeven standaard. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 

veel gebruikte Matching Familiar Figures Test van Kagan (Kagan et 

al., 1963) en aan de door Vurpillot (1968) gebruikte visuele 

evaluatietaak. 

Wat betreft het afzoeken van het geheugen tenslotte: Das et 

al. (1979) zien de vaardigheid zich toegang te verschaffen tot de 

in het kennissysteem beschikbare informatie als de kern van de 

menselijke intelligentie, een standpunt ook verwoord door diverse 

andere auteurs (zie Friedman, 1982). 

Dm in probleemoplos- en geheugentaken het zoeken succesvol 

te laten verlopen dient men te weten waar men moet zoeken, waar 

men al wel en waar men nog niet heeft gezocht, en hoe men de 

informatie zo efficiënt mogelijk kan verzamelen. Hoewel men soms 

ook via een heuristische aanpak aan deze voorwaarden zou kunnen 

voldoen zal men in veel gevallen toch op een algorithmische wijze 

van zoeken zijn aangewezen, vooral als veel elementen moeten 

worden gezocht en als het van belang is dat eerst alle relevante 

informatie wordt verzameld. Kennis van de ontwikkelingen in het 

vermogen tot algorithmisch zoeken is daarom onontbeerlijk bij de 

studie van de ontwikkeling van allerlei cognitieve activiteiten. 

Dit te meer als men deze activiteiten wenst te beschrijven in 

termen van (ruimtelijk) zoeken. 

Naast het zoeken van informatie in het geheugen is ook het 

zoeken van informatie in de buitenwereld vaak een doel op zich-

zelf. Detectie van de positie van de vijand en zijn oorlogstuig 

zijn voorbeelden, maar ook de localisatie van hemellichamen of 

het zoeken van verloren voorwerpen. Ook kinderen komen al vroeg 

met omstandigheden in aanraking waarin externe doelen moeten 

worden gezocht. Zij zijn bijvoorbeeld regelmatig allerlei dingen 

kwijt (kledingstukken, speelgoed), vaak zonder enige notie waar 

het gezochte zich zou kunnen bevinden of van de tijd waarop zij 
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het gezochte nog c.q. niet meer in bezit hadden. Ook worden zij 

er vaak "op uit gestuurd" am iets voor een ander te zoeken. 

Het zoeken van externe doelen is dus op zichzelf een belang-
rijke activiteit, waar ook kinderen al vroeg mee te maken krijgen 

en die vaak, om met succes te worden uitgevoerd, een algorithmi-
sche aanpak vraagt. Ook als zodanig is de bestudering van deze 

activiteit en van eventuele ontwikkelingen erin een taak voor de 

psychologie. 

De keuze om in de eerste plaats algorithmiciteit in zoek-

gedrag en eventuele leeftijdsgerelateerde ontwikkelingen hierin 

te bestuderen Impliceert niet dat de bestudering van (de ontwik-

keling van) andere vormen van zoeken van minder belang zou zijn. 

Zoals boven beschreven verdienen onder omstandigheden zelfs an-

dere dan een algorithmische aanpak de voorkeur. Een algorith-

mische aanpak kan immers te tijdrovend zijn, ook al is zij de 

beste als het gaat om garantie voor succes. Wellicht is men het 

voorts met Cohen & Meudell (1968) eens dat "the distinctive 

feature of human search 	is in fact, the employment of 

heuristic devices. Even a young child will not make an exhaustive 

exploration of every possible place in which an object might be 

hidden. He will somehow limit himself to those few places which 

seem to him subjectively promising" (323). Cohen et al. (1969) 

lieten in dit verband zien dat kinderen soms zelfs bij volstrekte 

gelijkwaardigheid van een aantal potentiële vindplaatsen aan 

sommige toch een hogere kans op succes toekennen dan aan anderen. 

En tenslotte: Wellman et al. (1979) veronderstellen dat in de 

ontwikkeling heuristisch zoeken vooraf zou gaan aan algorithmisch 

zoeken. Om deze redenen is in dit onderzoek, hoewel de belang-

stelling in de eerste plaats uitging naar algorithmisch zoekge-

drag, ook enige aandacht is besteed aan eventuele ontwikkelingen 

in heuristisch zoeken. Dit is gedaan door enkele taken op te 

nemen die sterk uitnodigen tot een heuristische aanpak, hoewel 

deze feitelijk niet tot volledig succes kan leiden. De vraag 

daarbij was hoe kinderen van verschillende leeftijden op deze 

taken zouden reageren. 
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11.3. 	Theorie en hypothesen. 

Aan het eind van hoofdstuk I werd gesteld dat er behoefte is 

aan nader onderzoek naar de effecten van structuur en differen-

tiatie van en ervaring met het zoekveld op het vertoonde zoek-

gedrag. Ook werd gesteld dat het met name ontbreekt aan onderzoek 

naar het effect van deze factoren op het zoekgedrag van kinderen 

van zeven jaar en ouder. Alvorens nu een dergelijk onderzoek te 

doen kan men zich afvragen of er ook verwachtingen te formuleren 

zijn ten aanzien van de effecten van deze factoren. Dat lijkt 

inderdaad het geval en wel op grond van de theorie van Piaget 

over de cognitieve ontwikkeling. In deze paragraaf zullen de 

hoofdlijnen van deze theorie, voor zover relevant, geschetst 

worden alsmede de verwachtingen die eruit kunnen worden afgeleid. 

Volgens de theorie van Piaget (zie bijvoorbeeld Flavell, 

1963) komen kinderen rond het zevende levensjaar terecht in de 

periode van het concreet operationele denken. Karakteristiek voor 

het denken in deze periode is de betrekkelijke concreetheid ervan 

en het ontbreken van anticipatie en planning. Handelingen worden 

In deze periode nog niet op uitgebreide schaal voorafgegaan door 

analyse van een gegeven probleem(situatie) en van handelings-

alternatieven en consequenties daarvan, hoewel op dit punt al 

meer getoond wordt dan in de voorgaande pre-operationele periode. 

Voorzover er sprake is van planning en anticipatie betreft dit de 

oplossing van het hier en nu gegeven probleem. Voorts verloopt 

planning langs inductieve weg, dat wil zeggen, op grond van de 

resultaten van reeds verrichte handelingen ter oplossing van het 

gegeven probleem, die niet zelden een probeerkarakter zullen 

hebben. Succes komt daardoor, vooral in het begin van de uit-

voering van de taak, voor een deel door toeval tot stand. Ken-

merkend voor het concreet operationele denken is ook het rela-

tieve ontbreken van inzicht in de struktuur van de uitgevoerde 

handelingen, zoals blijkt uit de verbale uitleg van het eigen 

handelen. Tenslotte zou het concreet operationeel denkende kind 

nog gemakkelijk afgeleid worden door onverwachte gebeurtenissen 

of aspecten van de situatie. 
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Een en ander komt anders te liggen wanneer, rond de leeftijd 

van elf jaar, de periode van het formeel operationele denken be-

reikt wordt. In tegenstelling tot wat er gebeurt in de voorgaande 

periode wordt een probleem nu formeel benaderd: "Wat is dit voor 

een soort probleem en welke algemene oplossingsstrategieën gelden 

voor dit type probleem?". Planning heeft nu een deductief karak-

ter, gebaseerd op conclusies uit vóór het handelen gegenereerde 

premissen. Tot handelen wordt pas overgegaan als tevoren een 

geheel handelingsplan is ontwikkeld, dat dan vervolgens ook vrij 

onproblematisch kan worden uitgevoerd. De handelingsreeks krijgt 

daarmee een systematisch karakter, en afleiding komt niet of 

nauwelijks meer voor. 

Het voor een bepaalde periode karakteristieke denken wordt 

niet van het ene moment op het andere volledig beheerst. Het kind 

heeft tijd nodig om een bepaalde manier van denken op allerlei 

gebieden te leren toepassen. Deze ontwikkeling wordt gevat in het 

begrip "décalage horizontal". Wel wordt er binnen de piagetiaanse 

theorie van uit gegaan dat, wanneer een nieuwe periode in het 

denken aanbreekt, het voor de voorgaande periode karakteristieke 

denken volledig wordt beheerst. Flavell (1971; 1982) is op dit 

laatste punt echter een andere mening toegedaan. Hij acht het 

zeer wel mogelijk dat weliswaar de competentie ten aanzien van 

een bepaalde vaardigheid aanwezig kan zijn, maar dat deze compe-

tentie niet altijd in het gedrag tot uiting behoeft te komen. Hij 

ziet hiervoor twee mogelijke redenen: ofwel de persoon onderkent 

in een bepaald geval de noodzaak niet am de betreffende vaardig-

heid aan te wenden, ofwel hij ziet geen kans am in een concreet 

geval de vaardigheid aan te wenden. Het is volgens Flavell goed 

mogelijk dat volledige controle over een bepaalde vaardigheid pas 

bereikt wordt na de periode waarin de betreffende vaardigheid 

zich voor het eerst manifesteert. Het volgende citaat is in dit 

verband sprekend: "If you really want to study a Piagetian con-

crete-operational structure in all its power and glory, choose an 

adolescent as your subject - or better yet, a brigbt adult!" 

(1982, 7). Omdat in veel onderzoek is aangetoond (men zie bij-

voorbeeld Dasen, 1972; Sinnott, 1975; Wason, 1977) dat het plage-

tiaanse niveau waarop men functioneert sterk afhankelijk is van 
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de mate van ervaring met een gegeven probleem en de bekendheid 

met het materiaal, is er veel voor dit standpunt van Flavell te 

zeggen. 

Welke verwachtingen kunnen nu op grond van het voorgaande 

geformuleerd worden ten aanzien van het zoekgedrag van kinderen 

in de geschetste piagetiaanse ontwikkelingsstadia en ten aanzien 

van het effect van de factoren structuur en differentiatie van en 

ervaring met het zoekveld? 

Van kinderen die aan het begin van de concreet operationele 

periode staan, valt nog niet of nauwelijks algorithmisch of 

anderszins systematisch zoekgedrag te verwachten. Ervaring zal 

hen ook niet of nauwelijks tot een hoger niveau van systematiek 

brengen, daar zij niet of nauwelijks in staat zullen zijn hun 

handelen en de consequenties ervan te analyseren. Eerder, in 

paragraaf 1.3.2 besproken onderzoeksuitkomsten echter doen ver-

wachten dat tweede klassers in gestructureerde zoekvelden algo-

rithmisch zoekgedrag aan de dag zullen leggen. Omdat zij echter 

nog gemakkelijk afgeleid worden kan worden verwacht dat zij af en 

toe afwijkingen van hun algorithmische aanpak kunnen vertonen. De 

zoekwijzen van tweede klassers zullen tot gevolg hebben dat in 

ieder geval in ongedifferentieerde en ongestructureerde zoek-

velden een aantal objecten niet worden gevonden. Ook het afwijken 

van een algorithmische aanpak zal gevolgen hebben, althans wan-

neer dit leidt tot het niet vinden van sommige objecten. Wanneer 

de kinderen die zich aan het begin van de concreet operationele 

periode bevinden hiervan op de hoogte worden gesteld, zal dit 

voor hen gemakkelijk aanleiding kunnen zijn am op een andere 

aanpak over te stappen, omdat, zoals boven verondersteld, het 

volgen van een algorithmische aanpak niet gebaseerd is op een 

inzicht in de kwaliteit ervan. 

Van kinderen die zich volop in de concreet operationele maar 

nog niet in de formeel operationele periode bevinden kan meer 

worden verwacht. Wellicht al zonder, maar in ieder geval als 

resultaat van ervaring zullen zij ook in ongedifferentieerde en 

ongestructureerde zoekvelden al vormen van systematisch zoekge-

drag vertonen. Dit omdat zij al meer tot analyse van hun zoek-. 
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gedrag en de gevolgen ervan in staat zijn. Wellicht zal ervaring 

bij deze kinderen al effect hebben gedurende de eerste poging op 

een taak. Het valt echter niet te verwachten dat hun zoekgedrag 

in deze velden op grote schaal een algorithmisch karakter zal 

hebben, afhankelijk als dit lijkt van een grondige analyse vooraf 

van het zoekveld. Omdat hun zoekregels niet het afzoeken van het 

gehele veld garanderen, zullen ook zij nog potentiële vind-

plaatsen overslaan of meermalen afzoeken. Voor zover zij algo-

rithmisch zoeken, zullen zij daarvan echter minder afwijken dan 

kinderen aan het begin van de concreet operationele periode. 

Voorzover zij afwijken en dit leidt tot het missen van objecten 

zullen zij eerder streven naar een zorgvuldiger uitvoering van 

het algorithme dan tot het volgen van een andere aanpak. 

Van kinderen in de formeel operationele periode kan in prin-

cipe in alle typen van zoekvelden algorithmisch zoekgedrag worden 

verwacht. Zij kunnen immers in staat worden geacht tot een ana-

lyse van het zoekveld voorafgaand aan het eigenlijke zoeken. 

Gezien echter de uit de literatuur gebleken invloed van bekend-

heid met het probleem en materiaalkenmerken, moet worden gerekend 

met de mogelijkheid dat de algorithmische aanpak niet onmiddel-

lijk bij eerste confrontatie met een taak wordt gevolgd. 

Kort samengevat komen de zojuist geformuleerde verwachtingen 

erop neer dat bij ongedifferentieerde en ongestruktureerde zoek-

velden met de toename in leeftijd de taakgeschiktheid van de ge-

volgde zoekstrategieën zal toenemen. Tevens zal bij toenemende 

leeftijd ervaring met een taak in toenemende mate leiden tot het 

volgen van een voor de taak geschiktere strategie dan in eerste 

instantie gevolgd. 

In paragraaf 11.1 werd aangekondigd dat ook enkele taken in 

het onderzoek zullen worden opgenomen waarvan kan worden aan-

genomen dat zij uitnodigen tot een heuristische wijze van zoeken. 

Welke verwachtingen kunnen nu voor deze taken worden geformuleerd 

vanuit piagetiaans theoretisch perspectief? 

Het volgende kan worden gesteld: kinderen in het formeel 

operationele stadium zullen beter in staat zijn te taxeren dat 

een heuristische aanpak niet tot volledig succes zal kunnen 



46 

leiden dan kinderen in het concreet operationele stadium. Van 

laatstgenoemde kinderen kan men daarom eerder heuristisch 

zoekgedrag verwachten bij taken die daartoe uitnodigen ook als 

dat niet tot volledig succes zal leiden. 

Het volgen van een voor een gegeven taak adequaat algorithme 

betekent per definitie dat alle in het algorithme gespecificeerde 

handelingen worden uitgevoerd en dat geen overbodig werk wordt 

gedaan. Voor zoektaken betekent dit dat alle potentiële vind-

plaatsen worden afgezocht en dat geen potentiële vindplaatsen 

meermalen worden afgezocht. Zowel Day (1975) als Wright & Vliet-

stra (1975) hadden echter, op grond van de bestudering van pres-

taties in visuele en haptische inspectie- en herkenningstaken, 

reden te veronderstellen dat de keuze voor een algorithmische 

aanpak niet van meet af aan gepaard gaat met volledigheid en 

voorkómen van onnodige handelingen (efficiency). Beide aspecten 

zouden het product zijn van ontwikkeling en ervaring met een 

bepaalde taak. In het hier gerapporteerde onderzoek is nagegaan 

in hoeverre deze veronderstelling ook juist blijkt voor zoek-

taken. 

11.4. 	Onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 

In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe de verschillende 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn geoperationali-

seerd. 

"Ontwikkelingsniveau" is geoperationaliseerd als het leer-

jaar op de lagere school. In feite is gekozen voor deelname door 

tweede, vierde en zesde klassers. Van tweede klassers is aangeno-

men dat zij overwegend aan het begin staan van de concreet opera-

tionele periode, van vierde klassers dat zij zich volop in deze 

periode bevinden, terwijl van zesde klassers is aangenomen dat 

zij overwegend aan het begin van de formeel operationele periode 

staan. Van de keuze van oudere kinderen als representanten van 

het formeel operationele denken moest am organisatorische redenen 

worden afgezien, hoewel deze keuze op inhoudelijke gronden aan-

trekkelijker zou zijn geweest. 
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"Ervaring" is geoperationaliseerd als het aantal voorafgaan-

de pogingen op een gegeven taak. 

"Differentiatie van het zoekveld" is geoperationaliseerd als 

het aantal waarneembare objecten of potentiële vindplaatsen dat 

in het zoekveld aanwezig is. Feitelijk zijn bij deze variabele 

twee niveaus onderscheiden, namelijk het niveau waarbij zich geen 

enkel object in het zoekveld bevond en het niveau waarbij zich 

één of meer objecten in het zoekveld bevonden c.q. waarbij het 

zoekveld was onderverdeeld in meer dan één waarneembare poten-

tiële vindplaats. In feite was het aantal objecten of potentiële 

vindplaatsen bij het tweede niveau altijd aanzienlijk groter dan 

één. Hierbij dient nog te worden aangetekend dat niet noodzake-

lijk alle in een zoekveld aanwezige objecten tot de klasse van de 

te vinden objecten behoren. 

"Structuur van het zoekveld" is geoperationaliseerd als de 

mate waarin de in het zoekveld aanwezige objecten c.q. potentiële 

vindplaatsen rij- en/of kolomsgewijs geordend zijn. Een perfect 

gestructureerd zoekveld wordt gekenmerkt door een rij en/of ko-

lomsgewijze ordening van objecten of vindplaatsen zonder dat 

"lege cellen" aanwezig zijn. Een niet perfect gestructureerd 

zoekveld wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van "lege cellen" 

bij een overigens rij en/of kolomsgewijze structuur dan wel door 

het in meerdere of mindere mate ontbreken van een rij en/of 

kolomstructuur. 

Bij de afhankelijke variabelen is een onderscheid gemaakt 

tussen aanpak- en prestatievariabelen. Tot de laatste categorie 

behoren variabelen als aantal gemiste en dubbel geInspecteerde 

potentiële vindplaatsen, alsmede zoektijd. De concrete vorm die 

deze variabelen aannemen kan van taak tot taak verschillen en zal 

daarom bij de bespreking van de resultaten worden gespecificeerd. 

Wat betreft de aanpakvariabele: het is niet mogelijk om op voor-

hand alle mogelijke manieren waarop een taak kan worden uitge-

voerd te specificeren. Bovendien kunnen deze van taak tot taak 

verschillen. Er is daarom gekozen voor een werkwijze waarbij, 

indien nodig door meer dan één beoordelaar, de door de proefper-

sonen feitelijk gevolgde strategieën in zo goed mogelijk onder- 
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scheiden categorieën worden verdeeld. Ten aanzien van de aldus 

onderscheiden strategie'én is vervolgens de mate van geschiktheid 

voor een gegeven taak vastgesteld, waarbij als criterium is 

gehanteerd de kans dat met de betreffende strategi&én het gestel-

de doel (het vinden van alle tevoren gespecificeerde doelen) kan 

worden bereikt. De aldus op analytische gronden verkregen 

ordening van strategieën in termen van effectiviteit werd, al-

vorens nadere analyses werden uitgevoerd, vergeleken met de op 

grond van de feitelijke effectiviteit aangebrachte ordening. 

11.5 	Korte schets van de taken. 

In de hoofdstukken III en IV, waar de resultaten besproken 

zullen worden, zal ook uitvoerig worden ingegaan op de aan de 

proefpersonen voorgelegde taken. Niettemin zullen zij ook hier 

terwille van het totaaloverzicht, zij het kort, worden geschetst. 

Vooraf moet nog worden opgemerkt dat de nodige aandacht is 

besteed aan de afmeting van de zoekvelden. Wanneer immers het 

aantal af te zoeken plaatsen zo gering is dat gemakkelijk kan 

worden onthouden welke plaatsen men al heeft afgezocht, dan kan 

de taak ook op niet systematische wijze worden aangepakt. Welis-

waar zou dan na afloop eventueel nog kunnen worden nagegaan 

of men inderdaad alle plaatsen heeft afgezocht, maar het even-

tuele systematische karakter van deze controle zou zich gemakke-

lijk aan observatie kunnen onttrekken. Wil men daarom weten of 

proefpersonen ook werkelijk tot systematisch zoeken in staat zijn 

dan zullen te kleine zoekvelden vermeden moeten worden. 

Bij de nu volgende bespreking van de taken is onmiddellijk 

achter de naam van de taak tussen haakjes het aantal malen aan-

gegeven dat de proefpersonen de taak hebben uitgevoerd. De taken 

waren de volgende: 

- "Landkaarten I" (2): de taak van de proefpersoon bestond uit 

het vinden op een landkaart die op een scherm werd geprojec-

teerd van alle tekens van een bepaald type. Het ging in feite 

om driehoekjes die de aanwezigheid van bergen symboliseerden. 
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Dit werd overigens niet aan de proefpersonen gezegd. Bij elk 

driehoekje stond een getal (in feite de hoogte van de berg 

aangevend) dat door de proefpersoon opgelezen diende te wor-

den. Uiteraard werd bij elke poging een nieuwe kaart voorge-

legd. 

- "Landkaarten II" (3): ook bij deze taak diende men driehoekjes 

op landkaarten te zoeken. Ditmaal werd gewerkt met zwart-wit 

kopieën van landkaarten. Nu moesten niet de bijbehorende ge-

tallen worden opgelezen, maar moest in elke gevonden driehoek 

een volgnummer worden geplaatst, te beginnen met één. Op deze 

wijze konden de proefpersonen dus voortdurend zien welke drie-

hoeken zij al gevonden hadden. Ook bij deze taak werd bij 

ieder poging een kopie van een nieuwe kaart voorgelegd. Zo 

gauw de proefpersoon aangaf de taak beëindigd te hebben werd 

hem of haar gezegd of en hoeveel driehoekjes niet gevonden 

waren. 

- "Voetbalveld" (1): de proefpersonen dienden in woord en desge-

wenst in gebaar aan te geven hoe zij over een voetbalveld 

zouden lopen op zoek naar hun portemonnaie als zij die daar 

eerder tijdens het spelen verloren zouden zijn. 

- "XY-tafel" (3): op een plastic plaat, die deel uitmaakte van 

een z.g. XY-tafel, diende met een pen die geen sporen naliet 

in één minuut een zo kort mogelijk spoor getrokken worden, 

maar wel zodanig dat een drietal vakjes, die voor de proefper-

soon onzichtbaar waren, geraakt werden. De vakjes waren 1 x 1 

cm groot en een tekening van een vakje was permanent voor de 

proefpersoon beschikbaar. Door koppeling van de XY-tafel en de 

pen aan een computer werd een geluidssignaal gegeven telkens 

als een vakje werd geraakt. Na afloop werd feedback gegeven 

over eventuele gemiste en dubbelgeraakte vakjes. 

- "Afwijkende Vierkanten I" (1): de opdracht was het vinden van 

alle van een gegeven standaard qua afmetingen afwijkende vier-

kantjes. De vierkantjes waren ingetekend in de cellen van een 
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matrijs, waarvan via een random keuzeprocedure een aantal cel-

len leeg was gelaten. Van ieder beoordeeld vierkantje diende 

het bijbehorende nummer te worden opgelezen. De nummers waren 

willekeurig aan de cellen toegekend. De vierkantjes waren 

gekleurd, en wel zwart, rood of groen. De standaard was 

uitgevoerd in blauw. 

- "Afwijkende Vierkanten II" (3): het enige verschil met "Afwij-

kende Vierkanten I" was dat de matrijs nu kleur voor kleur op 

afwijkingen diende te worden afgezocht. De proefleider gaf 

telkens aan in welke kleur diende te worden gezocht. Er waren 

nu drie standaarden, in kleur corresponderend met de te in-

specteren vierkantjes. 

- "Unieke Elementen" (3): hier diende de grootste of de kleinste 

van een aantal matrijsgewijs geordende geometrische figuren 

(cirkels, ruiten of vierkanten) gevonden te worden. De figuren 

waren bedekt en de voorwaarde was dat slechs twee figuren 

tegelijk zichtbaar gemaakt mochten worden. Na iedere poging 

werd aan de proefpersoon meegedeeld of zijn antwoord juist was 

of niet. 

- "Haptisch Zoeken" (3): bij deze taak dienden een gemakkelijk 

manipuleerbare kubus, een vier- en een vijfzijdige pyramide 

ieder driemaal achter een scherm te worden afgetast op de aan-

wezigheid van gaatjes in de zijden. Per zijde moest worden 

aangegeven hoeveel gaatjes zich erin bevonden. De objecten 

mochten niet met een zijde op tafel rusten tijdens de uit-

voering van de taak. Nadat een object was betast werd feedback 

gegeven over het aantal niet en dubbel betaste zijden. 

- "Haptisch-Visueel Zoeken" (3): van een houten kubus moest via 

visuele inspectie worden nagegaan hoeveel schroeven in elke 

zijde waren gedraaid. 

Als taken waarvan werd aangenomen dat zij zouden uitnodigen 

tot heuristisch zoeken, werden aan de proefpersonen voorgelegd: 
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- "Klasgenoten" (1): de proefpersonen dienden uit het hoofd al 

hun klasgenoten op te noemen. 

- "Fietsdefecten" (2): achterhaald moest bij deze taak worden de 

inhoud van een lijstje van denkbeeldige fietsdefecten dat in 

het bezit van de proefleider was. Als hulpmiddel werd een 

tekening van een overigens geheel intacte fiets voor de proef-

personen neergelegd. 

Naast de tot nu toe behandelde zoektaken zijn ook nog enkele 

andere taken aan de kinderen voorgelegd. Allereerst was dat de 

taak "Verstoppen en Vinden" (2). De proefpersoon diende hierbij 

een aantal plastic schijfjes van diverse kleuren op te bergen 

onder een aantal matrijsgewijs geordende afdekplaatjes, eveneens 

uitgevoerd in verschillende kleuren, en wel zodanig dat de 

schijfjes enige tijd later weer direct terug gevonden zouden 

kunnen worden worden. Deze taak werd opgenomen am een eerste 

antwoord te krijgen op de vraag of degenen die over goede zoek-

strategieën beschikken hun inzicht ook aanwenden als objecten 

moeten worden opgeborgen zodat later terugvinden gemakkelijk is. 

Het materiaal werd zo gekozen dat verschillende opbergstrategieën 

mogelijk zouden zijn, die echter verschilden in de mate waarin ze 

later terugvinden van de schijfjes zouden bevorderen. 

Tenslotte werden aan de proefpersonen nog enkele taken voor-

gelegd, die voor verschillende controledoeleinden dienden. De ex-

acte functie van deze taken zal later worden aangegeven, hier 

worden zij slechts beschreven. De betreffende taken waren: 

- "Gibson Spiral Maze": de proefpersoon dient zo snel mogelijk 

vanuit het hart van een getekende spiraal een spoor te trekken 

naar de "uitgang" zonder de "wanden"-van het pad of kleine 

cirkelvormige "obstakels" in het pad te raken. 

- "Sociogram": de tien beste vriendjes en/of vriendinnetjes 

moesten worden opgenoemd. 
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- "Doolhoven": enkele doolhoven uit de Porteus Maze test moesten 

worden doorlopen. De platen werden op de eerder besproken XY-

tafel gelegd en het spoor diende te worden getrokken met de 

onzichtbaar schrijvende pen. Door koppeling aan de computer 

kon het spoor dat de proefpersoon maakte later worden gerecon-

strueerd. 

- "Stimuli Ordenen": een drietal kaartjes met tekeningen van 

vierkanten diende te worden geordend naar grootte van de vier-

kanten. De kaartjes lagen met de tekeningen aan de onderkant 

voor de proefpersoon op tafel. Telkens mochten slechts twee 

kaartjes tegelijk omgedraaid worden. 

11.6. 	Volgorde van de taken. 

De opdrachten werden in een achttal zittingen afgewerkt. 

Achtereenvolgens kwamen daarin de volgende taken aan de orde: 

Klasgenoten; Voetbalveld. 

II 	Afwijkende Vierkanten (I en II); Gibson Spiral Maze. 

III 	Unieke Elementen. 

IV 	Sociogram; Stimuli Ordenen; Landkaarten II. 

V 	Fietsdefecten. 

VI 	Verstoppen en Vinden; Haptisch en Haptisch-Visueel 

Zoeken. 

VII 	XY-tafel; Doolhoven. 

VIII 	Landkaarten I. 

Voor sommige proefpersonen kwam II na III en IV na V. Het testen 

geschiedde individueel. Tijdens de zittingen I, III, V, VI, VII 

en VIII fungeerde de schrijver als proefleider, tijdens de zit-

tingen II en IV een doctoraalstudent psychologie. 
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11.7. 	De proefpersonen. 

Volgens de piagetiaanse theorie worden de diverse ontwik-

kelingsstadia door alle kinderen in min of meer overeenkomstige 

leeftijdsperioden doorlopen. Onderzoek heeft echter uitgewezen 

dat op dit punt aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. Deze 

verschillen hangen mogelijk samen met afkomst, gedefinieerd in 

termen van sociaaleconomische klasse. Om deze reden is er vanaf 

gezien am random enkele scholen te trekken en die voor deelname 

aan het onderzoek te benaderen. Gezien de omvang van de steek-

proef zouden de verschillende deelnemende klassen, indien zij 

niet uit dezelfde scholen zouden kunnen worden gerecruteerd, door 

toeval ver uit elkaar kunnen liggen qua afkomst van de kinderen. 

Zou na randomkeuze slechts één school in het onderzoek betrokken 

worden, dan zou het gevaar bestaan dat de deelnemende kinderen 

overwegend uit één sociaaleconomische klasse afkomstig zouden 

zijn. Om organisatorische redenen kon ook geen random steekproef 

uit de populatie van tweede, vierde en zesde klassers getrokken 

worden. Daarom werd besloten enkele scholen te benaderen die als 

karakteristiek hadden dat qua afkomst van de kinderen alle 

sociaal economische klassen vertegenwoordigd waren. Alle 

benaderde scholen verleenden hun medewerking. De scholen waren 

gelegen in de gemeente Tilburg. 

Er namen 26 zesde klassers (13 jongens, 13 meisjes), 24 

vierde klassers (13 jongens, 11 meisjes) en 29 tweede klassers 

(14 jongens, 15 meisjes) aan het onderzoek deel. De zesde klas-

sers werden gerecruteerd uit twee scholen, de vierde klassers uit 

één school en de tweede klassers uit drie scholen. 

Op het moment dat met het testen werd begonnen hadden de deel-

nemende kinderen de volgende leeftijden: 

2 e  klas, jongens: gemiddeld 93 maanden, range 84-102 maanden. 
meisjes: gemiddeld 92 maanden, range 84-99 maanden. 

4 e  klas, jongens: gemiddeld 122 maanden; range 115-130 maanden. 

meisjes: gemiddeld 120 maanden; range 114-127 maanden. 

6 e  klas, jongens: gemiddeld 149 maanden; range 140-160 maanden. 

meisjes: gemiddeld 145 maanden; range 138-154 maanden. 



HOOFDSTUK III: ALGORITHME? 

In dit en in het hierna volgende hoofdstuk zullen de belang-

rijkste resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. In 

hoofdstuk IV zullen de uitkomsten besproken worden ten aanzien 

van die taken waarvan is verondersteld dat zij uitnodigen tot een 

heuristische aanpak. Het gaat hier dus am de taken "Klasgenoten" 

en "Fietsdefecten". Van de overige taken worden de uitkomsten in 

dit hoofdstuk behandeld. 

Voorafgaande aan alle andere analyses is nagegaan in hoe-

verre er sprake was van sexeverschillen. In totaal is 365 maal op 

mogelijke sexeverschillen getoetst. Dit leverde in precies vijf 

procent der gevallen een significante uitkomst op. Gegeven de 

gehanteerde alpha (.05) is dit wat men op grond van toeval kan 

verwachten. Het aantal significante verschillen was ook nagenoeg 

gelijk verdeeld over de drie klassen, alsook over de diverse 

soorten afhankelijke variabelen. Om deze redenen zullen de sig-

nificante sexeverschillen niet gerapporteerd worden. 

111.1. 	"XY-tafel" en "Voetbalveld": ongedifferentieerde zoek- 

velden. 

111.1.1. "XY-tafel". 

De taak "XY-tafel" werd gekenmerkt door het feit dat het 

zoekveld geen enkele differentiatie kende. Het zoekveld werd 

gevormd door een plastic plaat van 11 bij 15 cm die deel uit-

maakte van een aan een computer gekoppelde XY-tafel. In dit veld 

lagen drie onzichtbare gebiedjes van lx1 cm die door de proef-

persoon gelocaliseerd moesten worden met behulp van een eveneens 

aan de computer gekoppelde pen die geen sporen op het veld na-

liet. Iedere keer dat een veldje "geraakt" werd begon voor de 

54 
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proefpersoon hoorbaar op een terminal een belletje te rinkelen. 

Een tekening van een veldje van lx1 cm lag permanent voor de 

proefpersoon. De opdracht aan de proefpersoon was om alle vakjes 

slechts éénmaal te raken, het zoekspoor zo kort mogelijk te maken 

en de pen niet op te heffen gedurende het zoeken. Met het doel om 

de proefpersonen, vooral de jongsten, goed van deze beperking te 

doordringen, vergeleek de proefleider in zijn instructie de pen 

met een slecht ter been zijnde persoon, die dientengevolge niet 

van lopen hield en graag zo min mogelijk afstand wilde afleggen. 

Elke poging duurde één minuut, maar de proefpersoon werd gezegd 

zich niet te haasten. Alvorens een poging werd begonnen, werd de 

proefpersoon geïnstrueerd de pen op een door hem of haar te kie-

zen plaats op het veld te zetten. Aldus kon de totale tijd worden 

besteed aan het construeren van een zoekspoor. Na afloop van de 

taak kreeg de proefpersoon feedback over het aantal door hem 

gemiste en/of dubbel geraakte doelen. 

"Aantal Gemist" en "Aantal Dubbel" vormden de bij deze taak 

gehanteerde prestatiematen. 

Resultaten. 

Zoekstrategi&én. Na afloop van de taak konden de door de 

proefpersonen geproduceerde zoeksporen met inschakeling van de 

computer zichtbaar gemaakt worden. Aan de hand van deze sporen 

werd gepoogd na te gaan welke zoekstrategieën door de proefperso-

nen waren gevolgd. De zoekstrategieën bleken uiteen te vallen in 

drie categorieën. Deze konden als volgt worden gekarakteriseerd: 

- Aanpak 1: het veld wordt in zijn geheel, dan wel per helft of 

per quadrant in een aantal parallelle- banen afgezocht, dan wel 

vormt het zoekspoor een aantal elkaar insluitende rechthoeken. 

- Aanpak 2: eerst wordt langs de omtrek en de denkbeeldige dia-

gonalen en middellijnen gezocht, daarna in de resterende ge-

bieden. 
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- Aanpak 3: op volkomen willekeurige wijze wordt een spoor door 

het zoekveld getrokken. 

De toekenning van de aanpakscores geschiedde door twee be-

oordelaars. De tussenbeoordelaars betrouwbaarheid bedroeg voor 

alle klassen ± 95%. Voor de berekening werd de volgende formule 
gehanteerd: aantal gevallen gelijk beoordeeld/aantal beoordeelde 

gevallen (men zie ook noot 1). 

Gegeven de boven beschreven beperkingen (een zo kort moge-

lijk spoor maken en alle vakjes slechts eenmaal raken) kan aanpak 

1 als de beste worden beschouwd, waarna achtereenvolgens aanpak 2 

en aanpak 3 komen. Om nu na te gaan of het voorspelde verband 
tussen ontwikkelingsniveau en strategieniveau inderdaad is op-

getreden, is voor de drie pogingen afzonderlijk de correlatie 

(Kendalls Tau) berekend tussen klasseniveau en aanpakscore. Voor 

de successieve pogingen was de waarde hiervan respectievelijk 

-.19 (p = .03), -.15 (p = .07) en -.32 (p = .001). Het voorspelde 

verband is dus inderdaad aanwezig: hoe hoger de klas, des te 

frequenter wordt een adequate strategie gekozen. Het verband is 

echter niet perfect. In tabel 3.1 zijn de relatieve frequenties 

weergegeven waarmee in de drie klassen de drie strategi&én zijn 

gevolgd. 

Tabel 3.1  Taak: "XY-tafel". Percentages proefpersonen die de 

diverse strategieën kozen. 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas 

Aanpakscore 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 33 75 44 37 71 50 27 75 62 

2 33 17 44 43 21 46 53 21 31 

3 33 8 12 20 8 4 20 4 7 

Daarin valt te zien dat alle klassen zich in meerdere of mindere 

mate anders gedragen dan was verwacht: tweede klassers zoeken 

niet overwegend willekeurig, vierde klassers zoeken overwegend 
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algorithmisch terwijl veel zesde klassers niet algorithmisch te 

werk gaan. 

Prestatiescores. Het zojuist geschetste keuzepatroon roept 

de vraag op naar het verband tussen aanpak en prestaties. Met 

name is het de vraag of de oudste kinderen wellicht ook met aan-

pak 2 en 3 zodanig goed uit de voeten kunnen dat zij geen beroep 
behoeven te doen op aanpak 1. Hierbij dient overigens te worden 

opgemerkt dat bij het volgen van aanpakken 2 en 3 niet aan de 
voorwaarde wordt voldaan am het zoekspoor zo kort mogelijk te 

houden. Analyse van het aantal gemiste doelen leverde slechts één 

significant verschil op, te weten klas 2 vond significant minder 

doelen dan klas 6 bij de eerste poging (Kruskal-Wallis Anova 
(alpha  =  .05), gevolgd door aposteriori paarsgewijze verge-
lijkingen; Daniel, 1978, 200-214). Het gemiddeld aantal missers 

varieerde voor de verschillende klassen en pogingen tussen de 0.6 

en 1.0. Analyse van het aantal dubbel gevonden doelen leverde 

geen enkel significant verschil tussen klassen op. Bij deze 

variabele varieerde het gemiddelde tussen 0.3 en 0.7. 

In alle klassen worden dus doelen gemist en "dubbel gevon-

den". Nadere analyse via de berekening van correlaties (Kendalls 

Tau) tussen aanpakscore en foutenscore in iedere klas afzonder-

lijk laat zien dat slechts in twee van de negen mogelijke geval-

len een significant verband aanwezig is tussen aanpakscore en 

aantal "dubbel gevonden" (klas 6, poging 1: tau = .34, p  <  .05; 
klas 4, poging 3: tau = -.42, p < .05). In klas 4 heeft de corre-
latie echter een "verkeerd" teken. Ook de correlatie tussen aan-

pakscore en aantal missers was slechts in twee van de negen moge-

lijke gevallen significant (klas 6, poging 3: tau  =  - .37, 
p < .05; klas 4, poging 2 : tan  =  -.36, p < .05).0p deze uitzon-
deringen na verschillen de strategieën dus niet in het aantal 

fouten waartoe zij leiden. Er kan dan ook niet worden geconclu-

deerd dat zesde klassers (evenmin als overigens vierde en tweede 

klassers) overwegend met alle strategieën goed uit de voeten 

kunnen. 
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Interessant is een analyse van de aantallen gemist en dubbel 

van de proefpersonen met aanpakscore = 1. Deze geven immers een 

aanwijzing over het niveau van zorgvuldigheid waarmee deze stra-

tegie is uitgevoerd. Missers en dubbele kunnen onder meer ont-

staan door het produceren van een slingerend in plaats van een 

recht spoor, een aanpak die geen rekening houdt met de opdracht 

een zo kort mogelijk spoor te produceren. Missers en dubbele 

kunnen ook ontstaan doordat de banen tussen het spoor te breed of 

te smal zijn. In beide laatste gevallen wordt geen rekening ge-

houden met de afmeting van de te zoeken doelen. Als een aanwij-

zing voor de kwaliteit waarmee in iedere klas strategie 1 is 

uitgevoerd is de som van het aantal gemist en het aantal dubbele 

genomen. Nu verschillen de klassen in de hoeveelheid gebied die 

zij met hun spoor bestreken hebben, en daarmee mogelijk in het 

aantal missers. Voorzover nu de verschillen in bestreken gebied 

het gevolg zijn van verschillen in snelheid van werken, zouden de 

eruit resulterende missers ten onrechte worden aangezien voor 

aanwijzingen van kwaliteitsverschillen in uitvoering van stra-

tegie 1. Daarom is de som van dubbele en missers ook berekend 

voor alléén de gebieden die feitelijk door de proefpersoon be-

streken zijn. Deze score kan overigens weer een onderschatting 

zijn van de kwaliteit van de uitvoering van strategie 1, en wel 

=dat het niet volledig bestrijken van het zoekveld ook een ge-

volg kan zijn van de productie van te smalle banen. De gegevens 

zijn ondergebracht in tabel 3.2. 

Tabel 3.2 a+b  Taak: "XY-tafel". Voor de proefpersonen met strate-

giescore 1 de percentages missers + dubbele, berekend over het aan-

tal te vinden doelen. 

(a) (b) 

klas klas 

poging 2 4 6 2 4 6 

1 73 59 48 58 41 26 

2 58 47 28 48 39 22 

3 54 51 29 45 43 24 
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Tabel 3.2a geeft het aantal missers + dubbele als percentage 

van het totaal aantal doelen dat gevonden moest worden (=(aantal 

proefpersonen met strategiescore = 1) x 3), tabel 3.2b het aantal 

missers + dubbele als percentage van het aantal doelen dat in de 

feitelijk door de proefpersonen bestreken gebieden lag. Een blik 

op deze tabel leert dat bij toenemende leeftijd beter rekening 

wordt gehouden met de opdracht het spoor zo kort mogelijk te 

houden en met de afmeting van de doelen. Dus als de jongere kin-

deren een algorithmische aanpak volgen is het gehalte ervan over 

het algemeen minder. De gedachte zou kunnen worden geopperd dat 

een en ander het gevolg is van verschillen in motorische vaardig-

heden: jongeren zouden minder in staat zijn lijnen te trekken 

parallel aan de zijden van het zoekveld en aan elkaar. Deze 

tegenwerping kan echter worden ontzenuwd. In verreweg de meeste 

gevallen zijn de uit het spoor resulterende banen stelselmatig te 

breed of te smal, c.q. vertonen zij een regelmatig slingerpa-

troon. 

Het met leeftijd toenemende niveau van zorgvuldigheid in de 

uitvoering van aanpak 1 kan ook worden waargenomen bij aanpak 2. 

Nadat bij deze aanpak omtrek, diagonalen en middellijnen waren 

afgewerkt, werd door de proefpersoon op twee verschillende ma-

nieren verder gewerkt. Ofwel men zocht de nog resterende gebieden 

op systematische wijze af, ofwel men gaf enkele willekeurige 

halen door de nog niet afgezochte gebieden. Overigens kon ook de 

manier waarop omtrek, middellijnen en diagonalen werden afgewerkt 

sterk verschillen van proefpersoon tot proefpersoon: sommigen 

maakten rechte lijnen, anderen maakten, kennelijk opzettelijk, 

een slingerspoor. Door kwalitatieve analyse werd bij strategie 2 

een "nette" en een "slordige" variant onderscheiden. Gemiddeld 

over pogingen kozen tweede klassers overwegend de slordige va-

riant (in 87.5% der gevallen), vierde klassers ook (80%) terwijl 

zesde klassers lets vaker de nette variant kozen (37%). 

Veranderingen tussen pogingen. In tabel 3.3 is aangegeven 
hoeveel kinderen in iedere klas van aanpak veranderden na de 

eerste en na de tweede poging. Achter elk aantal is tussen haak-

jes aangegeven het aantal kinderen dat had kunnen veranderen naar 
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Tabel 3.3 Taak: "XY-tafel". Aantallen proefpersonen die na po-

gingen van aanpak veranderden en (tussen haakjes) aantallen 

proefpersonen die hadden kunnen veranderen. 

poging 1-->poging 2 poging 2 --H>poging 3 

klas vooruit achteruit vooruit achteruit 

2 

4 

6 

9 	(20) 

1 	( 	6) 

4 	(14) 

0 	(17) 

1 	(21) 

1 	(23) 

0 	(19) 

2 	( 	7) 

3 	(13) 

3 	(25) 

0 	(22) 

1 	(25) 

een hogere (vooruit) c.q. lagere (achteruit) strategie. 

Voorspeld was dat tweede klassers niet of nauwelijks zouden ver-

anderen, terwijl van vierde en zesde klassers werd verwacht dat 

zij, voor zover althans mogelijk, vooruit zouden gaan. De uit-

komsten geven aan dat veranderingen naar een slechtere strategie 

nauwelijks voorkomen. Wat betreft verandering naar een betere 

strategie verschillen de uitkomsten per poging. Na poging 1 zijn 

het vooral tweede klassers die, absoluut en relatief gezien, het 

meest frequent vooruitgaan, na poging 2 daarentegen de vierde en 

zesde klassers. Voor zover tweede klassers dus overgaan op een 

betere strategie doen ze dat alleen na de eerste poging, terwijl 

bij de oudere kinderen ook na de tweede poging nog vooruitgang 

optreedt. Worden alle gegevens tezamen genomen dan is er geen 

verschil tussen klassen: tweede klassers gaan in 23% (9/39) der 

mogelijke gevallen vooruit, vierde klassers ook in 23% (3/13) der 

mogelijke gevallen en zesde klassers in 26% (7/27) der mogelijke 

gevallen. Vergelijkt men tenslotte per klas de relatieve vooruit-

gang met de relatieve achteruitgang dan blijkt de eerste altijd 

de laatste te overtreffen, behalve in klas 2 na de tweede poging. 

Ten gevolge van de wisselingen in aanpak liggen in de klas-

sen 2 en 4 de percentages proefpersonen die minstens éénmaal de 

algorithmische aanpak volgden hoger dan de percentages voor de 

pogingen afzonderlijk. De percentages zijn respectievelijk 40% 

(klas 2) en 82% (klas 4). 
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Veranderingen binnen pogingen.In geen der klassen werd ge-

durende enige poging een eenmaal begonnen aanpak vervangen door 

een andere. 

11.1.2. "Voetbalveld". 

Bij de taak "Voetbalveld" dienden de proefpersonen in woord 

en desgewenst in gebaar aan te geven hoe zij over een voetbalveld 

zouden lopen op zoek naar een daar eerder, tijdens het spelen met 

vriend(innet)jes, verloren portemonnaie. In tegenstelling tot de 

taak "XY-tafel" kent deze taak een enigermate gedifferentieerd 

(imaginair) zoekveld. Er bevinden zich op een voetbalveld immers 

een aantal gebiedsafbakenende lijnen. 

Resultaten. 

Een aantal proefpersonen (respectievelijk 23, 4 en 46 pro-
cent in de klassen 2, 4 en 6) gaf in eerste instantie als ant-
woord dat ze daar zouden zoeken waar ze gespeeld hadden. Op zich-

zelf is dit een adequaat antwoord dat vooral door zesde klassers 

gegeven werd (chi-kwadraat = 11.8; p = .003). Het geeft aan dat 

het zoeken zou worden beperkt tot de logisch enig mogelijke 

plaatsen waar het verloren object zich kan bevinden. De bedoeling 

van de taak was echter na te gaan hoe de proefpersonen te werk 

zouden gaan als zij geen enkel aanknopingspunt zouden hebben over 

de plaats binnen het veld waar het te zoeken object zich zou 

kunnen of moeten bevinden. Daarom werd aan alle proefpersonen die 

op de zojuist beschreven manier antwoordden, gevraagd zich voor 

te stellen dat zij tijdens het spelen op alle mogelijke plekken 

van het veld waren geweest om dan voor die denkbeeldige situatie 

de door hen gevolgde aanpak aan te geven. Aldus werden voor alle 

proefpersonen antwoorden verkregen voor vergelijkbare omstandig-

heden. 

Evenals bij de taak "XY-tafel" konden bij de taak "Voetbal-

veld" drie strategieën onderscheiden worden, die overigens een 



62 

grote mate van overeenkomst vertonen met de bij "XY-tafel" onder-

scheiden strategie'én. Zij kunnen als volgt worden amschreven: 

- Aanpak 1: het veld wordt in zijn geheel, dan wel per helft of 

per quadrant in een aantal parallelle banen afgezocht, dan wel 

vormt het zoekspoor een aantal elkaar insluitende rechthoeken. 

- Aanpak 2: de bekende en ook gemarkeerde plaatsen van het voet-

balveld worden afgezocht (lijnen, cirkels, doelgebied, hoeken) 

en daarna eventueel nog de resterende plaatsen, aangeduid met 

termen als "het midden", "de rest van het veld". Deze stra-

tegie bestaat dus uit het opnoemen van een aantal plaatsen, 

niet uit het beschrijven van een zoekregel. 

- Aanpak 3: volkomen willekeurig zoeken. 

De toekenning van de aanpakscores geschiedde in alle klassen 

met een tussenbeoordelaars betrouwbaarheid van 95%. 

In tabel 3.4 zijn de relatieve frequenties weergegeven waar-

mee in de drie klassen de diverse strategi&én werden gekozen. Het 

is duidelijk dat de drie verdelingen niet wezenlijk van elkaar 

verschillen. Er is dan ook geen significant verband (Kendalls tau 

= -.10; p = .16) tussen aanpakscore en klasseniveau. Alle klassen 

kiezen het meest frequent de algorithmische aanpak, terwijl de 

volkomen willekeurige aanpak niet of nauwelijks voorkomt. 

Tabel 3.4  Taak: "Voetbalveld". Relatieve 

frequenties waarmee de verschillende 

strategieën gekozen werden. 

klas 

aanpakscore 2 4 6 

1 70.0 79.2 80.7 

2 26.7 16.7 19.2 

3 3.3 4.2 0.0 
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11.1.3. "XY-tafel" en "Voetbalveld" vergeleken. 

Bij de taak "Voetbalveld" moesten de proefpersonen aangeven 

hoe zij zouden zoeken in een bepaalde situatie, bij de taak "XY-

tafel" moesten zij in een vergelijkbare situatie feitelijk een 

zoekhandeling uitvoeren. Voegen de proefpersonen nu ook de daad 

bij het woord? Inspectie van de tabellen 3.1 en 3.4 suggereert 

dat dit in de klassen 2 en 6 in slechts geringe mate het geval 

Is: een aantal kinderen dat bij de taak "Voetbalveld" een algo-

rithmische handelwijze aangeeft, volgt deze aanpak niet bij de 

taak "XY-tafel". Een en ander wordt bevestigd door de waarden van 

de correlaties (Kendalls Tau) tussen de aanpakscores bij de drie 

pogingen op de "XY-tafel" en die op de taak "Voetbalveld". Geen 

van deze waarden is significant op het 10%-niveau. Dit ligt an-

ders in klas 4, waar een behoorlijke mate van overeenkomst 

is tussen de aanpak in beide taken. Voor poging 1 op de taak "XY-

tafel" heeft Kendalls Tau de waarde .19 (p = .18), voor poging 2 

de waarde .29 (p = .07) en voor poging 3 de waarde .43 (p = .02). 

Met de toename van het aantal pogingen neemt dus de overeenkomst 

tussen de aanpak in beide taken toe. 

111.2. 	"Landkaarten I" en "Landkaarten II":mgestructureerde 

zoekvelden. 

Zoals bekend is het zoeken van een doel op een landkaart 

vaak een moeizame aangelegenheid. Landkaarten vormen sterk gedif-

ferentieerde maar meestal tamelijk ongestructureerde zoekvelden. 

Dit laatste hangt samen met de afwezigheid van voldoende duide-

lijk structurerende regel- en/of kolomlijnen. Wie dan ook op een 

landkaart ordelijk wenst te zoeken moet vaak zelf, in gedachten, 

regels of kolommen "construeren", om die dan achtereenvolgens af 

te zoeken. Het probleem is dan echter om al zoekende binnen deze 

regels of kolommen te blijven. Een dergelijke systematische aan-

pak is echter, hoe lastig misschien ook uit te voeren, de enige 

garantie voor succes. 
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Fig.  3.1 Een voorbeeld van de bij "Landkaarten= gebruikte 
landkaarten. De schaal is 3/5 van het aan de proefpersonen voor-
gelegde exemplaar. De vakken werden aangebracht nadat de proef-
personen de taak hadden verricht (zie ook de tekst). 
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Andere aanpakken mogen een enkele keer tot snel succes leiden, 

meestal resulteren zij in lang en niet zelden vruchteloos zoeken. 

Door middel van de taken "Landkaarten I" en "Landkaarten II" 

is een poging gedaan am zicht te krijgen op de manier waarop 

lagere school kinderen het probleem van zoeken in een gedifferen-

tieerd maar betrekkelijk ongestructureerd zoekveld aanpakken. 

Zoals in hoofdstuk II beschreven bestonden de te zoeken doelen 

bij beide taken uit driehoekjes die de aanwezigheid van bergen 

symboliseerden. De taken verschilden echter van elkaar qua ge-

volgde procedure. Bij "Landkaarten I" werden de kaarten op een 

scherm geprojecteerd en dienden de proefpersonen het getal op te 

noemen dat, de hoogte van de betreffende berg aangevend, zich in 

de onmiddellijke nabijheid van elk driehoekje bevond. Na afloop 

van de taak (de proefpersoon gaf zelf aan wanneer hij klaar was) 

werd geen feedback gegeven over het aantal gevonden doelen. Door 

het ontbreken van de mogelijkheid de gevonden doelen visueel te 

markeren konden de proefpersonen bij tussentijdse controle van 

het reeds afgezochte gebied niet anders dan door pure herinnering 

nagaan of een bepaalde driehoek al eerder was gelocaliseerd of 

niet. Bij "Landkaarten II" werden aan de proefpersoon zwart-wit 

kopieën van landkaarten voorgelegd. In figuur 3.1 wordt een voor-

beeld gegeven van de bij deze taak gebruikte landkaarten. In elke 

gevonden driehoek moest bij deze taak een volgnummer worden ge-

plaatst, te beginnen bij één. De gevonden doelen werden hiermee 

dus gemarkeerd. Na afloop werd bij "Landkaarten II" ook feedback 

gegeven over het aantal gevonden driehoekjes. De verwachting was 

dat markering van de gevonden doelen en het ontvangen van feed-

back bij vierde klassers de analyse van het eigen handelen zou 

bevorderen zodat zij bij herhaalde pogingen "Landkaarten II" op 

een betere manier zouden aanpakken dan "Landkaarten I". Voorts 

werd in geen van beide taken van tweede klassers veel ordelijk-

heid in aanpak verwacht, terwijl zesde klassers volgens verwach-

ting de taken algorithmisch zouden kunnen aanpakken. 

Bij "Landkaarten I" werd voor de volgende prestatievaria-

belen de score berekend: 

- "Percentage Gevonden": het percentage gevonden doelen. 
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- "Percentage Dubbel": het percentage doelen dat meer dan een-

maal (in de meeste gevallen was dat tweemaal) "ontdekt" werd. 

Bij "Landkaarten II" werd alleen de score berekend op de 

variabele "Percentage Gevonden". 

De resultaten zullen eerst per taak besproken worden, waarna 

in een afzonderlijke paragraaf aanpak en prestaties in beide 

taken vergeleken zullen worden. 

11.2.1. "Landkaarten I": resultaten. 

Zoekstrategieën. Om de zoekstrategie van de proefpersonen te 

kunnen bepalen werden eerst kopieën gemaakt van de aan de proef-

personen getoonde kaarten. Op deze kopieën werden de achtereen-

volgens door de proefpersoon gelocaliseerde doelen door middel 

van rechte lijnen met elkaar verbonden. Aan de hand van het aldus 

geconstrueerde "spoor" werd gepoogd de door de proefpersoon ge-

volgde strategie te bepalen. Er konden bij "Landkaarten I" 

slechts twee manieren van werken worden onderscheiden: 

- Aanpak 1: het van links naar rechts en van boven naar beneden 

("regelgewijs") afzoeken van de kaart. 

- Aanpak 2: het volledig willekeurig afzoeken van de kaart. 

Het behoeft geen nader betoog dat aanpak 1 meer adequaat is 

dan aanpak 2. De toekenning van de aanpakscores geschiedde met 

een tussenbeoordelaars betrouwbaarheid die in de klassen 2, 4 en 

6 respectievelijk .90, .94 en .94 bedroeg. 

Door middel van de berekening van de waarden van Kendalls 

Tau is nagegaan of het voorspelde verband tussen ontwikkelings-

niveau en strategiekeuze ook feitelijk aanwezig is. Dit blijkt 

Inderdaad het geval. Voor beide pogingen neemt Tau de waarde -.36 

aan (p < .001). Wederom is het verband tussen klasseniveau en 

aanpakscore echter niet perfect. Inspectie van tabel 3.5 maakt de 

reden hiervan duidelijk. Conform de verwachting zijn tweede klas- 
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sers bij deze taak niet tot een algorithmische aanpak in staat 

maar de vierde en zesde klassers vertonen een afwijking van het 

verwachte beeld. Zij vertonen respectievelijk meer en minder 

algorithmisch zoekgedrag dan was verwacht. 

Tabel 3.5  Taak: "Landkaarten I". Percentages 

proefpersonen met aanpakscore 1. 

klas 

poging 2 4 6 

1 

2 

3.7 

0.0 

37.5 

56.5 

44.0 

40.0 

Prestatiescores.  Zoals uit tabel 3.6 blijkt, is er in het 

algemeen met leeftijd een toename in het aantal gevonden doelen. 

De verschillen zijn getoetst door middel van een Kruskal-Wallis 

Anova met bijbehorende aposteriori toetsen (Daniel, 1978, 200-

21 14). Het aantal dubbel gevonden doelen neemt af met leeftijd, 

hoewel de verschillen niet significant zijn. 

Tabel 3.6  Taak: "Landkaarten I". Gemiddelde scores op de varia-

belen "Percentage Gevonden" en "Percentage Dubbel". Gemiddelden 

die op dezelfde hoogte zijn onderstreept, verschillen significant 

van elkaar. 

klas 

variabele poging 2 4 6 omnibus p 

% gevonden 1 55.3 72.7 82.1 ‹.01 

2 '.01 73.4 51.3 72.0 

% dubbel 1 15.1 8.7 5.9 .33 

2 8.9 10.3 4.0 .20 
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Behalve met leeftijd heeft de variabele "Percentage Gevon-

den" ook een verband met de aanpakvariabele, althans in de klas-

sen 4 en 6. Voor beide pogingen zijn in deze klassen de corre-

laties (Kendalls Tau) significant op het 5% - niveau. De waarden 
van de correlaties varieren tussen -.34 en -.54. In klas 2 was de 

correlatie (tau  =  -.03) voor de eerste poging niet significant, 

voor de tweede poging  was  zij niet berekenbaar wegens gebrek aan 

spreiding in de aanpakscores. Voor de variabele "Percentage Dub-

bel" werden overeenkomstige uitkomsten gevonden, behalve dat in 

klas 6 bij de tweede poging de correlatie niet significant is. De 

significante correlaties varieren qua waarden tussen -.29 en 

-.32. Deze uitkomsten betekenen in grote lijnen dat de boven op 

analytische gronden gegeven ordening van de aanpakscores als 

correct kan worden beschouwd. 

Om de zorgvuldigheid bij de uitvoering van strategie 1 te 

toetsen, is voor die vierde en zesde klassers die deze strategie 

volgden een score berekend op de variabele "Afwijking van algo-

rithmiciteit". Daartoe werden achteraf de aan de proefpersonen 

gepresenteerde landkaarten verdeeld in een aantal "regels" en 

"kolommen". Een voorbeeld hiervan is te vinden in figuur 3.1. Bij 

de vaststelling van aantal en breedte van de regels en kolommen 

is zo goed mogelijk rekening gehouden met de verdeling van de 

doelen over het zoekveld, zodanig dat geen lijnen over de doelen 

heen kwamen te liggen en ook zodanig dat geen lijnen liepen door 

een groep zeer dicht bij elkaar liggende doelen. Als "Afwijking" 

werd gescoord ieder afbreken van het zoeken in een regel of kolom 

voordat alle doelen gevonden waren alsook iedere tijdelijke on-

derbreking van het zoeken in de onderscheiden regels of kolom-

men. Het bleek dat vierde en zesde klassers niet van elkaar ver-

schilden qua afwijkingscore (getoetst met de Mann-Whitney U-test; 

alpha  =  .05). Gemiddeld over de beide pogingen bedroegen de af-

wijkingsscores in de klassen 4 en 6 respectievelijk 3.3 en 2.8. 
Bij deze scores moet worden opgemerkt dat zij ten onrechte voor 

tekenen van onzorgvuldigheid zouden worden aangezien in het geval 

dat zij slechts het gevolg zouden zijn van het feit dat de proef-

personen met een andere "bandbreedte" hebben gewerkt dan bij de 

berekening van de afwijkingsscore is gebruikt. Dit was in het 
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algemeen echter niet het geval, getuige het feit dat de "afwij-

kingen" meestal geïsoleerd voorkwamen. Bovendien bestond de af-

wijkingsscore, zoals gezegd, voor een deel uit het afbreken van 

het zoeken in een regel of kolom. 

Veranderingen over pogingen. Tweede klassers volgden, zoals 

tabel 3.5 ook duidelijk maakt, op één uitzondering na bij beide 
pogingen dezelfde aanpak. Dat was niet het geval in de klassen 4 

en 6, waar zes respectievelijk vijf proefpersonen hun aanpak na 
de eerste poging wijzigden. Vierde klassers gingen daarbij over-

wegend vooruit (vijf van de zes proefpersonen), zesde klassers in 

ongeveer even grote getale zowel vooruit als achteruit (respec-

tievelijk twee en drie proefpersonen). In klas 4 was het aantal 

proefpersonen dat vooruitging significant (p = .09) groter dan 

het aantal proefpersonen dat achteruitging (Sign Test). Ook rela-

tief gezien, ten opzichte van het aantal proefpersonen dat voor-

uit c.q. achteruit had kunnen gaan, was er in klas 4 meer voor-

dan achteruitgang (36 vs 13 procent). Dit lag echter angekeerd in 

klas 6 (14 vs 37 procent). 

Ten gevolge van de wisselingen in aanpak ligt in klas 6 het 
percentage proefpersonen dat minstens bij één poging de algorith-

mische aanpak volgde hoger dan dat voor beide pogingen afzonder-

lijk. Het betreffende percentage bedraagt 52%. 

Veranderingen binnen pogingen. In geen der klassen werd 

gedurende enige poging een eenmaal begonnen aanpak vervangen door 

een andere. 

111.2.2. "Landkaarten II": resultaten. 

Zoekstrategieën. De door de proefpersonen gevolgde zoekstra-

tegie'én werden bepaald op dezelfde wijze als bij de taak "Land-

kaarten I". Er konden bij "Landkaarten II" drie manieren van wer-

ken worden onderscheiden: 
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- Aanpak 1: het van links naar rechts en van boven naar beneden 

("regelgewijs"), dan wel het van boven naar beneden en van 

links naar rechts ("kolomsgewijs") afzoeken van de kaart. 

- Aanpak 2: het min of meer willekeurig afzoeken van aansluiten-

de deelgebieden van het zoekveld dan wel het min of meer cir-

culair afzoeken van het zoekveld. 

- Aanpak 3: het volledig willekeurig zoeken. 

Aanpak 1 kan, vanwege het algorithmische karakter ervan, 

worden bestempeld als de meest geavanceerde strategie. Aanpak 2 

kan als beter dan aanpak 3 worden beschouwd daar met deze aanpak 

de kans wordt vergroot dat het gehele zoekveld wordt afgezocht. 

De toekenning van de aanpakscores geschiedde met tussenbeoor-

delaars betrouwbaarheden van .68 (klas 2) en .80 (de klassen 4 en 

6). De meeste problemen leverde de toekenning van de aanpakscores 

2 en 3 op. In gevallen waarin tussen de toekenning van score 2 en 

score 3 moest worden gekozen, werd de score 2 toegekend. 

Ook bij deze taak was er een significant verband tussen aan-

pakscores en ontwikkelingsniveau. De waarden van Kendalls Tau 

voor de pogingen 1, 2 en 3 waren respectievelijk -.34 (p = .001), 
- .35 (p = .001) en - .37 (p = .001). Tabel 3.7 geeft de relatieve 

frequenties waarmee de drie strategieën werden gevolgd. 

Tabel 3.7 Taak: "Landkaarten II". Relatieve frequenties waarmee 

de drie onderscheiden strategieën werden gevolgd. 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas 

aanpakscore 2 4 6 2 4 . 	6 2 4 6 

1 32.1 54.2 76.9 21.4 54.2 65.4 21.4 37.5 69.2 

2 57.2 33.3 23.1 68.0 37.5 34.6 42.9 50.0 19.2 

3 10.7 12.5 0.0 10.7 8.3 0.0 35.7 12.5 11.5 
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Inspectie van deze tabel maakt duidelijk waarom de correlaties 

niet hun maximale waarden bereiken: tweede klassers volgen in 

tegenstelling tot de verwachting hieromtrent in niet onaanzien-

lijke getale een andere dan de willekeurige werkwijze, vierde 

klassers volgen tegen de verwachting in ook de algorithmische en 

de willekeurige werkwijze, terwijl zesde klassers niet allen de 

algorithmische werkwijze volgen. Niettemin is het verband tussen 

ontwikkelingsniveau en aanpak onmiskenbaar. 

Prestatiescores. In tabel 3.8 zijn de gemiddelde scores op 

de prestatievariabele "Percentage Gevonden" ondergebracht. De 

verschillen tussen deze gemiddelden zijn getoetst door middel van 

een Kruskal-Wallis Anova met bijbehorende aposteriori toetsen 

(Daniel, 1978, 200-214). Deze analyse wijst uit dat er in het 

algemeen met leeftijd een toename is in het aantal gevonden 

doelen. 

Tabel 3.8 Taak: "Landkaarten II". Gemid-

delde scores op de variabele "Percentage 

Gevonden". De gemiddelden die op dezelfde 

hoogte zijn onderstreept, verschillen sig-

nificant van elkaar. 

klas 

poging 2 4 6 omnibus p 

1 91.1 92.2 96.4 .03 

2 93.4 <.01 89.1 96.9 

3 91.6 .86 93.1 94.4 

Ook bij deze taak is het verband nagegaan tussen prestatie-

en aanpakscores. Een significant verband in de voorspelde rich-

ting blijkt nu alleen aanwezig in klas 6, bij poging 2 (tau = 
-.42; p < .01) en bij poging 3 (tau = -.30; p < .05). In de klas- 
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sen 2 en 4 is geen enkele maal een significant verband op het 5% - 

niveau tussen aanpak- en prestatiescores. Egnmaal heeft een sig-

nificante correlatiewaarde een "verkeerd" teken, namelijk bij de 

eerste poging in klas 6 (tau = + .32; p < .05). Zesde klassers 

slaagden er bij deze poging dus in om met minder geavanceerde 

aanpakken meer doelen te vinden dan met de algorithmische aanpak. 

Over het geheel genomen betekent dit correlatiepatroon dat 

met de verschillende strategieën gelijke zij het geen maximale 

resultaten worden behaald. Ook met strategie 1 wordt geen maxi-

maal succes geboekt. Dit blijkt ook uit de hoogte van de afwij-

kingsscores die op dezelfde wijze als bij "Landkaarten I" bere-

kend zijn voor de proefpersonen met strategiescore 1. Gemiddeld 

over pogingen behaalden de klassen 2, 4 en 6 op deze variabele 

respectievelijk de score 3.3, 2.7 en 1.6. Bij de pogingen 1 en 2 

verschilden de klassen 2 en 6 significant van elkaar (Kruskal-

Wallis Anova). Op geen der leeftijden wordt dus strategie 1 al 

door een ieder met maximaal profijt uitgevoerd. 

Veranderingen over pogingen. Er wordt bij deze taak door 

tamelijk veel proefpersonen van aanpak gewisseld. In de klassen 

2, 4 en 6 veranderden na de eerste poging respectievelijk twaalf, 

negen en elf proefpersonen hun aanpak en na poging 2 respectieve-

lijk twaalf, negen en acht proefpersonen. In klas 2 gingen na 

beide pogingen significant meer proefpersonen achteruit dan voor-

uit (Sign Test; p < .10). Na de tweede poging was dit ook het 

geval in klas 4. Ook relatief ten opzichte van het aantal proef-

personen dat achteruit c.q. vooruit had kunnen gaan was er in 

deze drie gevallen meer achteruitgang dan vooruitgang. In klas 4 

na de tweede poging en in klas 6 na de eerste en tweede poging 

lag dit omgekeerd. 

Ten gevolge van de wisselingen in aanpak lag in alle klas-

sen het percentage proefpersonen dat bij minstens één poging de 

algorithmische aanpak volgde niet onaanzienlijk hoger dan de 

percentages voor de afzonderlijke pogingen. Voor de klassen 2, 4 

en 6 bedroegen deze percentages respectievelijk 46%, 71% en 92%. 
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Veranderingen binnen pogingen. In geen der klassen werd 

gedurende enige poging een eenmaal begonnen aanpak vervangen door 

een andere. 

111.2.3. "Landkaarten I" en "Landkaarten II" vergeleken. 

Zoals vergelijking van de tabellen 3.8 en 3.6 leert wordt de 

opdracht bij "Landkaarten II" met meer succes uitgevoerd dan bij 

"Landkaarten I". Dit is met name in klas 2 het geval. In deze 

klas kan het grotere succes bij "Landkaarten II" niet worden 

toegeschreven aan het grotere aantal kinderen dat bij deze taak 

de algorithmische aanpak kiest. Er is immers geen significante 

correlatie tussen aanpak- en prestatiescores. Ook in klas 4 kan 

deze verklaring niet worden gehanteerd omdat in deze klas de aan-

tallen proefpersonen die in beide taken strategie 1 volgen elkaar 

nauwelijks ontlopen. De meest waarschijnlijke verklaring voor de 

prestatieverschillen tussen beide taken is dan ook dat bij "Land-

kaarten II" de reeds gevonden doelen fysiek gemarkeerd konden 

worden. Dit bevordert waarschijnlijk vooral de effectiviteit van 

de controle procedures nadat men het zoekveld een eerste maal 

heeft afgezocht. 

Het verband tussen de manieren waarop de beide taken worden 

aangepakt is over het algemeen betrekkelijk zwak. In klas 6 was 
slechts één van de zes berekende correlaties (Kendalls Tau) sig-

nificant (tau = .39; p < .05), in klas 4 waren drie van de zes 

berekende correlaties significant op het 5% -niveau (tau-waarden 
tussen .34 en .38). In klas 2 konden wegens gebrek aan spreiding 

bij "Landkaarten I" geen correlaties berekend worden. Gezien het 

aantal wisselingen in aanpak tussen pogingen is de geringe sterk-

te van de berekende verbanden niet verwonderlijk. 
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111.3. 	"Unieke Elementen" en "Afwijkende Vierkanten I + II": 

gestructureerde zoekvelden. 

De taken die nu zullen worden besproken, worden gekenmerkt 

door een matrijsgewijze ordening van het zoekveld. Vergeleken met 

de eerder besproken taken is er dus sprake van een grote mate van 

structuur. In hoofdstuk II is de verwachting uitgesproken dat dit 

ook bij tweede en vierde klassers zou kunnen leiden tot een algo-

rithmische wijze van zoeken. 

111.3.1. "Afwijkende Vierkanten I + II". 

Zoals in hoofdstuk II geschetst ging het bij deze taken om 

het vinden van alle van een standaard qua afmetingen afwijkende 

vierkantjes. Van alle gelnspecteerde vierkantjes moest het bij-

behorende nummer worden opgelezen en moest worden aangegeven of 

de afmeting anders was dan bij de standaard. Bij "Afwijkende 

Vierkanten I" werd een 10 x 10 matrijs aan de proefpersoon voor-

gelegd, waarin 45 van de 2 x 2 cm metende cellen gevuld waren met 

een rood, groen of zwart vierkantje waarvan de afmeting 9, 10 of 

11 mm was. Vijftien stimuli waren gelijk aan de standaard die 

10x10 mm mat en, getekend op een afzonderlijk vel, permanent voor 

de proefpersoon beschikbaar was. Aan de 45 stimuli waren op wil-

lekeurige wijze de nummers 1-45 toegekend. Bij "Afwijkende Vier-

kanten II" bevatte de voorgelegde matrijs 15 x 15 = 225 cellen, 

eveneens 2 x 2 cm metend. Van deze cellen waren er 99 gevuld met 
stimuli zoals zojuist beschreven. Voor iedere kleur afzonderlijk 

waren de vierkantjes op willkeurige wijze genummerd van 1 tot 33 
en waren 11 vierkantjes gelijk aan de standaard.In figuur 3.2 is 

een verkleinde versie (schaal 4 : 5) van een deel van de matrijs 

afgedrukt. 

De opdracht was am het zoeken kleur voor kleur, op aanwijzing van 

de proefleider, af te werken. De volgorde waarin de taken werden 

afgewerkt, was: eerst "Afwijkende Vierkanten I" (één poging), dan 

"Afwijkende Vierkanten II" (drie pogingen, één voor elke kleur). 
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Figuur 3.2 Deel van de bij de taak "Afwijkende Vierkanten II" aan 

de kinderen voorgelegde matrijs; g = groen, r = rood, z = zwart. 

Voor de volgende prestatievariabelen werden scores berekend: 

- "Aantal Vergeten": het aantal niet geInspecteerde vierkantjes. 

- "Aantal Dubbel": het aantal stimuli dat meer dan eenmaal werd 

geInspecteerd. 

Resultaten. 

Zoekstrategieën. Er konden bij deze taken vier manieren van 

werken worden onderscheiden: 

- Aanpak 1: het regel voor regel c.q. kolom voor kolom afzoeken 

van het zoekveld. 
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- Aanpak 2: regels en kolommen door elkaar afzoeken dan wel het 

steeds ad hoc opdelen van het zoekveld in subgebieden, die dan 

min of meer systematisch worden afgezocht. 

- Aanpak 3: willekeurig beginnen te zoeken waarna de rest van 

het veld (minstens de helft) algorithmisch wordt afgewerkt. 

- Aanpak 4: her en der stimuli inspecteren; een volledig wille-

keurige wijze van werken. 

Van deze strategie'èn kan aanpak 1 als de meest geschikte 

worden beschouwd en aanpak 4 als de minst geschikte. De aanpakken 

2 en 3 nemen de middenpositie in, maar laten zich onderling niet 

ordenen. De tussenbeoordelaars betrouwbaarheden waarmee de aan-

pakscores konden worden toegekend bedroegen in de klassen 2, 4 en 

6 respectievelijk 84%, 93% en 100%. Bij de helft van de in totaal 

27 (op 240), overigens na overleg opgeloste, meningsverschillen 

tussen de beoordelaars ging het om het onderscheid tussen aanpak 

2 en 4. 

Zowel bij "Afwijkende Vierkanten I" als bij "Afwijkende 

Vierkanten II" was er een significant verband tussen ontwik-

kelingsniveau en aanpak. De waarden van Kendalls Tau, berekend na 

reductie van de aanpakken 2 en 3 tot één categorie, bedroegen 

achtereenvolgens -.43 (I; p = .001), -.44 (II,1; p = .001), -.45 

(11,2; p = .001) en -.36 (11,3; p = .001). Inspectie van tabel 

3.9 maakt duidelijk waar de oorzaak ligt van het feit dat de 

correlaties niet perfect zijn: conform de verwachtingen hierom-

trent kiezen ook tweede en vierde klassers in betrekkelijk grote 

getale de algorithmische zoekwijze. Niettemin kiest ook een aan-

tal kinderen, vooral in de tweede klas, voor minder adequate 

strategieën. 

Prestatiescores. Met leeftijd neemt het aantal vergeten en 

het aantal dubbel af (Kruskal-Wallis Anova; alpha = .05). 

Aposteriori analyses localiseerden als reden van de overall-

significantie het verschil tussen de scores van tweede en zesde 

klassers. In tabel 3.10 worden de gemiddelde scores weergegeven, 
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voor de taak "Afwijkende Vierkanten II" voor de drie pogingen 

tezamen. 

Tabel 3.9  Taak: "Afwijkende Vierkanten I" en "Afwijkende Vier-

kanten II". Percentages proefpersonen die de diverse onder-

scheiden strategieën volgden. 

Afwijkende 

Vierkanten I 

Afwijkende Vierkanten II 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas klas 

Aanpakscore 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 

2 

3 

4 

40 

13 

13 

33 

63 

17 

13 

8 

92 

4 

013 

417 

53 

17 

79 

17 

4 

0 

100 

0 

020 

023 

50 

7 

96 

0 

4 

0 

96 

0 

410 

020 

70 

0 

96 

4 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

Bij beide taken was er een sterk verband tussen aanpak en 

prestatiescores. In totaal 18 van de 20 berekenbare correlaties 

(Kendalls Tau; wegens het ontbreken van spreiding kon in vier 

gevallen geen correlatie worden berekend) waren significant op 

het 5%-niveau. Zestien van de correlaties hadden de waarde van 

.50 of hoger. Deze uitkomst betekent dat de boven op analytische 

gronden gegeven ordening van de aanpakscores als correct kan 

worden beschouwd. 

Tabel 3.10  Taak: "Afwijkende Vierkanten I" en "Afwijkende Vier-

kanten II". Klassegemiddelden op de variabelen "Aantal Vergeten" 

en "Aantal Dubbel". 

Afw. Vlerk. I ' 	Afw. Vierk. II 

Variabele 2 4 6 2 4 6 

Aantal Vergeten 

Aantal Dubbel 

7.6 

2.8 

3.1 

0.9 

1.3 

0.3 

4.9 

1.5 

1.1 

0.3 

0.8 

0.1 
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Op dezelfde wijze als bij de taken "Landkaarten I" en "Land-

kaarten II" werd ook bij "Afwijkende Vierkanten I en II" een af-

wijkingsscore berekend voor de proefpersonen die aanpak 1 volg-

den, nu ten aanzien van de in het zoekveld reeds aanwezige regels 

en kolommen. Gemiddeld over alle pogingen (er waren geen tussen-

pogingen-verschillen) haalden zesde klassers een score van .6, 
vierde klassers een score van .9 en tweede klassers een score van 
1.7. Significante verschillen kwamen steeds voor tussen de klas-

sen 2 en 6 (Kruskal-Wallis Anova). Deze uitkomsten betekenen dat 
er niet alleen een leeftijdstoename is in de frequentie waarmee 

aanpak 1 gekozen wordt, maar ook in de kwaliteit van uitvoering 

van deze strategie: hoe jonger men is, des te onzorgvuldiger 

voert men deze strategie uit. 

Veranderingen over _pogingen. Zoals inspectie van tabel 3.9 
al duidelijk maakt, kwamen bij de taak "Afwijkende Vierkanten II" 

in de klassen 2 en 4 de nodige veranderingen tussen pogingen 

voor. In klas 2 gingen na de eerste poging evenveel proefpersonen 

vooruit als achteruit (vier proefpersonen), na de tweede poging 

echter gingen er meer proefpersonen vooruit (zes) dan achteruit 

(drie). In klas 4 gingen na de eerste poging vier proefpersonen 

vooruit en geen proefpersoon achteruit (p < .10; Sign Test), 

terwijl na de tweede poging twee proefpersonen van aanpak ver-

anderden (één vooruit en één achteruit). 

Als resultaat van deze wisselingen volgde 73% der tweede klassers 
en zelfs 100% der vierde klassers minstens éénmaal de algorith-

mische werkwijze. 

Veranderingen binnen pogingen. Anders dan bij de eerder be-

sproken taken kwamen bij de taken "Afwijkende Vierkanten" een 

aantal malen veranderingen binnen pogingen voor, en wel bij een 

aantal van de proefpersonen die hun zoekactiviteiten op wille-

keurige wijze begonnen. Bij "Afwijkende Vierkanten I" begonnen 14 

tweede klassers met willekeurig zoeken, maar 29% van hen scha-

kelde voordat het zoekveld half was afgezocht over op de algo-

rithmische werkwijze. In klas 4 werd dit gedaan door drie van de 

vijf proefpersonen (60%). Bij "Afwijkende Vierkanten II" demon- 
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streerde bij de eerste poging 44% (4/9) der tweede klassers en 

100% (1/1) der vierde klassers deze verandering, bij de tweede 

poging 29% (2/9) der tweede klassers en 100% (1/1) der vierde 

klassers, en bij de derde poging 0% (0/6) der tweede klassers. 

Conform de voorspelling kwam de beschreven verandering dus het 

meest voor bij vierde klassers, hoewel zij ook optrad in de twee-

de klas. Zesde klassers veranderden niet van aanpak, gaande de 

uitvoering van de taak. Op een enkeling na begonnen zij algo-

rithmisch te zoeken en bleven dit gedurende de gehele taak doen. 

111.3.2. "Unieke Elementen". 

Bij de taak "Unieke Elementen" diende de grootste dan wel de 

kleinste van een aantal matrijsgewijs geordende geometrische 

figuren (cirkels, ruiten of vierkanten) gelocaliseerd te worden. 

Het materiaal bestond uit een houten bord (40 x 40 cm) waarin een 

aantal gaten (5 x 5 cm; 25 gaten in 5 rijen van 5) was gezaagd en 

uit drie vellen waarop de geometrische figuren waren getekend. 

De vellen konden onder het bord worden gelegd en wel zodanig dat 

zich in elk gat één figuur bevond. Alle gaten waren bedekt met 

een klepje zodat inspectie van de figuren alleen mogelijk was na 

het optillen van de klepjes. De figuren waren of cirkels (poging 

1) of ruiten (poging 2) of vierkanten (poging 3). De figuren 

verschilden onderling van afmeting, terwijl één figuur de klein-

ste (pogingen 1 en 3) of de grootste (poging 2) was. Er mochten 

nooit meer dan twee klepjes tegelijk geopend zijn. De verschillen 

tussen de figuren waren minimaal, hoewel onderkenbaar bij gelijk-

tijdige inspectie. De beste strategie is daarom steeds de tot een 

bepaald moment kleinst (grootst) gebleken figuur zichtbaar te 

houden en de nog niet gecontroleerde figuren hiermee te ver-

gelijken totdat zich een nog kleiner (groter) element voordoet, 

dat op zijn beurt de vergelijkingsfiguur wordt, enzovoort totdat 

alle figuren gecontroleerd zijn. Voor het volgen van deze strate-

gie moet men transitief kunnen redeneren. Men moet kunnen berede-

neren dat, wanneer een bepaalde figuur kleiner (groter) is dan de 

tot nu toe kleinste (grootste), deze figuur ook kleiner (groter) 
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is dan alle andere tot dan toe gecontroleerde figuren. Om na te 

gaan of de proefpersonen transitief konden redeneren, werd hen op 

een later tijdstip de controletaak "Stimuli Ordenen" voorgelegd. 

Hierbij diende een drietal kaartjes met daarop tekeningen van 

vierkanten te worden geordend naar de grootte van de vierkanten. 

De kaartjes lagen met de tekeningen aan de onderkant voor de 

proefpersoon op tafel. Telkens mochten slechts twee kaartjes 

tegelijk worden omgedraaid die na inspectie weer met de tekening 

aan de onderkant moesten worden neergelegd, in een door de proef-

persoon te kiezen volgorde. 

Op de volgende prestatievariabelen werden scores berekend: 

- "Aantal Vergeten": het aantal niet geïnspecteerde figuren. 

- "Aantal Eenmaal Geïnspecteerd": het aantal figuren dat slechts 

éénmaal werd geïnspecteerd. 

Resultaten. 

Zoekstrategie'én. Ook bij deze taak konden vier zoekstrate-

gleën worden onderscheiden: 

- Aanpak 1: het regel voor regel c.q. kolom voor kolom afzoeken 

van het zoekveld dan wel het maken van een "zoekspoor" be-

staande uit elkaar insluitende vierkanten. 

- Aanpak 2: het voortdurend afwisselen van regel- en koloms-

gewijs zoeken. 

- Aanpak 3: het zoeken willekeurig beginnen waarna de rest van 

het veld (minstens de helft) algorithmisch wordt afgezocht. 

- Aanpak 4: volledig willekeurig het zoekveld afzoeken. 

Aanpak 1 kan weer als de meest geschikte worden beschouwd, 

aanpak 4 als de minst geschikte. De aanpakken 2 en 3 nemen de 

middenpositie in, maar laten zich onderling niet ordenen. In alle 
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klassen lagen de tussenbeoordelaars betrouwbaarheden waarmee de 

aanpakscores werden toegekend boven de 90%. 

Er was bij deze taak geen significant (alpha = .05) verband 

tussen aanpakscore en klasseniveau. De waarden van Kendalls Tau, 

berekend na reductie van de aanpakken 2 en 3 tot één categorie, 
waren .07 (poging 1), .14 (poging 2) en .05 (poging 3). Tabel 

3.11 geeft de relatieve frequenties waarmee de diverse aanpakken 

werden gekozen. Opvallend is de lage frequentie waarmee aanpak 1 

en de hoge frequentie waarmee aanpak 4 gekozen werd, vooral bij 

zesde klassers. 

Tabel 3.11  Taak: "Unieke Elementen". Percentages proefpersonen 

die de onderscheiden aanpakken kozen. 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas 

Aanpak 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 48 47 40 63 64 42 62 73 54 

2 7 33 12 4 5 12 7 0 15 

3 14 5 8 4 14 8 3 9 0 

4 31 14 40 30 18 39 28 18 31 

De verklaring voor de lage frequenties waarmee strategie 1 

werd gekozen zou kunnen worden gezocht in de moeilijkheden die 

veel kinderen blijkbaar hadden met transitief redeneren. Analyse 

van de prestaties in de controletaak "Stimuli Ordenen" wees name-

lijk uit dat in de klassen 6, 4 en 2 respectievelijk slechts 65, 
42 en 10 procent van de proefpersonen deze taak goed uitvoerde, 

dat wil zeggen zonder teveel of te weinig paarsgewijze verge-

lijkingen te maken. Voorts volgde, gemiddeld over pogingen, 

slechts 31% van de zesde klassers, 28% van de vierde klassers en 
9% van de tweede klassers bij de taak "Unieke Elementen" de eer-
der als optimaal geschetste strategie van het steeds open laten 

liggen van het meest extreme element. Tegen het zoeken van een 

verklaring in het onvermogen tot transitief redeneren pleit ech- 
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ter het argument dat het werken met absolute in plaats van rela-

tieve codes een volledig algorithmische aanpak geenszins in de 

weg behoeft te staan. Dit blijkt met name uit de prestaties van 

de tweede klassers, die enerzijds nogal wat moeite bleken te 

hebben met de taak "Stimuli Ordenen" anderzijds gemiddeld in 

slechts 9% der gevallen de "transitieve" strategie gevolgd heb-

ben, maar toch gemiddeld in 58% der gevallen de volledig algo-

rithmische strategie volgen. De verklaring voor het gebrekkige 

zoekgedrag van veel proefpersonen lijkt dus wel elders gezocht 

moeten worden. Een poging daartoe zal in hoofdstuk V worden ge-

daan. 

Prestatiescores. Voor geen van beide prestatievariabelen kon 

enig significant klasseverschil worden geconstateerd (Kruskal-

Wallis Anova). Bij de diverse pogingen varieerde het aantal Ver-

geten tussen 4.1 en 7.3, het aantal Eenmaal Geinspecteerde 

figuren tussen 15 en 20. 

Correleerden de scores op de prestatievariabelen dus niet 

met klasseniveau, zij deden dit binnen de klassen wel met de 

aanpakscores. Van de 18 berekende correlaties (Kendalls Tau) 

waren drie significant op het 5%-niveau en 12 op het 1%-niveau. 

Deze uitkomsten betekenen dat de boven op analytische gronden 

gegeven ordening van de onderscheiden manieren van werken als 

correct kan worden beschouwd. 

Veranderingen over pogingen. Veranderingen over pogingen 

kwamen een aantal malen voor. In de klassen 2 en 4 gingen na de 

eerste poging significant meer proefpersonen vooruit dan 

achteruit (Sign Test; zes vs een in klas 2, vijf vs een in klas 

4). In klas 6 was dit het geval na poging 2 (vier vs nul proef-

personen). In alle overige gevallen waren de aantallen proef-

personen die vooruit en achteruit gingen met elkaar in evenwicht 

(klas 6, na poging 1: drie vs twee; klas 2, na poging 2: drie vs 

vijf; in klas 4, na poging 2: twee vs nul). 

Door deze veranderingen bedroeg het percentage proefpersonen 

dat minstens eenmaal de algorithmische werkwijze volgde 77% in 

klas 2, 82% in klas 4 en 69% in klas 6. 
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Veranderingen binnen pogingen. Ook bij deze taak deden zich 

enige veranderingen in aanpak binnen pogingen voor, en wel bij 

een aantal proefpersonen die aanvankelijk willekeurig zochten. 

Gesommeerd over de drie pogingen begonnen 32 tweede klassers, 17 

vierde klassers en 32 zesde klassers met het willekeurig afzoeken 

van het zoekveld. Van deze proefpersonen schakelde respectieve-

lijk 19% (klas 2), 35% (klas 4) en 13% (klas 6) voordat de helft 

van het zoekveld was afgezocht over op de algorithmische werk-

wijze. Volgens Chi-kwadraat analyses per poging waren er echter 

geen significante tussenklassen verschillen. 

111.4. 	"Haptisch Zoeken" en "Haptisch-Visueel Zoeken". 

De tot nu toe in dit hoofdstuk behandelde zoektaken hadden 

alle een visueel of een visueel-motorisch karakter. In het dage-

lijks leven moet echter ook vaak tastenderwijs worden gezocht. 

Het is daarom de vraag hoe de ontwikkeling van zoeken op de tast 

verloopt. In de literatuur (Bjorklund, Butter & Wings, 1978; 

Gibson, 1969) wordt overwegend de gedachte naar voren gebracht 

dat ontwikkelingen in de haptische modaliteit zouden volgen op 

ontwikkelingen in de visuele modaliteit. Om te onderzoeken in 

hoeverre de stelling geldig is ten aanzien van zoekgedrag zijn de 

nu te bespreken taken in het onderzoek opgenomen. 

Bij de taak "Haptisch Zoeken" werd gewerkt met een drietal 

houten objecten, te weten een kubus (6 x 6 x 6 cm), een gelijk-
zijdige (kleine) pyramide (hoogte zes cm) en een vijfzijdige 

(grote) pyramide (hoogte acht cm) met een vierkant grondvlak 

(6 x 6 cm). In de zijden van deze objecten waren gaatjes geboord 
(diameter één cm), het aantal waarvan door de proefpersonen op de 

tast moest worden vastgesteld. Het aantal gaatjes per zijde vari-

eerde van twee tot vier. Om te bereiken dat de proefpersonen de 

objecten niet zouden zien werd voor hen een schermpje gezet waar 

zij gemakkelijk omheen konden reiken. Van de proefpersoon uit 

gezien werd het object achter het scherm betast. De proefpersoon 

diende het object tijdens het betasten in de handen te houden. De 

objecten werden de proefpersonen zodanig in handen 
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gegeven dat altijd een vlak (bij de vijfzijdige pyramide was dat 

het grondvlak) parallel met de tafel liep. De opdracht aan de 

proefpersoon was om onmiddellijk nadat hij een zijde had afge-

werkt het aantal gaten daarin aangetroffen op te noemen. Na af-

loop werd de proefpersoon op de hoogte gesteld van het aantal 

zijden dat hij niet en/of meer dan eenmaal had betast. De serie 

objecten werd door de vierde en zesde klassers driemaal en door 

de tweede klassers tweemaal afgewerkt, waarbij de volgorde bij 

elke poging was: kubus, vier- en vijfzijdige pyramide. Om de 

proefpersoon met de objecten vertrouwd te maken werd, voordat hem 

een object in handen werd gegeven, kort een voorbeeld (zonder 

gaten) getoond. 

Nadat de laatste poging was afgewerkt, werd het scherm ver-

wijderd en kreeg de proefpersoon achtereenvolgens drie kubussen 

aangereikt in de zijden waarvan een aantal schroeven (variërend 

van drie tot acht) waren gedraaid. De proefpersoon diende aan te 

geven hoeveel schroeven elke zijde bevatte. De prestaties op deze 

laatste taak zullen worden behandeld in de paragraaf "Haptisch-

Visueel Zoeken". Bij deze taak werd overigens geen feedback ge-

geven over het aantal niet en/of meermalen geinspecteerde zijden. 

De prestatievariabelen waarop voor elke proefpersoon een 

score werd vastgesteld waren de volgende: 

- "Aantal Zijden Slechts Eenmaal Betast": deze variabele geeft 

aan het aantal zijden dat slechts eenmaal betast werd. Het 

complement van de score op deze variabele wordt gevormd door 

het aantal zijden dat niet en/of meer dan eenmaal werd betast. 

- "Percentage Gevonden Gaten": de score op deze variabele geeft 

aan hoeveel procent van het totaal aantal gaten in een object 

door de proefpersoon gevonden werd. 

- "Percentage Foutloos Betaste Zijden": de score op deze varia- 

bele geeft aan op hoeveel procent van de feitelijk betaste 

zijden van een object de proefpersoon precies het aantal daar-

in aanwezige gaten vond, dus niet een kleiner of groter aantal 

noemde. 

De score op de eerste variabele geeft een indicatie van de 

prestaties bij het manipuleren van het object, de scores op de 

laatste twee variabelen geven een indicatie van het betasten van 



85 

de zijden. In de volgende paragrafen zullen eerst de resultaten 

bij "Haptisch Zoeken" besproken worden. Daarna zullen de resulta-

ten bij "Haptisch-Visueel Zoeken" behandeld worden, waarbij ook 

vergelijkingen zullen worden gemaakt met de uitkomsten bij "Hap-

tisch Zoeken". 

111.4.1. "Haptisch Zoeken": resultaten. 

Zoekstrategieën. De door de proefpersonen gevolgde wijzen 

van aftasten van de objecten vielen uiteen in drie categorieën. 

Zij kunnen als volgt worden omschreven: 

- Aanpak 1: het ronddraaien van het object rond een as totdat 

alle (maar zie hierna) rond die as liggende zijden zijn af-

gewerkt, waarna de eventueel resterende zijde (bij de pyra-

miden) of zijden (bij de kubus) worden betast. Een aantal 

malen werd te lang of te kort am een bepaalde as gedraaid, 

zodat sommige zijden niet of meermalen betast werden; ook 

werden niet altijd alle resterende zijden afgewerkt. Toch werd 

ook in deze gevallen aanpakscore 1 toegekend omdat de aanpak 

duidelijk systematisch was. 

- Aanpak 2: deze score werd toegekend in al die gevallen waarin 

de proefpersonen systematisch begonnen (minstens drie, meestal 

meer verschillende zijden systematisch afwerkend) maar daarna 

het spoor bijster raakten. 

- Aanpak 3: deze score werd toegekend aan alle proefpersonen in 
wier aanpak geen enkele systematiek viel te onderscheiden. 

In tabel 3.12 zijn de relatieve frequenties weergegeven 

waarmee in de drie klassen de verschillende aanpakken werden 

gevolgd. Inspectie van deze tabel leert dat de taak met de toe-

name in leeftijd systematischer wordt aangepakt. Dit wordt beves-

tigd door de waarden van de correlaties (Kendalls Tau) tussen 

aanpakscore en klasseniveau. Voor de eerste twee pogingen zijn 
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deze waarden op één uitzondering na (poging 2, vijfzijdige pyra-

mide) significant op het 5%-niveau. De significante waarden 

variëren tussen -.17 en -.24. Bij poging 3 is er alleen bij de 

vijfzijdige pyramide een verband tussen klasseniveau en aanpak-

score (tau = -.26; p = .03). Zoals tabel 3.12 laat zien ontlopen 

de drie klassen elkaar dan ook vaak niet veel in de keuze van de 

diverse strategieën. 

Tabel 3.12 Taak: "Haptisch Zoeken". Percentages proefpersonen die 

de diverse werkwijzen gevolgd hebben. 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas 

object score 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 34.5 45.8 65.4 55.2 58.3 76.9 ---- 70.8 84.6 

kubus 2 27.6 33.3 23.1 24.1 20.8 15.4 ---- 12.5 11.5 

3 37.9 20.8 11.5 20.7 20.8 7.7 ---- 16.7 3.8 

1 58.6 75.0 80.8 79.3 87.5 100 ---- 91.7 96.2 
kleine 2 20.7 16.7 19.2 17.2 4.2 0.0 ---- 4.2 3.8 
pyram. 

3 20.7 8.3 0.0 3.4 8.3 0.0 ---- 4.2 0.0 

1 79.3 79.3 88.5 86.2 83.3 100 ---- 87.5 100 
grote 2 3.4 8.3 3.8 10.3 8.3 0.0 ---- 0.0 0.0 
pyram. 3 17.2 12.5 7.7 3.4 8.3 0.0 ---- 12.5 0.0 

Het is afhankelijk van het object welke werkwijze in welke 

mate wordt gevolgd. De kubus lokt in alle klassen minder syste-

matisch zoekgedrag uit dan de beide pyramiden. Bovendien levert 

de vierzijdige pyramide bij de eerste poging de tweede klassers 

meer moeilijkheden op dan de vijfzijdige. Op de betekenis van 

deze verschillen zal in hoofdstuk V worden ingegaan. 

Prestatiescores. De scores op de prestatievariabelen zijn 

ondergebracht in de tabellen 3.13 t/m 3.15. Inspectie van deze 

tabellen leert dat er bijna altijd sprake is van toename in pres-

tatieniveau tussen twee opeenvolgende klassen. Daarbij zijn de 
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Tabel 3.13  Taak: "Haptisch Zoeken". Gemiddeld aantal zijden slechts 

eenmaal betast. Scores, op dezelfde hoogte onderstreept, verschil-

len significant van elkaar (getoetst met Kruskal-Wallis Anova bij 

poging 1 en 2 en met de Mann-Whitney toets bij poging 3). 

kubus kleine pyramide grote pyramide 

klas klas klas 

poging 2 4 6 2 	4 6 2 4 6 

1 2.8 3.8 4.3 2.4 	3.1 3.6 4.3 4.3 4.5 

2 4.3 5.0 5.2 3.0 	3.4 3.9 4.3 4.5 4.6 

3 --- 5.3 5.5 --- 4.7 4.9 --- 	3.7 3.9 

Tabel 3.14  Taak: "Haptisch Zoeken". Gemiddelde percentages foutloos 

betaste zijden. Scores, op dezelfde hoogte onderstreept, verschil-

len significant van elkaar (getoetst met Kruskal-Wallis Anova bij 

poging 1 en 2 en met de Mann-Whitney toets bij poging 3). 

kubus kleine pyramide 	grote pyramide 

klas klas klas 

poging 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 46.8 55.9 72.5 56.4 70.8 77.1 56.9 64.8 70.7 

2 68.8 70.3 79.0 86.5 60.0 70.3 80.1 66.3 77.9 

3 ---- 72.7 86.0 ---- 74.4 89.4 ---- 81.9 83.8 

Tabel 3.15  Taak: "Haptisch Zoeken". Gemiddelde percentages gevon-

den gaten. Scores, op dezelfde hoogte onderstreept, verschillen 

significant van elkaar (getoetst met Kruskal-Wallis Anova bij po-

ging 1 en 2 en met de Mann-Whitney toets bij poging 3). 

kubus kleine pyramide grote pyramide 

klas klas klas 

poging 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 78.7 82.7 90.3 81.3 88.5 91.6 83.0 84.7 91.5 

2 88.1 89.0 93.0 89.5 93.5 97.2 86.7 90.6 94.4 

3 ---- 90.7 95.9 ---- 91.6 97.2 ---- 96.0 94.8 
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verschillen tussen de klassen 2 en 6 in 78% der gevallen signi-
ficant, de verschillen tussen de klassen 4 en 6 in 26% der geval-

len. Tussen de klassen 2 en 4 werden geen significante verschil-

len gevonden hoewel klas 4 bijna altijd hoger scoort dan klas 2. 

Naar de prestaties gemeten zijn de tweede klassers dus het 

slechtst op deze taak en de zesde klassers het best, al dient te 

worden opgemerkt dat ook de oudste kinderen gemiddeld niet opti-

maal presteren, noch bij het manipuleren van het blok, noch bij 

het aftasten der zijden. 

Er is een duidelijk verband tussen aanpak en prestaties. Bij 

alle blokken en bij alle pogingen waren de correlaties (Kendalls 

Tau) significant op het 5%-niveau. Deze uitkomsten betekenen dat 

de op analytische gronden gegeven ordening van de drie manieren 

van werken als correct kan worden beschouwd. 

De prestaties van de proefpersonen die aanpak 1 volgden zijn 

evenals bij de eerder besproken taken nader geanalyseerd. 

In tabel 3.16 zijn de percentages proefpersonen aangegeven 

die, bij keuze van de meest systematische aanpak, respectievelijk 

alle zijden slechts eenmaal betasten (score 1), sommige zijden 

vergeten (score 2), dan wel alle zijden betasten, maar sommige 

zijden meermalen (score 3). Omdat de percentages voor de ver-

schillende objecten en pogingen elkaar nauwelijks ontlopen, zijn 

in tabel 3.16 de percentages gegeven, gemiddeld over pogingen en 

objecten. Voor elk blok en elke poging afzonderlijk werden echter 

Chi-kwadraat analyses uitgevoerd. Deze leverden alle een signi-

ficante uitkomst op (alle p < .01). Hoewel er dus in alle klassen 

een aantal proefpersonen is dat aanpak 1 niet goed ten uitvoer 

kan brengen, is dit aantal groter bij de jongere kinderen. Voor 

hen stuit het uitvoeren van een goed plan kennelijk nog op moei-

lijkheden. 

Wanneer men de gegevens uit de tabellen 3.12 t/m 3.16 ge-

zamenlijk bekijkt dan rijst het vermoeden dat er slechts weinig 

proefpersonen zullen zijn die strategie 1 volgen, daarbij alle 

zijden slechts eenmaal betasten en bovendien ook alle gaten in de 

zijden vinden. Een simpele empirische controle bevestigt dit 

vermoeden. 
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Tabel 3.16 Taak: "Haptisch Zoeken". Gemiddeld over pogingen en 

objecten de relatieve aantallen proefpersonen die, strategie 1 

kiezend, daarbij alle zijden slechts eenmaal betastten (1), 

zijden vergaten te betasten (2) dan wel alle zijden betastten, 

maar sommige meermalen (3). 

klas 

Tastgedrag 2 4 6 

1 46 66 83 

2 31 15 5 

3 23 19 12 

In klas 2 varieert het percentage proefpersonen dat aan al deze 

voorwaarden tegelijk voldoet van 0 tot 13.8 procent (afhankelijk 

van poging en object), in klas 4 van 0 tot 20.8 procent en in 

klas 6 van 15.4 tot 42.3 procent. Het is bij deze taak dus geen 

eenvoudige zaak om volledig aan het gestelde doel te voldoen, 

zelfs voor zesde klassers. 

Veranderingen over pogingen. Bij bestudering van tabel 3.12 

blijkt dat er in het algemeen over pogingen een toename is in de 

frequentie waarmee aanpak 1 wordt gevolgd en een daarmee gepaard 

gaande afname in de frequentie waarmee de andere aanpakken worden 

gevolgd. Nadere analyses van de veranderingen leert dat er naast 

vooruitgang ook achteruitgang optreedt. Het aantal proefpersonen 

dat vooruit gaat overtreft echter het aantal dat achteruit gaat. 

Gesommeerd over de drie objecten gaan in de tweede klas na de 

eerste poging 30 proefpersonen vooruit en 11 achteruit, in de 

vierde klas 16 proefpersonen vooruit en 11 achteruit en in de 

zesde klas 14 proefpersonen vooruit en 3 achteruit. In klas 2 bij 

kubus en grote pyramide en in klas 4 bij de kleine pyramide le-

verde de Sign Test een significante uitkomst op (alle p < .05). 

Na poging 2 treden in klas 4 nog 22 veranderingen op (13 voor-

uit), in klas 6 nog 7 (vier vooruit). 
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Ten gevolge van deze veranderingen zijn de percentages 

proefpersonen die op minstens één van de eerste twee pogingen de 

aanpakscore 1 behaalden in het algemeen hoger dan de percentages 

voor de pogingen afzonderlijk. Voor kubus, vierzijdige en vijf-

zijdige pyramide zijn deze percentages in klas 2 respectievelijk 

75, 83 en 100, in klas 4 respectievelijk 75, 96 en 92, en in klas 

6 respectievelijk 85, 100 en 100. 

Veranderingen binnen pogingen. Er waren geen proefpersonen 

die gedurende de pogingen hun aanvankelijke aanpak verwisselden 

voor een betere. Wel was er een aantal proefpersonen wier aanpak 

gedurende de uitvoering van de taak achteruitging. Het gaat om 

alle proefpersonen met aanpakscore 2. De relatieve frequenties 

waarmee deze aanpak voorkwam waren in het algemeen het hoogst bij 

de kubus, gevolgd door de vierzijdige pyramide. In hoofdstuk V 

zal worden ingegaan op de mogelijke redenen die aan deze ver-

slechtering in manier van werken ten grondslag liggen. 

111.4.2. "Haptisch-Visueel Zoeken": resultaten. 

Zoekstrategieën. Dezelfde manieren van werken als bij de 

taak "Haptisch Zoeken" konden worden onderscheiden. De frequentie 

waarmee deze werkwijzen zijn gevolgd zijn ondergebracht in tabel 

3.17. Daarin blijkt dat ondanks de visuele ondersteuning bij de 

manipulatie van de kubus toch een aantal proefpersonen, vooral in 

klas 2, er niet in slaagt om de taak algorithmisch af te werken. 

Er is dan ook bij alle pogingen een significant verband tussen 

aanpakscore en klasseniveau (Kendalls Tau). De correlatiewaarden 

voor de drie achtereenvolgende pogingen bedragen respectievelijk 

-.31 (p=.001), -.26 (p=.007) en -.20 (p=.03). 

Vergelijking van de gegevens in tabel 3.17 met die in tabel 

3.12 maakt duidelijk dat in alle klassen bij "Haptisch-Visueel 

Zoeken" gedurende de eerste poging systematischer wordt gewerkt 

dan bij de laatste poging van "Haptisch Zoeken" (voor de klassen 

6 en 4 was dit poging 3, voor klas 2 was dit poging 2). Analyse 

met Wilcoxons Toets wees echter uit dat alleen in klas 4 het 
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verschil significant was (p = .06). En dit ondanks het feit dat 

zij, in vergelijking met de tweede klassers, een poging meer 

achter de rug hadden op "Haptisch Zoeken". Het ontbreken van 

significantie in klas 6 is waarschijnlijk het gevolg van een 

plafondeffect, een verklaring die echter niet kan worden aange-

voerd voor de tweede klassers. 

Tabel 3.17 Taak: "Haptisch-Visueel Zoeken". Percentages proef-

personen die de diverse strategieën volgden. 

poging 1 poging 2 poging 3 

klas klas klas 

aanpak 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

1 65.5 83.3 96.2 75.9 95.8 96.2 75.9 95.8 92.3 

2 24.1 16.7 3.8 13.8 4.2 3.8 24.1 4.2 7.7 

3 10.3 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Prestatiescores. De gemiddelde scores op de prestatievaria-

belen "Percentage Gevonden Schroeven" en "Percentage Foutloos 

Geïnspecteerde Zijden" waren hoog. Gezien de geringe aantallen 

schroeven per zijde en gezien het feit dat de zijden nu visueel 

geïnspecteerd konden worden, behoeft dit geen verwondering te 

wekken. In het algemeen werden bij deze taak ook betrekkelijk 

weinig zijden meer dan eens geïnspecteerd of vergeten. Dit was 

(uiteraard) ook en vooral het geval bij de kinderen die aanpak 1 

volgden. In dit opzicht helpt visuele ondersteuning tweede klas-

sers dus wel: de uitvoering van strategie 1 is bij "Haptisch-

Visueel Zoeken" beter dan bij "Haptisch Zoeken". Overigens was 

dit ook het geval bij vierde klassers. 

Ook bij deze taak correleerden aanpak- en prestatiescores in 

het algemeen significant (in 19 van de 25 mogelijke gevallen). 

Hiermee wordt ook voor deze taak de op analytische gronden aange-

brachte ordening in werkwijzen empirisch bevestigd. 

Veranderingen over pogingen. In klas 2 kwamen na de eerste 

en de tweede poging en in klas 4 na de eerste poging enkele ver- 
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anderingen in aanpak voor. Na de eerste poging ging men in beide 

klassen in grotere getale vooruit dan achteruit (zeven vs drie in 

klas 2; vier vs een in klas 4). De verschillen waren echter niet 

significant (Sign Test). Door deze veranderingen was in alle 

klassen het percentage kinderen dat minstens eenmaal de algo-

rithmische aanpak volgde gelijk aan 100%. 

Veranderingen binnen pogingen. Ook bij deze taak raakten een 

aantal proefpersonen gedurende de uitvoering van de taak het 

spoor na een goed begin bijster. Het gaat am de proefpersonen met 

aanpakscore 2. Zoals tabel 3.17 laat zien kwam dit vooral voor 

bij tweede klassers en bij vierde klassers gedurende de eerste 

poging. In hoofdstuk V zal op dit verschijnsel nader worden inge-

gaan. 

111.5. 	"Verstoppen en Vinden". 

Behalve voor zoeken komt eenieder, ook het kind, regelmatig 

voor de taak te staan om dingen op te bergen. Uiteraard gaat het 

er daarbij altijd am deze taak zo uit te voeren dat de opgeborgen 

objecten later teruggevonden kunnen worden. Het valt gemakkelijk 

in te zien dat dit niet eenvoudig is, in ieder geval wanneer een 

groot aantal objecten moeten worden opgeborgen. Het opbergen zal 

over het algemeen dan ook slechts tot succes bij het latere 

zoeken leiden wanneer een relatie bestaat c.q. kan worden aange-

bracht tussen bergplaatsen en op te bergen objecten. Herinnering 

van de opbergregel zal het zoekproces dan tot een goede afloop 

kunnen brengen. 

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar het vermogen am 

bij het (zien) opbergen van objecten gebruik te maken van op de 

bergplaatsen aanwezige kenmerken c.q. daar zelf kenmerken op aan 

te brengen heeft voornamelijk kinderen beneden de lagere school 

leeftijd als proefpersonen gehad. De resultaten van dit onderzoek 

werden in hoofdstuk I besproken. Deze uitkomsten suggereren dat 

het vermogen am van reeds aanwezige, door anderen op bergplaatsen 

aangebrachte kenmerken gebruik te maken zich eerder ontwikkelt 
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(vanaf ± twee jaar) dan het vermogen om zelf discriminerende 

kenmerken aan te brengen c.q. zelf te beslissen hoe een serie 

objecten op te bergen op een aantal gemarkeerde plaatsen. Dit 

laatste vermogen lijkt pas rond een jaar of vijf enigszins ge-

stalte te krijgen. Slechts één studie hield zich bezig met even-

tuele ontwikkelingen van de manier van opbergen van objecten 

gedurende de lagere school jaren. Gels & Lange (1976) lieten hun 

proefpersonen (kleuterschoolkinderen en le, 3e en 5e klassers) 

een aantal objecten opbergen in doosjes, die voor een deel voor-

zien waren van een merkteken dat een betekenisrelatie had met één 

van de op te bergen objecten. Het bleek dat objecten die in een 

"gerelateerde" doos werden opgeborgen later gemakkelijker werden 

teruggevonden dan objecten waarvoor geen "gerelateerde" doos 

beschikbaar was. Er waren echter geen leeftijdsverschillen in de 

frequentie waarmee de betekenisrelaties 'geëxploiteerd' werden 

(in alle klassen in ongeveer 60% der gevallen), terwijl gezien 

dit percentage hogere frequenties goed mogelijk waren geweest. 

In het hier gerapporteerde onderzoek werd naast alle reeds 

besproken zoektaken ook een taak opgenomen waarbij de kinderen 

eerst zelf de objecten moesten opbergen alvorens die op een later 

tijdstip teruggezocht moesten worden. De bedoeling hiervan was 

gegevens te verzamelen die behulpzaam zouden kunnen zijn bij het 

verklaren van de uitkomsten op de zoektaken. Het is immers plau-

sibel te veronderstellen dat de ideeën die men heeft over goede 

manieren van opbergen van objecten in verband zullen staan met de 

manier waarop men zoektaken aanpakt. Zo zal men van proefpersonen 

die zelf op willekeurige c.q. algorithmische wijze een aantal 

objecten opbergen, ook willekeurig c.q. algorithmisch zoekgedrag 

mogen verwachten. 

Materiaal en Procedures. Om een zo breed mogelijk scala van 

opbergwijzen aan bod te kunnen laten komen, werd een tamelijk 

complexe situatie aan de kinderen voorgelegd. Het materiaal be-

stond uit een vierkant houten bord en 18 plastic schijfjes. In 

het bord waren zeven rijen van zeven gaten geboord. Door middel 

van een randomprocedure werd elk gat bedekt met een dekseltje dat 

in één van zes kleuren kon zijn uitgevoerd: blauw, groen, rood, 
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wit, paars en geel. Elke kleur kwam achtmaal voor, behalve de 

kleur geel, die negenmaal voorkwam. De plastic schijfjes waren 

ieder in één van vier kleuren uitgevoerd: wit (zes stuks), geel 

(vijf stuks), rood (vier stuks) en groen (drie stuks). Nadat dit 

materiaal aan het kind was getoond, werd uitgelegd wat de bedoe-

ling was. Het ging erom dat het kind de plastic schijfjes zo 

onder de dekseltjes (niet meer dan één schijfje onder één deksel-

tje) zou opbergen dat het deze na + 10 minuten (bij de eerste 

poging) dan wel na ± 20 minuten (bij de tweede poging) zou kunnen 

terugvinden, onder de beperking dat per kleur niet meer deksel-

tjes zouden mogen worden opgetild dan er opgeborgen schijfjes 

waren. Het kind behoefde het aantal opgeborgen schijfjes per 

kleur niet te onthouden; de proefleider kondigde aan dat hij de 

proefpersoon daaraan zou herinneren als het moment van zoeken zou 

zijn aangebroken. Wel werd het kind tevoren gezegd dat het zoeken 

per kleur zou moeten gebeuren. 

Nadat het kind de schijfjes had verborgen, werd het bord uit 

zijn gezichtsveld verwijderd en werd een blokkengroepeertaak (bij 

de eerste poging) c.q. de taken "Haptisch Zoeken" en "Haptisch-

Visueel Zoeken" (bij de tweede poging) uitgevoerd. Na + 10 res-

pectievelijk ± 20 minuten werd het bord weer voor het kind ge-

plaatst, in dezelfde oriëntatie als tijdens het opbergen, en 

kreeg het kind de opdracht de schijfjes te vinden. De proefleider 

zei bijvoorbeeld: "Zoek nu de rode schijfjes op. Er zijn vier 

rode schijfjes. Je mag maar vier dekseltjes optillen". Achtereen-

volgens werden de zes witte, vijf gele, vier rode en de drie 

groene schijfjes gezocht. Nadat het zoeken beëindigd was, stelden 

proefleider en kind samen vast of er schijfjes niet gevonden 

waren, en zo ja hoeveel. 

Voor iedere proefpersoon werd de score vastgesteld op de 

prestatievariabele: 

- "Aantal Niet Gevonden". de score op deze variabele geeft het 

aantal schijfjes aan dat niet werd gevonden bij het zoeken. 
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Resultaten. 

Opberg- en zoekstrategieën. In totaal konden bij deze taak 

zes verschillende manieren van opbergen worden onderscheiden. Zij 

zullen nu worden genoemd en omschreven. 

- Aanpak 1: bij iedere groep schijfjes vaneen bepaalde kleur 

worden achtereenvolgende rijen of kolommen gecontroleerd op de 

aanwezigheid van dekseltjes met dezelfde kleur als een op te 

bergen schijfje; iedere keer dat zo'n dekseltje wordt aange-

troffen wordt er een schijfje onder opgeborgen. Het afwerken 

van de rijen of kolommen begint altijd in dezelfde hoek van 

het bord. Dit niveau werd ook toegekend aan de enkele proef-

persoon die het bord "in vierkanten" afwerkten in plaats van 

rij- of kolomsgewijs. Dit niveau zal in het vervolg worden 

aangeduid met de term Kleur-Algorithmisch (afgekort: KA). 

- Aanpak 2: dit niveau (in het vervolg aangeduid als KHA: Kleur 

Half Algorithmisch) werd toegekend aan alle proefpersonen die 

minstens twee van de vier groepen schijfjes op de onder KA 

beschreven wijze in successieve rijen of kolommen opborgen en 

de leden van de eventueel resterende groepen schijfjes onder 

dekseltjes met corresponderende kleuren. Het kenmerkende van 

niveau 2 is echter dat, voorzover de groepen in successieve 

rijen of kolommen worden opgeborgen, trilt gebeurt terwijl ofwel , 

niet steeds in dezelfde hoek van het rbord begonnen wordt, 

ofwel sommige groepen schijfjes rijgewijs en andere kolomsge-

wijs worden opgeborgen. 

- Aanpak 3: aan te duiden als KW (Kleur-Willekeurig). De schijf-

jes worden wel opgeborgen onder dekseltjes met corresponderen-

de kleuren, maar de keuze van 'de dekseltjes geschiedt, zo. 

lijkt het, volkomen willekeurig. 

- Aanpak 4: de RK-strategie (Rij-Kolom). Iedere groep schijfjes 

wordt in één rij of kolom opgeborgen, onder aansluitende dek-

seltjes. De rijen of kolommen kunnen hierbij al of niet bij 

elkaar aansluiten, zij kunnen ook door elkaar gebruikt worden. 
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Het aantal schijfjes in de achtereenvolgens gevulde rijen of 

kolommen kan al of niet continue oplopen. Indien niet aanslui-

tende rijen of kolommen worden gekozen kan de keuze ingegeven 

zijn door overeenkomst tussen de kleur van het dekseltje aan 

het begin of eind van een rij of kolom en de kleur van de op 

te bergen groep schijfjes. 

- Aanpak 5: De F(igurale) strategie. Hierbij worden de schijfjes 

op een dusdanige wijze opgeborgen dat de dekseltjes waaronder 

is opgeborgen één of meer figuren vormen zoals een kruis, een 

driehoek, een vierkant. Als F-strategie is ook aangeduid de 

aanpak die alle groepen schijfjes onder achtereenvolgende 

dekseltjes verborg, in successieve rijen of kolommen. 

- Aanpak 6: Het W(illekeurige) Niveau. Deze score werd in al die 

gevallen toegekend waarin geen van bovenbeschreven ordeningen 

noch enige andere ordening in het opberg- c.q. zoekgedrag ont-

dekt kon worden. 

De enige regel die, indien zij herinnerd wordt, volledig 

aangeeft waar de opgeborgen schijfjes te vinden zijn, is de KA-

regel. In alle andere gevallen dient men zich meer te herinneren 

dan de regel: bij de KHA- en KW-strategie (regel: berg de schijf-

jes op onder dekseltjes met corresponderende kleuren) moet men 

zich apart herinneren welke dekseltjes feitelijk gekozen zijn; 

bij de RK-strategie: de feitelijk gekozen rijen en/of kolommen; 

bij de F-strategie: de feitelijke positie van de figu(u)ren; bij 

de W-"strategie": welke dekseltjes gekozen zijn. 

De diverse strategieën zijn niet volledig te ordenen in 

termen van mate van algorithmiciteit. Weliswaar kan men de KA-

strategie als de beste en de W-strategie als de slechtste be-

stempelen, maar de overige strategieën laten geen duidelijke 

ordening toe. 

Slechts in drie gevallen, - één keer in elke klas - kozen 

proefpersonen een zoekstrategie die afweek van de opbergstra-

tegie. De kinderen herinnerden zich dus in het algemeen welke 

aanpak zij hadden gevolgd tijdens het opbergen. Vanwege deze 



97 

nagenoeg volledige overeenkomst in opberg- en zoekstrategieën 

zullen in het hiernavolgende alleen de gegevens met betrekking 

tot de opbergstrategieën gepresenteerd worden. 

Tabel 3.18  Taak: "Verstoppen en Vinden". Percentages proefper-

sonen die de diverse onderscheiden strategieën volgden. 

poging 1 poging 2 

klas klas 

strategie 2 4 6 2 4 6 

KA 17 22 31 21 39 35 

KHA 17 13 15 21 18 23 

KW 28 13 12 38 4 12 

RK 10 22 4 7 26 15 

F 10 13 23 10 9 12 

W 17 18 15 3 4 4 

De relatieve frequenties waarmee de zes onderscheiden aan-

pakken werden gevolgd zijn weergegeven in tabel 3.18. Om het 

verband tussen aanpakscore en ontwikkelingsniveau na te gaan 

werden eerst de strategieën KHA, KW, RK en F tot één catgorie 

gereduceerd. Vervolgens werden correlaties (Kendalls Tau) be-

rekend tussen aanpakscores en klasseniveau. Voor poging 1 was de 

waarde van tau -.14 (p = .09), voor poging 2 was de waarde -.13 

(p = .11). De hogere klassen gaan dus nauwelijks geavanceerder te 

werk dan de lagere. 

Binnen de kleurstrategieën (KA, KHA en KW) is er wel een 

verband tussen klasseniveau en keuzefrequentie. In tabel 3.19 

zijn de relatieve frequenties per klas weergegeven. Tweede klas-

sen kiezen, áls zij besluiten de plaatjes onder dekseltjes met 

corresponderende kleuren op te bergen, relatief vaker de wille-

keurige variant. Bij poging 2 leidde dit tot de significante Chi-

kwadraat waarde van 9.6 (df = 2; p < .05). Daar staat tegenover 

dat zij niet frekwenter de volkomen willekeurige variant W 

kiezen. 
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Tabel 3.19 Taak: "Verstoppen en Vinden". Relatieve voorkeuren voor 

de diverse kleurstrategieën, berekend over het totaal van de proef-

personen dat één van deze strategieën koos. 

poging 1 poging 2 

klas klas 

strategie 2 4 6 2 4 6 

KA 28 45 52 26 64 50 

KHA 28 27 27 26 29 33 

KW 44 27 20 48 7 17 

Prestatiescores. Bestudering van tabel 3.18 leerde dat voor-

al zesde klassers in mindere mate dan verwacht voor de KA-stra-

tegie kiezen en, althans bij poging 1, nog in relatief grote ge-

tale (gezien de vele mogelijkheden am een betere aanpak te kie-

zen) de W-strategie. Op grond hiervan is men licht geneigd niet 

al te positief te oordelen over de competentie van ook de oudere 

kinderen bij deze taak. Een eindoordeel kan echter pas gegeven 

worden na inspectie van de mate van succes waarmee de diverse 

strategieën worden uitgevoerd. Voert een kind immers een strate-

gie foutloos uit (zonder missers bij het zoeken) dan kan men 

moeilijk tot incompetent opberggedrag besluiten. Analyse van het 

aantal missers is dus nodig. Tabel 3.20 geeft per strategie het 

gemiddeld aantal missers, gevolgd door het percentage proefperso-

nen dat de betreffende strategie uitvoerde zonder dat dit tot 

missers bij het zoeken leidde. Hieruit blijkt duidelijk dat in 

termen van aantal missers er een verschil is tussen de klassen: 

in het algemeen worden de strategieën beter uitgevoerd door de 

oudere kinderen, al zijn slechts een beperkt aantal van de ver-

schillen significant (Kruskal-Wallis Anova). Dit wordt ook be-

vestigd door de correlaties tussen de aantallen missers en de 

aanpakscores (na reductie van de strategieën KHA, KW, RK en F tot 

één categorie) die bij beide pogingen in alle klassen signifi-

cante waarden aannemen (alle p < .01). Voorts blijkt dat er met 

name in de oudste groep nogal wat kinderen zijn die ook andere 

dan strategie KA (maar niet W) foutloos kunnen uitvoeren. Van 
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deze kinderen kan niet worden gezegd dat zij een inadequate stra-

tegiekeuze hebben gedaan. 

Zo goed als inspectie van alleen tabel 3.18 tot een onder-

schatting van de competentie van de oudste kinderen zou leiden, 

kan dit tot overschatting van de competentie van de jongsten 

leiden. Zij kiezen immers in relatief even grote getale de ver-

schillende strategie'én als de oudste kinderen. De gegevens in 

tabel 3.20 laten echter zien dat een aantal van de jongste kin-

deren zelfs nog fouten maakt bij de KA-strategie. En dit ondanks 

het feit dat deze strategie zowel bij opbergen als bij zoeken 

wordt gevolgd! De reden hiervoor is dat het punt van waaruit 

begonnen wordt niet altijd constant gehouden wordt. Werkt men bij 

het opbergen van links naar rechts danwel van boven naar beneden, 

bij het zoeken verandert men dat soms in het werken van rechts 

naar links danwel van beneden naar boven. Wederom tonen de jong-

ste kinderen een goed idee te kunnen hebben zonder het goed te 

kunnen uitvoeren. 

Tabel 3.20 a  Taak: "Verstoppen en Vinden", poging 1. Per cel zijn 

achtereenvolgens aangegeven het gemiddelde aantal missers en 

sen haakjes, het percentage proefpersonen dat de betreffende stra-

tegie foutloos uitvoerde en het aantal proefpersonen dat de betref-

fende strategie heeft gekozen. Scores die op dezelfde hoogte zijn 

onderstreept, verschillen significant van elkaar. 

klas 

strategieën 2 4 6 

KA 1.2 (40; 5) 0.4 (60;5) 0.1 (88;8) 

KHA 3.2 (20; 5) 3.3 (33;3) 0.8 (50;4) 

KW 5.4 ( 0; 8) 3.0 ( 	0;3) 1.7 (33;3) 

KHA+KW 4.5 ( S;13) 3.2 (16;6) 1.1 (43;7) 

RK 3.3 ( 0; 3) 0.8 (60;5) 0.0 (100;1) 

F 8.3 ( 0; 3) 5.0 ( 	0;3) 1.5 (67;6) 

W 12.4 ( 0; 5) 11.0 ( 	0;4) 11.5 ( 	0;4) 

ALLE 5.6 3.7 2.5 
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Tabel 3.20 b Taak: "Verstoppen en Vinden",poging 2. Zie voor de 

overige tekst tabel 3.20 a. 

klas 

strategieën 2 4 6 

KA 0.7 (67; 6)  0.1 (89;9) 0.0 (100;9) 

KHA 2.6 (14; 7)  1.0 (50;4) 2.5 ( 	0;6) 

KW 5.8 ( 	0;11) 7.0 ( 	0;1) 2.0 (33;3) 

KHA+KW 4.6 ( 	6;18) 2.2 (40;5) 2.3 (11;9) 

RK 0.5 (50; 2)  0.7 (66;6) 0.5 (75;4) 

F 5.3 ( 	0; 3)  8.5 ( 	0;2) 0.1 (100;3) 

W 13.0 ( 	0; 1) 12.0 ( 	0;1) 8.0 ( 	0;1) 

ALLE 4.0 2.0 1.2 

Veranderingen over pogingen. Nogal wat proefpersonen volgden 

bij de tweede poging een andere aanpak dan bij de eerste, name-

lijk 31, 35 en 52 procent in respectievelijk de klassen 6, 4 en 
2. Deze percentages verschillen niet significant (chl-kwadraat = 

2.9; df = 2; p > .10). Niettemin veranderden tweede klassers het 

meest, terwijl dit voor de ouderen was verwacht. Niet altijd 

volgden de veranderingen in aanpak op het niet vinden van alle 

doelen bij de eerste poging. Zesde klassers veranderden in 37% 
der gevallen van aanpak na een volledig succesrijke eerste po-

ging, in de tweede en vierde klas was dit 13%. Omgekeerd leidde 

het niet vinden van alle doelen bij poging 1 niet altijd tot 

veranderingen. In de klassen 2, 4 en 6 veranderden respectieve-
lijk 42, 43 en 36 procent van aanpak na missers tijdens de eerste 

poging. Verwacht was een toename met leeftijd in dit opzicht. 

Veranderingen binnen pogingen. Gaande de pogingen veranderde 

geen der proefpersonen van aanpak. 
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111.6. 	Enkele nadere analyses. 

111.6.1. Veranderingen over pogingen. 

De taaksgewijze bespreking van de uitkomsten, zoals die in 

de voorgaande paragrafen werd gegeven maakte een uitputtende 

analyse van de veranderingen over pogingen onmogelijk. Vanwege de 

betrekkelijk kleine aantallen proefpersonen die bij iedere taak 

afzonderlijk na pogingen van aanpak wisselden, was met name het 

ontdekken van eventuele tendenzen in de wisselingen niet moge-

lijk. Om deze redenen zijn alle aanpakwisselingen uit alle taken 

tezamen genomen en aan een nadere analyse onderworpen. De resul-

taten hiervan zullen nu worden besproken. 

Vooraf zij opgemerkt dat de aanpakwisselingen niet op reke-

ning komen van slechts een kleine groep proefpersonen. Integen-

deel, het blijkt dat alle proefpersonen van tijd tot tijd na 

pogingen van aanpak veranderden. Voorts vertonen de meeste proef-

personen zowel veranderingen naar betere als veranderingen naar 

slechtere strategieën. Slechts 16, 21 en 27 procent in respectie-

velijk de klassen 2, 4 en 6 (genomen over alle proefpersonen die 

minstens éénmaal van aanpak veranderden) vertoonde alléén veran-

deringen naar een betere aanpak. Deze percentages verschillen 

niet significant (chi-kwadraat = 1; p > .10). 

In tabel 3.21 zijn een aantal gegevens betreffende de stra-

tegiewisselingen bijeengebracht. Wat betreft de achteruitgang 

naar een minder goede strategie blijkt allereerst dat de fre-

quentie hiervan afneemt bij toenemende leeftijd. Voorts blijkt 

dat ook strategie 1 een aantal malen verlaten wordt, en wel meer 

naarmate de proefpersonen jonger zijn. In alle klassen werd van 

strategie 1 afgestapt zowel nadat deze met volledig succes was 

uitgevoerd als in het geval dat met deze strategie niet alle 

doelen waren gevonden. Er is dus geen consistente reden waarom 

strategie 1 verlaten wordt. Het is betrekkelijk zelden dat de 

algorithmische strategie verlaten wordt ten gunste van een vol-

ledig willekeurige aanpak, al scoren de jongere kinderen in dit 

opzicht significant hoger dan de oudere. Tenslotte is het inte- 
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ressant te constateren dat in alle klassen in minstens 50% der 

gevallen strategie 1 slechts tijdelijk verlaten wordt. Vooral in 

klas 6 keert men bij de eerstvolgende gelegenheid weer terug naar 
aanpak 1, al zijn de klasseverschillen in dit opzicht niet signi-

ficant. 

Tabel 3.21  Gesommeerd over alle taken de relatieve frequenties 

waarmee diverse typen van vooruitgang naar betere werkwijzen en 

achteruitgang naar slechtere werkwiizen voorkwamen. 

klas 

Relatieve frequenties van enkele 
typen aanpakwisseling 6 4 2 

2 
X

2 
P 

% achteruitgang (berekend over alle 6 10 18 28.6 <.005 
niet-random scores bij alle niet- 
laatste pogingen 

relatieve frequentie waarmee proef- 6 11 20 22.7 <.005 
personen aanpak 1 verlieten 

relatieve frequentie waarmee proef- 4 25 28 5.3 <.10 
personen die aanpak 1 verlieten te- 
rugvielen op de random-aanpak 

relatieve frequenties waarmee proef- 73 50 53 1.6 >.10 
personen die aanpak 1 verlieten bij 
de derde poging weer terugkeerden 
naar deze aanpak 

% vooruitgang (berekend over alle 37 51 36 8.9 ‹.025 
proefpersonen die in de niet- 
laatste pogingen niet aanpak 1 
volgden 

relatieve frequentie waarmee proef- 36 52 45 2.5 >.10 
personen de random-aanpak verlieten 

relatieve frequentie waarmee proef- 53 79 43 9.9 ‹.01 
personen die de random-aanpak ver- 
lieten aanpak 1 kozen 

Naast achteruitgang in strategie komt in alle klassen ook 

vooruitgang voor, bij vierde klassers significant meer dan bij 

tweede en zesde klassers. Verwacht was dat er in dit opzicht een 

continue toename met leeftijd zou zijn. In alle klassen overtreft 

het percentage vooruitgang dat van de achteruitgang, terwijl het 

verschil groter is bij hogere leeftijd. Wat betreft de wille-

keurige aanpak: men zou, in ieder geval van vierde en zesde klas- 
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sers, verwachten dat zij deze aanpak in grote getale verlaten. 

Dat blijkt echter niet het geval. In ± 50% van de gevallen waarin 

de gelegenheid bestond de willekeurige aanpak te verlaten gebeur-

de dit desondanks niet. Dit was in alle klassen vooral het geval 

bij de taken "Landkaarten I" en "Unieke Elementen". Voorts hadden 

tweede klassers ook bij de taken "XY-tafel" en "Afwijkende Vier-

kanten II" een sterke neiging om bij de willekeurige aanpak te 

blijven. Wanneer de willekeurige aanpak wel werd verlaten, gingen 

vierde klassers het meest frequent over op de algorithmische 

aanpak. Men zou dit echter vooral van zesde klassers verwachten. 

Los van de klasseverschillen is het opvallend dat men niet per se 

stapsgewijs van een willekeurige naar een algorithmische aanpak 

gaat. Dit gegeven zal in de in hoofdstuk V te geven beschouwing 

over de ontogenetische ontwikkeling in zoekgedrag betrokken wor-

den. 

Ter verklaring van het feit dat zesde klassers in relatief 

geringere getale vooruitgaan (in de drie in tabel 3.21 beschreven 

opzichten) dan vierde klassers zou men kunnen veronderstellen dat 

zij minder aanleiding hadden op een betere strategie over te 

stappen omdat zij ook andere strategie'én met succes konden uit-

voeren. Eerder werd aangetoond dat dit bij de taak "Verstoppen en 

Vinden" in ieder geval zo was. Nadere analyse van de prestatie-

scores bij de overige taken laat echter zien dat zesde klassers 

niet in grotere getale succesvol waren bij het volgen van niet 

algorithmische aanpakken dan vierde klassers. Er moet dus een 

andere reden zijn waarom zij minder frequent vooruitgaan. Een 

mogelijke reden zal in het laatste hoofdstuk naar voren worden 

gebracht. 

111.6.2. Correlaties. 

Zoals in de voorgaande paragrafen al werd beschreven komen 

de nodige malen veranderingen in aanpak binnen taken voor. Deze 

veranderingen blijken nu zodanig van aard te zijn geweest dat 

vanuit een gegeven poging op een bepaalde taak in het algemeen in 

betrekkelijk geringe mate te voorspellen is hoe een hernieuwde 
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poging is aangepakt. Dit was vooral in de vierde klas het geval. 

Van alle binnentaken - tussenpogingen correlaties (Kendalls Tau) 

was in deze klas slechts 25% van de waarden groter dan of gelijk 

aan .50. In de klassen 2 en 6 was dit respectievelijk 44% en 62%. 
Vierde klassers zijn dus het meest instabiel in de wijze waarop 

zij de taken aanpakken. In hoofdstuk II werd dit ook voorspeld. 

Gezien deze lage voorspelbaarheid van werkwijzen binnen 

taken zal het geen verwondering wekken dat ook de correlaties 

tussen taken (de diverse pogingen daarop) vaak niet significant 

en/of laag zijn. Van alle berekende tussentaak correlaties blijkt 

in de tweede klas 39% significant, in de vierde klas 26% en in de 
zesde klas 30%, percentages die een iets grotere instabiliteit in 

de klassen 4 en 6 suggereren. Meestal overschrijden de corre-
laties niet de hoogte van .40. Voorts is een beperkt aantal sig-

nificante correlaties negatief. Inspectie van de puntenwolken 

laat echter zien dat het negatieve teken van de correlaties mees-

tal op rekening komt van de afwijkende scores van slechts enkele 

proefpersonen. Op soortgelijke manier zijn overigens ook diverse 

positieve correlaties tot stand gekomen. 

Correlaties tussen eerste-pogingen-strategieën onderling 

zijn, althans in de klassen 4 en 6, frequenter significant (14 

maal van de 42 mogelijke gevallen) dan de correlaties tussen 

tweede-pogingen-strategieën onderling (vier maal). Hiermee wordt 

enige steun verleend aan Flavells (1982) gedachte dat intraIndi-

viduele consistentie in "cognitive treatment of inputs" juist in 

de aanvankelijke benaderingen van problemen gevonden zou kunnen 

worden. Dit althans voor informatiesystemen in ontwikkeling, dus 

in toestanden van instabiliteit. 

Het totaalbeeld dat het correlatiepatroon geeft is dus dat 

van een lage voorspelbaarheid van de manier waarop een gegeven 

zoektaak wordt aangepakt wanneer de manier waarop een andere 

zoektaak wordt aangepakt als voorspeller wordt genomen. Kennis 

over de wijze waarop een individu een bepaalde zoektaak aanpakt 

betekent niet dat men redelijk zeker kan weten hoe datzelfde 

individu in een andere zoeksituatie te werk zal gaan. Deze stand 

van zaken maakt het achteraf bezien zinloos am te vragen of HET 

zoekgedrag van individuen wellicht vanuit andere eigenschappen 
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van die individuen voorspeld zou kunnen worden. Een dergelijke 

poging tot predictie is alleen zinvol wanneer individuen over 

situaties heen consistentie in hun zoekgedrag vertonen. Omdat op 

dit punt, voorafgaande aan het onderzoek, bepaalde verwachtingen 

bestonden zijn in het onderzoek ook enige tests afgenomen die 

geacht worden de mate van reflexiviteit/impulsiviteit te meten. 

Het gaat hier om de in hoofdstuk II reeds beschreven "Gibson 

Spiral Maze" en enkele platen van de "Porteus Maze Test". Geheel 

conform wat men gezien het zojuist geschetste correlatiepatroon 

kan verwachten waren de correlaties tussen de gevolgde zoekstra-

tegieën en de scores op de variabelen "Reactietijd" en "Aantal 

Fouten" in deze tests laag en overwegend niet significant. 

111.7. 	Samenvatting. 

Bij de nu volgende samenvatting van de belangrijkste resul-

taten zal dezelfde volgorde worden aangehouden als bij de be-

spreking van de uitkomsten van de taken afzonderlijk. 

111.7.1. Zoekstrategieën. 

Het voorspelde verband tussen ontwikkelingsniveau en geavan-

ceerdheid van de manier waarop wordt gezocht treedt bij de meeste 

taken inderdaad op. Slechts bij de taken "Voetbalveld", "Unieke 

Elementen" en "Verstoppen en Vinden" waren de correlaties tussen 

klasseniveau en aanpakscores niet significant. De significante 

verbanden zijn in het algemeen echter niet bijzonder sterk. De 

oorzaak hiervan is vooral gelegen in het feit dat tweede en vier-

de klassers, in afwijking van de verwachting hieromtrent, nogal 

eens de algorithmische strategie volgden, terwijl zesde klassers, 

eveneens in afwijking van de verwachting, niet zelden een andere 

dan de algorithmische strategie volgden. Een en ander wordt onder 

andere duidelijk in tabel 3.22 waarin voor de taken, waarop meer 

dan één poging werd ondernomen de percentages proefpersonen zijn 

weergegeven die bij minstens één poging de algorithmische aanpak 
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volgden. Bij alle taken volgt meer dan de helft van de vierde 

klassers minstens eenmaal de algorithmische werkwijze, in de 

tweede klas is dat bij de zes laatstgenoemde taken het geval. 

Zesde klassers tenslotte pakken een aantal malen, tegen de ver-

wachting in, de taken volledig willekeurig aan. Dit was het geval 

bij de taken "XY-tafel" (tabel 3.1), "Landkaarten I" (tabel 3.5), 

"Landkaarten II", poging 3 (tabel 3.7), "Afwijkende Vierkanten I" 

(tabel 3.9), "Unieke Elementen" (tabel 3.11), "Haptisch Zoeken" 

(tabel 3.12) en "Verstoppen en Vinden" (tabel 3.18). 

Tabel 3.22  Voor de taken waarop meer dan één poging werd gege-

ven de percentages proefpersonen die bij minstens één poging de 

taak volledig algorithmisch aanpakten; tussen haakjes het hoog-

ste percentage dat bij de afzonderlijke pogingen voorkwam. Bij 

"Haptisch Zoeken" zijn slechts de eerste twee pogingen in de be-

rekening betrokken. 

klas 

Taken 2 4 6 

LANDKAARTEN I 4 ( 	4) 57 (57)  52 ( 	44) 

LANDKAARTEN II 46 (32) 71 (54) 92 ( 	77) 

XY-TAFEL 40 (37) 83 (75) 62 ( 	62) 

AFWIJKENDE VIERKANTEN II 73 (53) 100 (96) 100 (100) 

UNIEKE ELEMENTEN 77 (63) 82 (73) 69 ( 	54) 

HAPTISCH ZOEKEN KUBUS 75 (55) 75 (58)  85 ( 	77) 

HAPTISCH ZOEKEN KL. PYR. 83 (79) 96 (88) 100 (100) 

HAPTISCH ZOEKEN GR. PYR. 100 (86) 92 (83) 100 (100) 

HAPTISCH-VISUEEL ZOEKEN 100 (76) 100 (96) 100 ( 	96) 

111.7.2. Prestatiescores. 

Bij de meeste taken werden de prestaties afgemeten aan het 

aantal gevonden doelen c.q. het aantal geinspecteerde potentiële 

vindplaatsen en aan het aantal "dubbel gevonden" doelen c.q. 
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dubbel gelnspecteerde potentiële vindplaatsen. Bij de taak "Ver-

stoppen en Vinden" werden de prestaties slechts afgemeten aan het 

aantal gevonden doelen. 

Met uitzondering van de taken "XY-tafel", "Unieke Elementen" 

en "Haptisch-Visueel Zoeken" werden bij alle taken met leeftijd 

toenemende prestaties gevonden. Deze toename hangt samen met het 

feit dat bij de betreffende taken de oudere kinderen in grotere 

getale geavanceerder strategieën volgen. Analyses van de correla-

ties tussen aanpak en prestaties hebben immers uitgewezen, dat 

deze in het algemeen en met name bij de oudere kinderen vaak een 

significant van nul afwijkende waarde aannemen. Dientengevolge 

kon ook in de meeste gevallen de op analytische gronden aange-

brachte ordening van de onderscheiden zoekstrategieën als correct 

worden beschouwd. Slechts bij de taken "XY-tafel" en "Landkaarten 

II" was er overwegend geen significant verband tussen aanpak en 

prestaties. 

Met betrekking tot de uitvoering van de algorithmische aan-

pak is bij de meeste taken gebleken dat deze bij toenemende leef-

tijd beter wordt. Niet alleen kiezen de jongste kinderen dus 

minder frequent strategie 1, als zij deze werkwijze volgen is bij 

hen de uitvoering ervan ook minder optimaal. 

111.7.3. Veranderingen over pogingen. 

In paragraaf 111.6.1 werden voor alle taken tezamen de aan-

pakwisselingen uitvoerig geanalyseerd. Daarbij bleek dat er in 

alle klassen relatief meer vooruitgang dan achteruitgang voor-

kwam. Dit beeld kan ook meestal worden aangetroffen bij de taken 

afzonderlijk. Bij de taken "Landkaarten II" en "Unieke Elementen" 

overtrof de frequentie van achteruitgang echter een aantal malen 

die van vooruitgang. De wisselingen in aanpak hebben tot gevolg 

gehad dat de percentages proefpersonen die bij minstens één po-

ging de algorithmische aanpak volgden in het algemeen hoger zijn 

dan het hoogste percentage dat bij de afzonderlijke pogingen 

wordt aangetroffen. In tabel 3.22 werden de betreffende percen-

tages reeds gegeven. 
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De andere in paragraaf 111.6.1 gepresenteerde uitkomsten 

waren dat er met toenemende leeftijd relatief minder proefper-

sonen achteruitgaan, minder proefpersonen de algorithmische aan-

pak verlaten, en minder proefpersonen terugvallen van algorith-

misch op willekeurig zoeken. Wat betreft de vooruitgang in aan-

pak: deze bleek vooral bij vierde klassers voor te komen, terwijl 

in de vierde klas ook het meest werd gewisseld van een wille-

keurige naar een algorithmische aanpak. 

111.7.4. Veranderingen binnen pogingen. 

Veranderingen in aanpak gedurende de verschillende pogingen 

op de taken kwamen slechts in beperkte mate voor.Slechts bij de 

taken "Afwijkende Vierkanten I en II" ging een aantal proefper-

sonen in de klassen 2 en 4 na een ongeordend begin over op een 

algorithmische aanpak, terwijl bij de taken "Haptisch Zoeken" en 

"Haptisch-Visueel Zoeken" een aantal proefpersonen na een algo-

rithmisch begin op een gegeven moment het spoor bijster raakte. 

111.7.5. Verschillen tussen taken. 

Een aantal malen werd in de paragrafen 111.1 t/m 111.4 een 

vergelijking tussen overeenkomstige taken gemaakt. De voornaamste 

resultaten hiervan worden hier nog eens weergegeven. Wat betreft 

de taken "XY-tafel" en "Voetbalveld" werd vastgesteld dat in de 

klassen 2 en 6 de frequenties waarmee de algorithmische aanpak 

werd gekozen lager waren voor de taak "XY-tafel". Bij vergelij-

king van "Landkaarten I" met "Landkaarten II" bleek de laatst-

genoemde met meer succes te worden uitgevoerd dan de eerstge-

noemde. Dit was vooral in klas 2 het geval. Voorts werd in de 

klassen 2 en 6 bij "Landkaarten II" relatief vaker de algorith-

mische strategie gekozen dan bij "Landkaarten I". Wat betreft de 

taak "Haptisch Zoeken": in alle klassen werd de kubus minder 

frequent op algorithmische wijze gemanipuleerd dan beide andere 

objecten. Tweede klassers manipuleerden voorts bij de eerste 
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poging de vierzijdige pyramide minder vaak op algorithmische 

wijze dan de vijfzijdige pyramide. Bij vergelijking tenslotte van 

de wijze waarop de kubus werd "afgewerkt" bij de taken "Haptisch 

Zoeken" en "Haptisch-Visueel Zoeken" bleek dat dit in alle klas-

sen, zij het slechts in klas 4 significant, bij de eerste poging 

van "Haptisch-Visueel Zoeken" vaker algorithmisch geschiedde dan 

bij de laatste poging van "Haptisch Zoeken". 

111.7.6. Correlaties. 

Zowel binnen als tussen taken waren de correlaties tussen de 

wijzen waarop bij de verschillende pogingen het zoeken werd uit-

gevoerd, over het algemeen laag. Zoekstrategieën laten zich over 

het algemeen ook niet of nauwelijks voorspellen uit de scores op 

enkele tests waarvan wordt aangenomen dat zij de mate van re- 

flexiviteit meten. 

Noot 1: 

Ook bij een aantal andere taken werd een tweede beoordelaar inge-

schakeld. Alle gerapporteerde tussenbeoordelaars betrouwbaarheden 

werden berekend volgens de zojuist in de tekst gegeven formule. 

Wanneer aanvankelijk geen overeenstemming tussen de beoordelaars 

bestond, werd die via overleg gezocht en bereikt, eventueel na 

aanscherping van het in eerste instantie gemaakte onderscheid in 

strategieën. De gerapporteerde betrouwbaarheden betreffen steeds 

de uiteindelijk onderscheiden strategieën. 
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HOOFDSTUK IV: HEURISTIEK OF ALGORITHME? 

Toen Simonides (zie Paivio, 1971) zich na het instorten van 

de zaal waarin een feestmaal werd gehouden de vraag stelde welke 

gasten zich aan de maaltijd hadden bevonden kon hij op verschil-

lende manieren proberen deze vraag te beantwoorden. Hij had zich 

kunnen afvragen uit welke kringen de gasten afkomstig geweest 

zouden kunnen zijn gezien de aard van de gebeurtenis ter gelegen-

heid waarvan de feestmaaltijd werd gehouden. Ongetwijfeld zou hij 

dan eerst de meest waarschijnlijke kringen hebben proberen te 

bedenken en pas later de minder waarschijnlijke. In die zin zou 

dit een heuristische werkwijze zijn geweest. Deze aanpak zou 

echter alleen dan tot een inventarisatie van alle aanwezigen 

hebben kunnen leiden, als hij erin geslaagd zou zijn zich zowel 

alle mogelijke kringen als alle leden van deze kringen voor de 

geest te halen. Het nadeel van deze aanpak is dat hij er, tenzij 

hij wist hoe groot het aantal gasten was, niet gemakkelijk zeker 

van zou hebben kunnen zijn dat hij in deze opgave geslaagd was. 

Of Simonides zich dit nadeel realiseerde is niet bekend, noch of 

hij wist hoeveel gasten aanwezig waren. Bekend is wel dat 

Simonides voor een andere aanpak koos. Deze bestond eruit dat hij 

zich de verschillende posities aan de feesttafel(s) probeerde 

voor te stellen am vervolgens te proberen systematisch na te gaan 

wie zich op welke plaats had bevonden. Met andere woorden, hij 

probeerde de taak tot een goed einde te brengen door een 

ruimtelijke zoekstrategie te volgen. 

In het hier gerapporteerde onderzoek is een poging gedaan na 

te gaan hoe kinderen die zich in de eerder beschreven ontwikke-

lingsstadia bevinden een soortgelijke taak aanpakken. De vraag 

was of ook zij een ruimtelijke zoekstrategie zouden volgen dan 

wel op een heuristische wijze zoals boven beschreven zouden pro-

beren te zoeken. In hoofdstuk II werd al de veronderstelling 

geformuleerd dat bij toename in leeftijd het inzicht zou groeien 

in de moeilijkheden die een heuristische aanpak met zich mee- 
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brengt. Dientengevolge is de verwachting uitgesproken dat bij 

toenemende leeftijd met grotere frequentie de ruimtelijke aanpak 

gevolgd zou worden. 

Er werden aan de proefpersonen twee taken voorgelegd, te 

weten de taak "Klasgenoten" en de taak "Fietsdefecten". Zij zul-

len nu in afzonderlijke paragrafen besproken worden. 

IV.1. 	"Klasgenoten". 

De opdracht die bij deze taak aan de proefpersonen werd 

gegeven was eenvoudig: "Noem, met voor- en achternaam, alle kin-

deren op die bij jou in de klas zitten. Als je van een kind de 

voor- of achternaam niet weet, noem dan maar alleen de achter- of 

voornaam. Ga door totdat je alle kinderen hebt opgenoemd of tot-

dat je geen nieuwe namen meer kunt bedenken", 

Aan deze opdracht kan op eenvoudige wijze worden voldaan 

door systematisch rij voor rij of groep voor groep (in sommige 

klassen zaten de kinderen in groepjes van vier of vijf bij el-

kaar) af te werken, met andere woorden als in gedachten de klas 

op algorithmische wijze wordt afgezocht. Voor het kunnen volgen 

van deze strategie moeten wel enige voorwaarden zijn vervuld. Op 

de eerste plaats moeten de kinderen in de klas een vaste plaats 

Innemen. Dat was in de klassen die aan het onderzoek deelnamen 

inderdaad het geval. Voorts dienen de kinderen zich hun klas ook 

voor te kunnen stellen. Van wie zich een af te zoeken ruimte niet 

kan voorstellen kan immers geen vorm van ruimtelijk zoeken worden 

verwacht. Welnu, binnen de theorie van Piaget (b.v. Piaget & 

Inhelder, 1956) wordt gesteld dat kinderen in de onderzochte 

leeftijdsperiode tot z.g. figuratieve verbeelding in staat zijn, 

d.w.z. het vermogen bezitten zich een bepaalde toestand voor te 

stellen. Het onderzoek van Siegel & Schadier (1979) toonde aan 

dat dit ook geldt voor de schoolklas waarin het kind zit. Ten-

slotte moeten de kinderen in staat zijn tot perspectiefcot5rdina-

tie. Het mentale beeld van de klas waarin men zit zal altijd 

worden gevormd vanuit een bepaalde positie. Voorzover men het 

beeld probeert te vormen vanuit een andere plaats dan die men 
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zelf in de klas heeft, dient men het perspectief vanuit die an-

dere positie te kunnen vormen. Piaget (1956) localiseert het 

ontstaan van het vermogen tot perspectiefcoördinatie in de perio-

de tussen vijf en zeven jaar, terwijl andere onderzoekers (Borke, 

1975; Donaldson, 1979) het kind hiertoe al eerder in staat ach-

ten. Er kan dus worden aangenomen dat de onderzochte kinderen ook 

aan deze voorwaarde voldoen. 

Is dus aan enkele noodzakelijke voorwaarden voor ruimtelijk 

zoeken voldaan, dat wil niet zeggen dat ook feitelijk het be-

schreven ruimtelijk zoekalgorithme gevolgd zal worden. Allerlei 

andere werkwijzen zijn mogelijk. Van één daarvan is verondersteld 

dat die zich in het bijzonder aan de proefpersonen zou "op-

dringen". Het gaat am de als heuristisch te bestempelen aanpak 

waarbij eerst vriendjes en/of vriendinnetjes of kinderen die in 

de buurt zitten worden opgenoemd. Deze veronderstelling is ge-

baseerd op de gedachte dat kinderen in het algemeen geneigd zijn 

am op de eerste plaats aan hun vriend(innet)jes en aan in de 

buurt zittende kinderen (in het vervolg: buren) te denken wanneer 

de klas waarin ze zitten ter sprake komt. Als deze neiging ook 

bij de onderhavige taak ertoe leidt am vriend(innet)jes en/of 

buren als eersten te noemen, dan zal dit in het normale geval 

niet leiden tot het opnoemen van alle klasgenoten. Wil men dus 

toch aan de opdracht voldoen, dan zal nog naar andere middelen 

moeten worden gezocht zodra alle vriend(innet)jes en/of buren 

zijn opgenoemd. Men zou bijvoorbeeld kunnen vervolgen met het 

opnoemen van club- en/of buurt- en/of straatgenoten, om maar 

enkele mogelijkheden te noemen. Ook zou men zich voortdurend 

kunnen afvragen of zich in de klas kinderen bevinden met dezelfde 

voor- of achternaam als een zojuist genoemd kind, en die dan 

onmiddellijk noemen. Het nadeel van deze aanpak is echter dat men 

na het noemen der vriend(innet)jes/buren mogelijk niet in vol-

doende mate nog andere categorieën zal kunnen bedenken waarvan 

men kan nagaan of er klasgenoten lid van zijn. Daarom biedt een 

heuristische aanpak, te beginnen met het opnoemen van vriend-

(innet)jes en/of buren geen garantie voor het bereiken van het 

gestelde doel. De veronderstelling was nu dat de kinderen dit 

beter zouden onderkennen naarmate zij ouder zouden zijn, zodat 
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bij ouderen meer de algorithmische, bij jongeren meer de heuris-

tische aanpak zou worden aangetroffen. Om deze veronderstelling 

te toetsen is nagegaan hoeveel proefpersonen in iedere klas zijn 

begonnen met het opnoemen van hun vriendjes en/of vriendinnetjes, 

c.q. hun buren. Tevens is nagegaan in hoeverre kinderen die de-

zelfde voor- of achternaam hebben onmiddellijk na elkaar genoemd 

zijn. 

Voor elke proefpersoon werd een score berekend op de vol-

gende aanpakvariabelen: 

- "Ruimtelijk Algorithmisch Zoeken" (RAZ): berekend werd het 

aantal malen dat twee "belendende" klasgenoten werden genoemd. 

Daarbij werden de laatste kinderen van een rij of groep en de 

eerste van de volgende rij of groep ook als belendend be-

schouwd. Het aldus verkregen aantal werd gedeeld op het maxi-

maal haalbare aantal (i.e.: aantal genoemde klasgenoten -1) en 

vervolgens vermenigvuldigd met 100. Het aldus verkregen per-

centage is beschouwd als het niveau van ruimtelijk algorith-

misch zoeken. 

- "Heuristiek 1": als zich in de eerste helft van de lijst van 

opgenoemde klasgenoten significant (binominaal toets; alpha = 

.05) meer vriendjes en/of vriendinnetjes bevonden dan in de 

tweede, werd aan deze variabele de score 1 toegekend. Om te 

achterhalen wie de vriendjes en vriendinnetjes van ieder kind 

waren werd enige tijd na de taak "Klasgenoten" de taak "Socio-

grammen" gegeven. Daarbij werd van het kind gevraagd zijn tien 

beste vriendjes en/of vriendinnetjes te noemen. 

- "Heuristiek 2": als de eerste vier genoemde kinderen zich in 

de onmiddellijke nabijheid (d.w.z. onmiddellijk voor, achter 

en links en rechts naast hem zittend) van de proefpersoon 

bevonden en deze kinderen vormden niet tezamen met de proef-

persoon een in een hoek van de klas gelegen groep (deze laat-

ste voorwaarde gold alleen bij groepsgewijs geordende klassen) 

dan werd aan deze variabele de score 1 toegekend. 
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- "Paren": de score op deze variabele geeft aan hoeveel procent 

van de in de klas aanwezige paren van kinderen met dezelfde 

voor- of achternaam door de proefpersoon feitelijk als paar 

zijn genoemd. 

Naast de scores op deze aanpakvariabelen werd voor iedere 

proefpersoon de score berekend op de volgende prestatievaria-

belen: 

- "Percentage Genoemd": het percentage genoemde klasgenoten. 

- "Gemiddelde Interresponstijd" (RT): het gemiddeld aantal 

seconden nodig om een naam te bedenken. Als interval gold de 

tijd tussen het eind van een naam en het begin van de daarop 

volgende naam. 

- "Regelmaat": de standaarddeviatie rond de gemiddelde interres-

ponstijd. 

Resultaten. 

Prestatiescores. De gemiddelde scores op de prestatie-

variabelen zijn ondergebracht in tabel 4.1. Daarin is ook aan-

gegeven welke gemiddelden significant van elkaar verschilden 

(Kruskal-Wallis Anova, gevolgd door aposteriori toetsen; Daniel, 

1978, 200-214). Het blijkt dat tweede klassers significant minder 

namen noemen, gemiddeld meer tijd nodig hebben om een naam te 

bedenken en minder regelmaat aan de dag leggen dan de kinderen 

uit de beide andere klassen die onderling niet verschillen. Twee-

de klassers hebben dus nogal wat moeite met de taak. Kan nu een 

verklaring voor deze verschillen gevonden worden in de manieren 

waarop de taak is aangepakt? Deze vraag zal nu worden beantwoord. 

Aanpakscores. In tabel 4.2 zijn de scores ondergebracht op 

de RAZ- en de Paren-variabele en zijn voorts de aantallen proef-

personen aangegeven die de score 1 behaalden op de beide Heuris-

tiekvariabelen. Daarin blijkt allereerst dat de klassen tegen de 

verwachting in niet significant verschillen in ruimtelijke algo-

rithmiciteit. De tussenklasseverschillen in het percentage ge- 
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noemde namen kunnen dus niet aan verschillen in algorithmiciteit 

worden toegeschreven, hoewel er binnen de klassen wel een zeker 

verband bestaat tussen beide variabelen (de Pearson correlaties 

in de klassen 2, 4 en 6 zijn respectievelijk .55, .60 en .60, 

alle significant op 5%). Wat voorts opvalt is dat de algorith-
miciteitsscores nogal laag zijn, zeker als in aanmerking wordt 

genomen dat door toeval al een score > 0 kan worden behaald. 

Slechts 19% van de zesde klassers, 25% van de vierde klassers en 

7% van de tweede klassers haalt een algorithmiciteitsscore > 80. 
In dat zesde klaslokaal, waarin de meest "algorithmische" opstel-

ling van de banken voorkwam, werd gemiddeld de laagste algorith-

miciteitsscore behaald (36.2), terwijl geen enkele proefpersoon 

uit die klas een score > 70 behaalde. 

Tabel 4.1  Taak: "Klasgenoten". Gemiddelde scores op 

de prestatievariabelen. Scores die op dezelfde hoog- 

te zijn onderstreept, verschillen significant van 

elkaar. 

klas 

Variabele ' 2 4 • 6 

% Genoemd 73.0 84.0 87.1 

RT(sec.) 2.9 6.2 3.5 

Regelmaat 3.3 7.0 4.6 

Tabel 4.2  Taak: "Klasgenoten". Gemiddelde scores op de RAZ- en 

Paren-variabele en aantallen proefpersonen met score 1 op de 

Heuristiekvariabelen. Scores die op dezelfde hoogte zijn onder-

streept, verschillen significant van elkaar. 

klas 

Variabele 2 4 
• 

6 omnibus p 
, 

RAZ 46.8 55.9 51.4 .77 

Paren 38.3 17.6 28.5 .09 

Heuristiek 1 5 0 2 

Heuristiek 2 0 0 0 
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Deze uitkomsten werpen de vraag op hoe de proefpersonen in 

de vierde en zesde klas aan het hogere percentage genoemde klas-

genoten komen. Zijn zij bedrevener geweest in het uitvoeren van 

de beschreven heuristieken? De gegevens uit tabel 4.2 wijzen uit 

dat dit niet het geval is. Juist tweede klassers behalen conform 

de verwachting hieromtrent een grotere Paren-score dan de beide 

andere groepen, terwijl zij bovendien in iets grotere getale 

beginnen met vriend(innet)jes te noemen. In geen der klassen 

begonnen kinderen met het noemen van hun buren. De reden voor het 

grotere percentage genoemde klasgenoten in de hogere klassen moet 

dus elders gezocht worden. In hoofdstuk V zal hiertoe een poging 

worden ondernomen. 

Binnenpogingveranderingen in aanpak. Een interessante vraag 

is in hoeverre de proefpersonen gedurende de uitvoeing van de 

taak van aanpak veranderen, met name in hoeverre zij van een niet 

ruimtelijk algorithmische op een ruimtelijke algorithmische aan-

pak overgaan. De verwachting hieromtrent was dat een dergelijke 

verandering bij vierde en zesde klassers zou kunnen worden aan-

getroffen, bij tweede klassers niet. 

De hypothese kon niet worden getoetst door na te gaan of de 

algorithmiciteitsscore in de tweede helft van de taak hoger was 

dan in de eerste. Immers, indien een proefpersoon willekeurig 

begint (of althans niet algorithmisch) zullen de genoemde kin-

deren her en der verspreid zitten; schakelt de proefpersoon nu 

over op een algorithmische aanpak dan zullen de eerder genoemde 

namen worden overgeslagen, waardoor de algorithmiciteitsscore 

voor de tweede helft gedrukt zal worden. Gevoegd bij het feit dat 

deze score voor de eerste helft > 0 kan zijn ook bij niet algo-

rithmische aanpak, maakt dit het trekken van conclusies op grond 

van de vergelijking van de eerste en de tweede helft qua algo-

rithmiciteitsscore tot een onmogelijke zaak. De hypothese is 

daarom getoetst door voor alle kinderen met een algorithmici-

teitsscore < 70 na te gaan of de vijf laatstgenoemde kinderen op 

algorithmische wijze werden genoemd, dat wil zeggen zodanig dat 

geen andere dan eerder genoemde kinderen werden overgeslagen, 

terwijl tegelijkertijd de eerste vijf genoemden op niet algo- 



117 

rithmische wijze werden genoemd. In de klassen 2, 4 en 6 voldeden 
respectievelijk 24, 25 en 21 procent aan dit criterium. Er kan 

dus niet geconcludeerd worden dat vierde en zesde klassers tij-

dens de taak in grotere getale op een algorithmische aanpak over-

stapten dan tweede klassers. 

IV.2. 	"Fietsdefecten". 

De tweede taak waarvan werd aangenomen dat zij met name de 

jongste kinderen zou brengen tot een heuristische aanpak, is de 

taak "Fietsdefecten". Zoals in hoofdstuk II beschreven, diende 

bij deze taak door de proefpersoon achterhaald te worden welke 

vijf denkbeeldige defecte onderdelen de proefleider op een lijst-

je had geschreven. In concreto werd de proefpersoon gevraagd zich 

voor te stellen dat de proefleider thuis een fiets had staan 

waaraan een en ander mankeerde. Het was de taak van de proef-

personen te ontdekken welke de defecten waren. Er werd niet ge-

zegd hoeveel defecte onderdelen er waren. Er mochten twee po-

gingen worden gedaan, steeds met een ander lijstje defecten. De 

proefpersoon mocht pas stoppen indien hij meende alle defecten 

gevonden te hebben. Na elke poging werd feedback gegeven over het 

aantal gevonden defecten. 

De enige aanpak die succes garandeert is de aanpak die leidt 

tot het opnoemen van alle onderdelen waaruit een fiets bestaat. 

Dit werd met zoveel woorden aan de proefpersoon duidelijk ge-

maakt. Een aanpak die aan dit criterium beantwoordt, is het algo-

rithmische van voor naar achter of v.v. "afwerken" van de fiets. 

Om de proefpersonen behulpzaam te zijn bij het genereren en uit-

voeren van deze strategie was gedurende de uitvoering van de taak 

permanent een tekening van een fiets voor inspectie door de 

proefpersoon beschikbaar. Men kan zich echter voorstellen dat het 

iemand een goed idee kan lijken am aan de opdracht te voldoen 

door te beginnen met de meest frequent defect zijnde onderdelen 

op te noemen, onder de aanname dat dit reeds een fors deel van de 

lijst zal "onthullen", om vervolgens de minder frequent defect 

zijnde onderdelen te noemen. In feite is deze vooronderstelling 
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ook gemaakt en wel met name ten aanzien van de jongste kinderen. 

Er werden bij deze taak scores berekend op de volgende aan-

pakvariabelen: 

- "Ruimtelijk Algoritmisch Zoeken" (RAZ): om de score op deze 

variabele vast te stellen werd de fiets eerst in vijf hoofdon-

derdelen verdeeld, te weten: voorwiel, stuur, frame, ketting-

kast en achterwiel. Beslist werd vervolgens welke onderdelen 

tot welk hoofdonderdeel behoren en welke onderdelen tot twee 

aansluitende hoofdonderdelen zouden kunnen worden gerekend. 

Als algorithmiciteitsscore werd nu genomen 100 x MRR (MRR = 

"Mean ratio of repetition" = r/(n-c), waarbij 

c  =  aantal hoofdonderdelen waarvan door de pp minstens één 
onderdeel is genoemd, 

n  =  aantal genoemde onderdelen en 
r  =  aantal malen dat een door pp genoemd element in hetzelfde 
hoofdonderdeel thuishoorde als het onmiddellijk ervoor genoem-

de element. 

In een uitvoerige vergelijkingsstudie stelde Murphy (1979) 

vast dat de MRR één van de betere clusteringsmaten is, al 

heeft zij de tendentie kunstmatig te hoog uit te vallen als de 

itemproductie feitelijk willekeurig is. Een belangrijk kenmerk 

van MRR is voorts de geringe samenhang ervan met het totaal 

aantal genoemde items. In een onderzoek als het onderhavige 

waarin in dit laatste opzicht verschillen tussen groepen tot 

de reële mogelijkheden behoren is dit gebrek aan samenhang van 

groot belang. 

Ten aanzien van de zojuist beschreven algorithmiciteitsmaat 

dient nog te worden opgemerkt dat zij niet de meest stricte maat 

is die had kunnen worden aangelegd. Ppn die de vijf hoofdonder-

delen niet van voor naar achter of vice.versa, maar in een wille-

keurige volgorde afwerken (omdat zij bijvoorbeeld zouden menen de 

afgewerkte en nog af te werken hoofdonderdelen wel te kunnen 

onthouden), scoren (bij gelijke n en c) even hoog als ppn die wel 

van voor naar achter of vice versa werken. Tevens moet worden 

opgemerkt dat mogelijke verschillen in algorithmiciteit binnen 

hoofdonderdelen niet in de MRR-score tot uiting komen. 
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- "Heuristiek" : van zeven veel voorkomende defecten werd door 

middel van de binomiaal toets (alpha  =  10%) nagegaan of zij 
significant meer dan door toeval bij de eerste zeven door de 

proefpersonen genoemde elementen voorkwamen. Aan iedere proef-

persoon voor wie dit het geval was werd de heuristiekscore 1 

toegekend. 

- "Paren 1": dertien elementen werden vastgesteld die zowel in 

het voor- als achterwiel voorkomen. Van deze dertien paren 

werd nagegaan hoeveel procent ervan door de proefpersonen als 

paar werden genoemd. 

- "Paren 2": de score op deze variabele werd gevormd door de 

verhouding (aantal paarsgewijs genoemde elementen/aantal ge-

noemde elementen uit de dertien paren) x 100. De score op deze 

variabelen geeft aan hoeveel procent van de uit de groep van 

dertien paren feitelijk genoemde elementen als paar werden 

genoemd. 

Als prestatievariabelen werden onderscheiden: 

- "Aantal Genoemd": het aantal verschillende onderdelen genoemd. 

- "Gemiddelde Interresponstijd" (RT): het gemiddeld aantal se-

conden dat verliep tussen het noemen van de onderdelen. 

Resultaten. 

Prestatiescores. Zoals uit inspectie van tabel 4.3 blijkt 

verschillen de klassen slechts significant in het tempo waarin ze 

werken, niet in het aantal onderdelen dat zij weten te noemen. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het Aantal Genoemd relatief 

gezien aan de lage kant was, gezien het feit dat minstens 45 

onderdelen aan een fiets kunnen worden onderscheiden. 

Aanpakscores. In tegenstelling tot de prestatiescores geven 

de aanpakscores wel significante verschillen tussen de klassen te 

zien. In tabel 4.4 zijn de uitkomsten voor alle aanpakvariabelen 
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bijeen gebracht. Zesde klassers behalen een significant hogere 

RAZ-score dan vierde en tweede klassers, die onderling niet sig-

nificant verschillen. Vierde klassers behalen op de variabele 

"Paren 1" een significant hogere score dan ofwel de tweede klas-

sers (poging 1) ofwel de zesde klassers (poging 2), terwijl beide 

laatstgenoemde groepen bij deze variabele niet significant ver-

schillen. 

Tabel 4.3  Taak: "Fietsdefecten". Gemiddelde scores op de variabe-

len Aantal Genoemd en RT. Scores die op dezelfde hoogte zijn on-

derstreept, verschillen significant van elkaar. 

klas 

Variabele poging 2 4 6 omnibus p 

Aantal 1 22.5 24.8 25.5 .13 

Genoemd 2 22.3 24.0 25.3 .11 

1 9.2 6.8 5.3 ‹.01 
RT 

2 7.2 5.1 3.8 .01 

Voor belde overige variabelen waren er geen significante klasse-

verschillen, hoewel de scores op "Paren 2" hetzelfde patroon 

vertonen als de scores op "Paren 1". 

Wat betreft de Heuristiekvariabele zijn deze uitkomsten niet 

conform de verwachting. Voorspeld was immers dat de score op deze 

variabele zou afnemen met de toename van de leeftijd. 

Evenals bij de taak "Klasgenoten" zijn de scores op de algo-

rithmiciteitsvariabele betrekkelijk laag. Alvorens te pogen hier-

van (in hoofdstuk V) een interpretatie te geven zal hier de vraag 

worden beantwoord hoe hoog de algorithMiciteitsscore zou zijn 

uitgevallen als de genoemde onderdelen op volkomen willekeurige 

wijze zouden zijn opgenoemd. Murphy (1979) geeft om de toevals-

waarde van MRR te berekenen de volgende formule: 
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Tabel 4.4 Taak: "Fietsdefecten". Gemiddelde scores om de variabe-

len RAZ, PAREN1 en PAREN2 en nercentages proefpersonen met Heuris-

tiekscore 1. Scores die OD dezelfde hoogte zijn onderstreent, ver-

schillen significant van elkaar (getoetst met Kruskal-Wallis Anova 

bij RAZ, PAREN1 en PAREN2, en met de Chi-Kwadraat toets bij HEU-

RISTIEK). 

klas 

Variabele poging 2 4 6 omnibus n 

1 30.4 34.9 47.7 <.01 
RAZ 

36.2 59.3 2 41.6 `.01 

PAREN1 1 33.3 44.2 36.9 .02 

35.5 40.0 2 30.7 .10 

PAREN2 1 76.8 91.0 73.3 '.10 

2 84.6 87.3 70.2 '.10 

HEURISTIEK 1 24 36 36 '.10 

2 14 20 23 '.10 

(E-1)(n-1)/(n-c)(N-1). Hierbij geldt: E = aantal exemplaren in 

iedere categorie, n = aantal opgenoemde items, c = aantal ge-

noemde categorieën en N = het totaal aantal items. Vanwege het 

ongelijke aantal elementen in de vijf categorieën is in plaats 

van (E-1) de grootheid N-5/5 berekend, waarbij N=45 is aange-

houden. Voor n is voorts het gemiddelde aantal opgenoemde ele-

menten genomen. Als toevalswaarde van MRR x 100 wordt dan voor 

beide pogingen gevonden: ± 23 in klas 2, + 25 in klas 4 en ± 26 

in klas 6. Met deze uitkomsten zal bij de interpretatie van de 
feitelijke scores op de algorithmiciteitsvariabele rekening 

moeten worden gehouden. Ook zullen daarbij de correlaties worden 

betrokken tussen de RAZ-scores en de scores op de variabele "Aan-

tal Genoemd". De waarden van de Pearson correlatie voor de eerste 

poging waren .31 (klas 2; p < .05), - .37 (klas 4; p < .05) en 
-.29 (klas 6; p < .10) en voor de tweede poging .04 (klas 2; p > 

.10), -.48 (klas 4; p < .01) en -.27 (klas 6; p < .10). 
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Veranderingen tussen pogingen. In alle klassen was de score 

op de RAZ-variabele bij de tweede poging hoger dan bij de eerste 

poging (tabel 4.4). Bij toetsing met Wilcoxons Toets bleken de p-

waarden in de klassen 2, 4 en 6 respectievelijk .07, .12 en .04. 
Hoe deze veranderingen moeten worden uitgelegd is afhankelijk van 

de wijze waarop de totstandkoming van de scores gedurende de 

eerste poging wordt gezien. 

Veranderingen binnen pogingen. Geen der proefpersonen ver-

toonde op enige poging een toename in r (aantal binnen-categorie 

herhalingen) van de eerste helft van de opgenoemde items naar de 

tweede helft (getoetst met de binominaal toets). Met andere woor-

den: volgens het gehanteerde criterium was er gedurende de uit-

voering van de taak geen toename in ruimtelijk algorithmisch 

werken. Op een enkele uitzondering na was er eveneens bij geen 

der proefpersonen tussen de eerste en de tweede helft van het 

aantal genoemde items een verschil in score op de variabele 

"Paren 1". Dit betekent dat in het algemeen de paren niet onmid-

dellijk na elkaar zijn genoemd, maar dat het noemen van paren is 

afgewisseld met het noemen van losse elementen. 

IV.3. 	"Klasgenoten" en "Fietsdefecten" vergeleken. 

De uitvoering van de taak "Fietsdefecten" leverde in alle 

klassen beduidend meer moeilijkheden op dan de uitvoering van de 

taak "Klasgenoten". Bij "Fietsdefecten" hadden de proefpersonen 

gemiddeld meer tijd nodig een element te bedenken, terwijl ook 

het relatieve aantal genoemd lager ligt (in alle klassen rond de 

50%). 

Interessanter is de vraag naar het-verband tussen de mate 

van ruimtelijke algorithmiciteit die bij beide taken aan de dag 

wordt gelegd. Dat verband is in het algemeen gering. Slechts 

égnmaal correleert de RAZ-score op de taak "Klasgenoten" met die 

op de taak "Fietsdefecten", te weten in klas 4 bij de tweede 

poging op "Fietsdefecten" (r  =  .37; p  =  .04). Overigens is ook 
het verband tussen de RAZ-scores onderling op de taak "Fietsde- 
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fecten" slechts éénmaal significant, namelijk in klas 6 (r  =  .72; 
p < .001). Bij de interpretatie van de RAZ-scores in hoofdstuk V 

zal met deze uitkomsten rekening worden gehouden. 
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HOOFDSTUK V: INTERPRETATIES EN CONCLUSIES. 

Nu de uitkomsten van het onderzoek zijn behandeld is de 

vraag aan de orde wat op grond van deze uitkomsten kan worden 

geconcludeerd over de zoekvaardigheden van kinderen in de lagere 

schoolleeftijd. Doen de voorspelde ontwikkelingen zich inderdaad 

voor of vertonen de uitkomsten een ander beeld? Voor zover het 

laatste het geval is, hoe kan dan het feitelijk vertoonde zoekge-

drag worden verklaard? En welke conclusies kunnen worden getrok-

ken ten aanzien van de ontogenese van zoekgedrag? Dit zijn de 

voornaamste vragen die in dit slothoofdstuk aan de orde zullen 

komen. Voorafgaande aan de behandeling ervan zal echter nog kort 

worden ingegaan op de vraag wat ten aanzien van sexeverschillen 

in zoekgedrag moet worden geconcludeerd en op de problematiek van 

de ordening van de diverse onderscheiden strategieën. 

V.1. 	Sexeverschillen in zoekgedrag. 

De conclusie die ten aanzien van het optreden van sexever-

schillen getrokken kan worden is duidelijk: de in het hier gerap-

porteerde onderzoek opgedane bevindingen zijn geheel in overeen-

stemming met de literatuurgegevens over dit onderwerp. Zowel 

Maccoby & Jacklin (1974) als McGee (1979) concluderen immers aan 
het eind van hun overzichtsstudies dat er v66r de leeftijd van 

ongeveer 12 jaar geen consistente sexeverschillen bestaan in 

ruimtelijke vaardigheden. Na deze leeftijd leveren jongens en 

mannen vaak betere prestaties bij ruimtelijke taken. In het on-

derhavige onderzoek werd 365 maal op mogelijke sexeverschillen 

getoetst. Dit leidde in precies 5% van de gevallen tot een signi-
ficante uitkomst. Gegeven de gehanteerde alpha (.05) is dit wat 

men op grond van toeval kan verwachten. Het aantal verschillen is 

ook nagenoeg gelijk verdeeld over de drie klassen, alsmede over 

de diverse soorten variabelen die bestudeerd werden. 
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De bevindingen uit dit onderzoek geven dan ook geen aanleiding te 

veronderstellen dat er in de lagere schoolleeftijd consistente 

verschillen tussen jongens en meisjes zouden bestaan in ruimte-

lijke zoekvaardigheden. Integendeel, mede gezien de gegevens uit 

de literatuur kan worden geconcludeerd dat deze verschillen er 

niet zijn. 

V.2. 	Ordening van de zoekstrategieën. 

Aan de zoekstrategieën die bij de diverse taken konden wor-

den onderscheiden is steeds een bepaalde ordening toegekend. Als 

criterium werd daarbij gehanteerd de veronderstelde mate van 

geschiktheid van de strategieën voor het doel dat moest worden 

bereikt, namelijk het vinden van een aantal specifieke in een 

gegeven zoekveld aanwezige objecten. Het was van belang dat voor 

de aangebrachte ordeningen ook empirische steun kon worden ge-

vonden. Dat zou immers de keuze voor ordinale analyses van de 

gegevens ondersteunen, terwijl voorts over eventueel optredende 

aanpakwisselingen zou kunnen worden gesproken in termen van voor-

en achteruitgang. 

In de hoofdstukken III en IV is duidelijk geworden dat de 

gewenste empirische steun in de meeste gevallen inderdaad aan-

wezig was. De overgrote meerderheid immers van de correlaties die 

werden berekend tussen aanpak- en prestatiescores had een sig-

nificant van nul afwijkende waarde. Overwegend niet significante 

correlatiewaarden werden slechts aangetroffen bij de taken "XY-

tafel" en "Landkaarten II" en in klas 2 ook bij "Landkaarten I". 

Voor de taak "XY-tafel" geldt echter dat, ongeacht het succes dat 

men met andere strategieën weet te behalen, de algorithmische 

aanpak per definitie de meest geschikte is, gegeven de opdracht 

dat het zoekspoor zo kort mogelijk diende te zijn. Afgezien hier-

van moet worden opgemerkt dat de uitvoering van de algorithmische 

strategie bij deze taak nogal moeilijk was vanwege de onzicht-

baarheid van het reeds getrokken spoor. Dit heeft ongetwijfeld 

tot fouten (missers en dubbele) geleid zodat de hoogte van de 

correlatiecoëfficiënt ongunstig zal zijn beinvloed. Ten aanzien 
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van "Landkaarten II" kon worden vastgesteld dat in het algemeen 

niet de maximale prestatiescores werden bereikt. Dit betekent dat 

niet kan worden geconcludeerd dat andere werkwijzen gelijkwaardig 

zijn aan de algorithmische in het bereiken van het gestelde doel 

zodat de gedachte dat de algorithmische aanpak voor het gegeven 

zoekveld het meest geschikt is kan worden gehandhaafd. 

Op grond van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de 

gevolgde analyseprocedures en de interpretaties van de aanpakwis-

selingen in termen van vooruit- en achteruitgang gerechtvaardigd 

waren. De uitkomsten laten tevens de conclusie toe dat de po-

gingen om de zoekvelden van een zodanige omvang te doen zijn dat 

een algorithmische zoekprocedure noodzakelijk was als geslaagd 

kunnen worden beschouwd. 

V.3. 	Leeftijdsverschillen in systematiek van zoeken. 

In de meest algemene zin geformuleerd luidde de centrale 

hypothese van het onderzoek dat bij ongedifferentieerde en onge-

structureerde, maar niet bij goed gestructureerde zoekvelden een 

aan het ontwikkelingsniveau gerelateerd verschil zou optreden in 

de systematiek van zoekgedrag. Wanneer als criterium genomen 

wordt de significantie van de correlatie tussen klasseniveau, als 

indicator van ontwikkelingsniveau, en aanpakscore, dan kan worden 

geconcludeerd dat de hypothese bij de meerderheid der taken be-

vestigd wordt. Slechts bij de taak "Voetbalveld" was de corre-

latie niet significant terwijl dat wel was verwacht, terwijl bij 

de taak "Unieke Elementen" een significante correlatie werd aan-

getroffen terwijl dat niet was verwacht. 

De centrale onderzoekshypothese kende echter, althans voor 

ongedifferentieerde en ongestructureerde zoekvelden, ook een 

specifieke formulering. Deze kwam erop neer dat van zesde klas-

sers, ten minste bij voortgezette pogingen op de taken, algo-

rithmisch zoekgedrag werd verwacht, van tweede klassers over-

wegend willekeurig zoekgedrag en van vierde klassers overwegend 

systematisch, maar niet algorithmisch zoekgedrag, tenminste bij 

voortgezette pogingen op de taken. In deze meest strikte formu- 
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lering kan de hypothese niet als bevestigd worden beschouwd. 

Zoals in een aantal van de tabellen in hoofdstuk III is te zien 

komen in feite alle vormen van zoeken meer of minder frequent in 

alle klassen voor. De correlaties tussen klasseniveau en aanpak-

score bereiken dan ook niet hun maximale waarde. 

Gegeven deze uitkomsten kan men zich afvragen of er verschil 

is in de relatieve frequenties waarmee in de verschillende typen 

van zoekvelden de diverse strategiebn zijn gevolgd en hoe de 

feitelijke keuzepatronen het best verklaard kunnen worden. De 

beantwoording van deze vragen zal in deze paragraaf geschieden 

voor de gestructureerde zoekvelden bij de taken "Unieke Elemen-

ten" en "Afwijkende Vierkanten", de ongestructureerde zoekvelden 

bij de taken "Landkaarten I" en "Landkaarten II" en de ongedif-

ferentieerde zoekvelden bij de taken "XY-tafel" en "Voetbalveld". 

Op de overige taken zal in latere paragrafen worden ingegaan. 

Wat betreft de algorithmische strategie, deze werd door 

tweede klassers conform de verwachting, die was gebaseerd op de 

uitkomsten van in hoofdstuk I besproken onderzoek naar zoek- en 

opnoemgedrag, het meest frequent gekozen bij de taken met de 

meest gestructureerde zoekvelden, met uitzondering van "Afwijken-

de Vierkanten I". Dit is vooral duidelijk wanneer men kijkt naar 

de percentages proefpersonen die bij minstens één poging de algo-

rithmische werkwijze volgden (tabel 3.22). Ook de andere taken, 

met uitzondering van "Landkaarten I", werden echter door althans 

een aantal tweede klassers op algorithmische wijze aangepakt .Het 

meest frequent gebeurde dit bij de taak "Voetbalveld", vervolgens 

bij "XY-tafel" en "Landkaarten II". Het blijkt dan dat het minst 

frequent algorithmisch is gewerkt in de ongestructureerde zoek-

velden en het meest frequent in de gestructureerde zoekvelden, 

terwijl de ongedifferentieerde velden in dit opzicht een midden-

positie innemen. Nagenoeg hetzelfde patroon kan worden aangetrof-

fen bij de vierde klassers al liggen bij hen de percentages in 

het algemeen hoger dan bij tweede klassers. Zesde klassers echter 

vertonen twee afwijkingen van het zojuist geschetste beeld. Zij 

kozen zowel bij het ongedifferentieerde zoekveld in de taak "XY-

tafel" als bij het gestructureerde zoekveld in de taak "Unieke 

Elementen" minder frequent de algorithmische aanpak dan bij het 
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ongestructureerde zoekveld van de taak "Landkaarten II". Boven-

dien liggen bij deze taken de relatieve frequenties waarmee door 

hen algorithmisch werd gezocht lager dan die van vierde klassers. 

Uit deze gegevens kunnen de volgende belangrijke conclusies ge-

trokken worden: 

1. de frequentie waarmee een algorithmische zoekstrategie wordt 

gevolgd is afhankelijk van de aard van het zoekveld; 

2. de aard van deze relatie is niet voor alle leeftijden dezelf-

de. 

Hoe kunnen deze uitkomsten nu worden verklaard? Wanneer het 

gaat om zoeken in gestructureerde situaties dan kan van althans 

een behoorlijk aantal van de oudste kinderen conform de in hoofd-

stuk II ontwikkelde gedachtegang worden aangenomen dat hun algo-

rithmische aanpak is gebaseerd op inzicht in de kwaliteit van 

deze strategie voor de gegeven zoeksituatie. Voor de beide jong-

ste groepen moet, gegeven de in hoofdstuk II geformuleerde veron-

derstellingen over het ontwikkelingsniveau van de kinderen in 

deze groepen, naar een andere verklaring worden gezocht. Een 

enigszins voor de hand liggende maar toch ondeugdelijke verkla-

ring zou zijn dat de jongere kinderen tot hun algorithmische 

aanpak komen door simpelweg de structuur van het zoekveld te 

volgen. Om twee redenen is deze verklaring ontoereikend. In de 

eerste plaats wordt bij enige analyse duidelijk dat zoeken in een 

matrijsvormig gestructureerd zoekveld meer inhoudt dan het een-

voudig volgen van een in het zoekveld reeds gegeven "spoor". Dit 

laatste kon wel in de onderzoeken van Haake et al. (1980) en 

Wellman et al. (1979) waarin een rij kasten dan wel een reeks 

door een lint met elkaar verbonden op een schoolplein gesitueerde 

plaatsen moest worden afgezocht. De kinderen behoefden in deze 

zoeksituaties niets anders te doen dan, eenmaal een startpunt en 

een richting gegeven, het zoeken in dezelfde richting voort te 

zetten. In matrijsvormige zoekvelden is er echter niet één zoek-

richting die min of meer is voorgegeven. Iedere keer dat de rand 

van het zoekveld bereikt wordt moet opnieuw worden beslist in 

welke richting verder zal worden gezocht. Dit ontbreken van een 

duidelijke zoekrichting is overigens ook heel duidelijk bij de 
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taak "Haptisch Zoeken", een taak waarbij desondanks met hoge 

frequenties de algorithmische zoekwijze werd gevolgd. Een tweede 

reden voor de ontoereikendheid van de zojuist genoemde verklaring 

is gelegen in het feit dat er niet mee kan worden verklaard waar-

om ook een aantal van de jongere kinderen algorithmisch te werk 

gingen bij de taken "Voetbalveld" en "XY-tafel". Bij deze taken 

is immers in het geheel geen structuur aanwezig en is dus niet de 

minste indicatie van een zoekrichting gegeven. 

De verklaring voor het algorithmische zoekgedrag van een 

aantal van de jongere kinderen moet daarom elders worden gezocht. 

Zeer plausibel is de volgende verklaring: algorithmisch zoekge-

drag door jonge kinderen is het gevolg van het aanwenden in zoek-

situaties van gevestigde (visueel-) motorische gewoonten. Met 

name kan hier worden gedacht aan lees- en schrijfgewoonten, waar-

bij immers van links naar rechts en van boven naar beneden wordt 

gewerkt. Maar ook andere gewoonten met een ruimtelijk-serieel 

karakter zouden een rol kunnen spelen. Te denken valt aan hande-

lingen als het dichtknopen van een rij knopen, het aflopen van de 

"gangen" in grootwinkelbedrijven en het zoeken in simpele lineai-

re arrays van het type zoals in de onderzoeken van Haake et al. 

(1980) en Wellman et al. (1979) aan de proefpersonen voorgelegd. 

Het is zeer goed denkbaar dat dergelijke gewoonten min of meer 

automatisch worden aangesproken als in een zoekveld met een groot 

aantal potentiële vindplaatsen gezocht moet worden. Dit zou ook 

nog het geval kunnen zijn geweest bij sommigen van de oudste 

kinderen, met name bij diegenen die in de ongestructureerde si-

tuatie van "Landkaarten I" niet tot een algorithmische aanpak in 

staat bleken. Van de andere zesde klassers kan echter worden 

aangenomen dat hun keuze voor de algorithmische strategie (mede) 

gebaseerd is op analyse van taak en situatie. Hetzelfde gedrag 

komt dus op verschillende leeftijden langs verschillende wegen 

tot stand. 

Het is bekend dat gewoonten gevoelig zijn voor veranderingen 

in de omgeving. Gewoonten vragen zelfs per definitie stabiliteit 

in de omgeving. In het hier besproken onderzoek werd door de twee 

jongste groepen het minst frequent algorithmisch gezocht in de 

zoekvelden bij de taken "Landkaarten I" en "Landkaarten II". 
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Hierdoor wordt steun verleend aan de gedachte dat het door hen in 

gestructureerde en ongedifferentieerde zoekvelden vertoonde algo-

rithmische zoekgedrag tot stand is gekomen onder invloed van bij 

de uitvoering van andere taken ontwikkelde gewoonten. Juist bij 

ongestructureerde zoekvelden is namelijk het op routinematige 

wijze zoeken in simpele lineaire bewegingen moeilijk. Er is im-

mers geen regel- en kolomstructuur gegeven, zodat die door de 

zoeker zelf moet worden gegenereerd. De voortdurende moeilijkheid 

is daarbij bovendien am een eenmaal gekozen kolom- of regelbreed-

te niet te veranderen naar aanleiding van waarneming van dichtbij 

maar niet in de "onderhanden zijnde" kolom of regel gelegen doe-

len. Voor een aantal jonge kinderen zijn deze moeilijkheden 

blijkbaar dermate groot, dat hun zoekgedrag inferieur is aan dat 

in ongedifferentieerde zoekvelden. 

Terman & Merrill (1937) en Burt (1962) concludeerden op 

grond van de resultaten met de "Bali & Field"-test dat pas vanaf 

de leeftijd van 12 á 13 jaar van de meerderheid der proefpersonen 

superieure zoekplannen kunnen worden verwacht. Gezien echter de 

hoogte van de frequenties waarmee in het hier gerapporteerde 

onderzoek bij veel taken en in alle groepen algorithmisch zoek-

gedrag aan de dag werd gelegd, moet deze conclusie worden her-

zien. Kinderen zijn al eerder dan door genoemde auteurs veronder-

steld tot systematisch zoekgedrag in staat. Vooral de prestaties 

op de taak "Voetbalveld" maken dit duidelijk. Men kan zich dan 

ook afvragen waarom de scores op de "Ball & Field"-taak zoveel 

lager uitvallen dan op de taak "Voetbalveld". Een mogelijke ver-

klaring is dat de jongere proefpersonen bij Termen & Merrills 

taak veel meer bezig zijn de geometrische figuren (ruit en 

cirkel) als zodanig van een wat zij als een fraai patroon be-

schouwen te voorzien in plaats van het Imaginaire veel grotere 

veld waar deze figuren in de instructie gezegd worden te staan. 

Indien dit inderdaad het geval is zou het door de kinderen nage-

streefde doel niet gelijk zijn aan dat van de experimentator, die 

de resultaten echter wel vanuit de opdracht zoals door hem be-

doeld interpreteert. Een tweede mogelijke verklaring voor de 

grote frequentie waarmee bij de "Bali & Field"-test aan de zoek-

plannen van de jongere kinderen het oordeel "inferieur" wordt 
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toegekend zou kunnen zijn het gebrek aan tekenvaardigheid van 

deze kinderen. 

Is Terman & Merrills (1937) en Burts (1962) conclusie over 

de zoekcapaciteiten van lagere schoolkinderen dus duidelijk on-

juist, dat wil niet zeggen dat deze kinderen in overgrote meer-

derheid algorithmisch zoekgedrag vertonen in gestructureerde en 

ongedifferentieerde ("lege") zoekvelden. De lage frequenties 

waarmee door tweede en zesde klassers bij de taken "Unieke Ele-

menten" en "XY-tafel" algorithmisch wordt gezocht maken dit dui-

delijk. 

Lage frequenties van algorithmisch zoeken zouden an ver-

schillende redenen tot stand kunnen komen. Het is bijvoorbeeld 

denkbaar dat de taak als geheel zo complex is dat de "functionele 

geheugenruimte" (Pascual-Leone, 1970; Case, 1972) te klein is om 

alle taakrelevante informatie tegelijkertijd beschikbaar te doen 

zijn. Deze verklaring zou wat betreft het onderhavige onderzoek 

kunnen gelden voor de prestaties van tweede klassers bij de taak 

"XY-tafel". Bij deze taak moet immers aan veel dingen tegelijk 

aandacht geschonken worden zoals de afmeting van het doel, de 

opdracht het spoor zo kort mogelijk te maken, de opdracht de pen 

niet van het zoekveld op te heffen. Het is echter, gezien de 

problemen die een dergelijke taakanalyse met zich meebrengt 

(Chapman, 1981; Fischer, 1980; Resnick, 1976), met de nodige 

reserve dat deze verklaring hier naar voren wordt gebracht. Een 

andere verklaring kan worden gezocht in de rol die de afmeting 

van het zoekveld en (daarmee vaak) het aantal potentiële vind-

plaatsen spelen. Gaan die een kritische waarde niet te boven dan 

is dit misschien voor jonge kinderen aanleiding te veronderstel-

len dat zij de doelen door kris kras te zoeken ook wel kunnen 

vinden. En wanneer de doelen niet te klein zijn en de beschikbare 

zoektijd niet te kort is dit ook inderdaad het geval, mits men in 

staat is te schatten wanneer men alle potentiële vindplaatsen wel 

"gehad heeft". Oudere kinderen zullen wellicht willekeurig zoeken 

in kleine zoekvelden omdat zij menen de reeds afgezochte plaatsen 

wel te kunnen onthouden en dientengevolge te kunnen weten welke 

plaatsen nog moeten worden afgezocht. Dit zou kunnen verklaren 

waarom een aantal zesde klassers in het onderzoek bij de taken 
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"XY-tafel" en "Unieke Elementen" op willekeurige wijze het zoek-

veld afzochten. Voor hen zou echter ook kunnen gelden dat zij 

doelbewust een andere aanpak kozen om de grenzen van hun kunnen 

af te tasten dan wel omdat zij meenden dat een algorithmische 

aanpak, gemakkelijk als zij is, wel niet de bedoeling zou zijn. 

Welke verklaring ook voor het zoekgedrag van zesde klassers bij 

deze taken moge gelden, het valt, gezien de frequenties waarmee 

in het algemeen door hen en door de jongere kinderen een algo-

rithmische strategie wordt gevolgd, niet aan te nemen dat zesde 

klassers in de twee laatstgenoemde taken niet tot algorithmisch 

zoeken in staat zouden zijn. 

Behalve op algorithmische werd nog op verschillende andere 

manieren gezocht. Op de vraag welke wijzen dit waren en hoe de 

keuze voor de alternatieve werkwijzen kan worden verklaard zal nu 

worden ingegaan. Bij de meeste taken blijkt naast de algorith-

mische meer dan één andere aanpak voor te komen. Op de eerste 

plaats is dat de volkomen willekeurige werkwijze, die in het 

algemeen het meest frequent door tweede klassers wordt gevolgd. 

Wat betreft de taken komt deze aanpak het meest frequent voor bij 

de ongestructureerde taak "Landkaarten I", en dit is het geval in 

alle klassen. Zoekvelden met een karakter als bij deze taak 

leveren zelfs sommige kinderen uit de oudste groep nog grote 

problemen op. Door tweede en zesde klassers wordt ook nogal eens 

willekeurig gezocht bij de taken "Unieke Elementen", en door 

tweede klassers bovendien bij de taken "XY-tafel" en "Afwijkende 

Vierkanten". In het voorgaande werden al enkele veronderstel-

lingen geuit met betrekking tot de oorzaken van willekeurig 

zoeken bij de taken "XY-tafel" en "Unieke Elementen". Van het 

zoekveld in de taak "Afwijkende Vierkanten" kan niet worden aan-

genomen dat dit door de jongste proefpersonen als bijzonder klein 

is ervaren. Het is daarom het meest waarschijnlijk dat het 

heterogene karakter van de potentiële "vindplaatsen" (de ver-

schillen in kleur van de vierkantjes in de cellen van de matrijs 

en het feit dat slechts een deel van de cellen was gevuld met een 

potentieel doel) sommigen onder hen parten heeft gespeeld. Daar-

door heeft het zoekveld waarschijnlijk ondanks de aanwezigheid 
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van regel- en kolomlijnen onvoldoende als cue gefungeerd voor het 

uitlokken van een op lineaire motorische gewoonten gebaseerde 

zoekstrategie, evenals dat waarschijnlijk bij de taak "Landkaar-

ten I" het geval was. 

Naast willekeurige en algorithmische werkwijzen konden nog 

een drietal andere aanpakken worden aangetroffen. Als eerste kan 

worden genoemd de aanpak waarbij nu eens regelgewijs dan weer 

kolomgewijs werd gezocht. Deze strategie kwam in alle klassen een 

aantal malen voor bij de taken met de meest duidelijke regel- en 

kolomstructuur, te weten de taken "Unieke Elementen" en "Afwij-

kende Vierkanten". Elkind & Weiss (1967) vonden, reeds bij zeven-

á achtjarigen, deze strategie in die conditie waarin de op te 

noemen elementen min of meer regel- en kolomgewijs gerangschikt 

waren. Zij zagen dit als een teken van een hoog niveau van be-

heersing van de algorithmische aanpak zodat kinderen "can use 

this facility to create new patterns of exploration that evoke 

interest and novelty" (p. 560). Deze interpretatie kan in het 

onderzoek van Elkind & Weiss (1967) plausibel geleken hebben 

gezien het feit dat alle zeven- en achtjarigen de algorithmische 

aanpak volgden. In het onderhavige onderzoek echter moet, gegeven 

de frequenties waarmee de algorithmische aanpak wordt gekozen, 

ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het volgen 

van de "regel-kolom strategie" juist op een instabiliteit in de 

algorithmische aanpak wijst, minstens bij de jongste groep. 

Als tweede strategie naast de algorithmische en willekeuri-

ge kwam voor het opdelen van het zoekveld in een aantal min of 

meer op elkaar aansluitende deelgebieden, die dan min of meer 

systematisch werden afgezocht. Deze strategie kon in alle klassen 

worden aangetroffen bij de taken "Voetbalveld", "XY-tafel", 

"Landkaarten II" en een enkele maal bij "Afwijkende Vierkanten". 

De moeilijkheid ervan is, althans bij de drie laatstgenoemde 

taken, het precies onthouden welke delen men al heeft afgezocht. 

De keuze voor deze strategie zou op twee gronden kunnen zijn 

gedaan: ofwel op grond van de overtuiging dat het een taakge-

schikte aanpak is, ofwel op grond van een onvermogen am een zoek-

strategie te plannen voor het zoekveld als geheel. Welke de reden 

ook moge zijn, het volgen van deze aanpak duidt erop dat een 
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zekere mate van systematiek in het gedrag kan worden aangebracht, 

meer dan bij de willekeurige aanpak maar minder dan bij de algo-

rithmische. Vanwege deze middenpositie is het ontwikkelingspsy-

chologisch gezien aantrekkelijk te veronderstellen dat de keuze 

voor deze aanpak op de tweede van de zojuist genoemde gronden is 

geschied. 

De laatste vorm van zoeken die naast de willekeurige en de 

algorithmische kon worden onderscheiden was de vorm waarbij aan-

vankelijk gedurende een poging willekeurig werd gezocht maar 

waarbij op een gegeven moment werd overgeschakeld op een algo-

rithmische zoekwijze. Het feit dat deze aanpak voorkomt wijst 

erop dat de overgang van een willekeurige naar de meest geschikte 

systematische strategie na een zeer beperkte ervaring met een 

taak mogelijk is en niet noodzakelijk behoeft te gaan via de 

tussenstap van het min of meer systematisch werken, zoals bij-

voorbeeld de hiervoor besproken aanpak. Verder kan nog worden 

opgemerkt dat het voorkomen van deze strategie betekent dat het 

aantal kinderen dat tot een algorithmische aanpak in staat is 

relatieve frequenties, waarmee de volledig algorithmische strate-

gie is gekozen, zou kunnen worden geconcludeerd. 

De belangrijkste conclusies uit deze paragraaf laten zich nu 

tot slot als volgt samenvatten: meestal neemt "gemiddeld" gezien 

met de toename in ontwikkelingsniveau het niveau van systematiek 

waarmee wordt gezocht toe; bijna altijd echter komen alle onder-

scheiden wijzen van zoeken bij alle ontwikkelingsniveaus voor; 

niet alleen voor de algorithmische, maar ook voor de andere zoek-

strategieën lijkt te gelden dat de processen waarlangs de aanpak 

tot stand komt per ontwikkelingsniveau verschillen. 

V.4. 	Het effect van ervaring. 

In hoofdstuk II werd de veronderstelling geuit dat vierde 

klassers, binnen en na pogingen, van aanpak zouden wisselen naar 

aanleiding van reflectie op en feedback over (de resultaten van) 

hun tot dan toe gevolgde werkwijze. Van zesde klassers werd dit 
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ook verwacht voorzover zij niet onmiddellijk de beste strategie 

zouden kiezen hetgeen naar veronderstelling weinig zou voorkomen. 

Veranderingen binnen pogingen kwamen betrekkelijk weinig 

voor. Voor zover zij zich voordeden was dat bij de gestructureer-

de zoekvelden in de taken "Unieke Elementen" (in alle klassen) en 

"Afwijkende Vierkanten" (vooral in klas 2). De aanpakwisselingen 

hielden altijd een overgang in van willekeurig naar algorithmisch 

zoeken en deden zich steeds voor in gevallen waarin het wille-

keurige zoeken in een welomschreven gebied had plaatsgevonden. 

Dit laatste gegeven geeft aanleiding tot de veronderstelling dat 

de verdelingen van de toegekende strategiescores de neiging van 

de kinderen an gedurende de taak op een betere aanpak over te 

schakelen mogelijkerwijs niet geheel correct weergeven. Wanneer 

men immers bij een onsystematisch begin zijn zoekactiviteiten al 

over het gehele veld gespreid heeft, zou een omschakeling naar 

een systematischer zoekvorm onvermijdelijk met zich meebrengen 

dat een aantal plaatsen dubbel wordt afgezocht indien althans de 

reeds afgewerkte plaatsen niet zijn gemarkeerd of onthouden. 

Aldus zou men voor de keuze kunnen komen te staan om hetzij een 

onsystematische strategie voort te zetten met de kans doelen te 

missen hetzij gedeeltelijk overbodig werk te doen. Het is goed 

denkbaar dat proefpersonen dan voor het eerste alternatief 

kiezen. Bij tijd en wijle gemaakte opmerkingen van de proefperso-

nen in de trant van "Heb ik die al gehad?" suggereren de tenden-

tie van de kinderen om het meermalen signaleren van dezelfde 

doelen te vermijden, al werden zij daartoe niet bij elke taak 

expliciet of impliciet geïnstrueerd. Bovendien werd in het alge-

meen ook feitelijk weinig redundant gedrag vertoond. 

Een tweede mogelijke reden voor de lage frequenties van 

binnenpogingsveranderingen is dat niet alle veranderingen ontdekt 

zijn bij de scoring. Het is voorstelbaar, en enkele observaties 

bij de taak "Landkaarten II" wijzen er ook op, dat de proefperso-

nen na het zoekveld eerst tamelijk ongeordend te hebben afgezocht 

in een aantal gevallen nog eens min of meer systematisch gecon-

troleerd hebben of zij alle doelen gevonden hadden. Dit zal men 

natuurlijk vooral gedaan hebben wanneer men het gevoel had zich 

nog te herinneren welke doelen al waren ontdekt. Voorzover nu 
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deze controle-activiteiten, maar ook het in een vroeger stadium 

van de taakuitvoering overschakelen op een geavanceerder zoek-

strategie, nog tot het ontdekken van doelen leidt zou het syste-

matische karakter ervan zich toch niet als zodanig manifesteren. 

Integendeel, vanwege het feit dat de met deze systematische aan-

pak alsnog ontdekte doelen her en der in het zoekveld verspreid 

liggen zou het latere systematische zoekgedrag de indruk geven 

even willekeurig te zijn als het aanvankelijke onsystematische 

zoekgedrag. 

Geconcludeerd moet daarom worden dat het binnen een poging 

overgaan op een systematische zoekstrategie weliswaar weinig 

voorkomt, maar dat de frequentie ervan mogelijkerwijs onderschat 

is. 

Ervaringen met de taken hebben in een groot aantal gevallen 

(men zie tabel 3.21) ook tot aanpakwisselingen na pogingen ge-

leid. Deze konden zowel vooruitgang als achteruitgang inhouden. 

Vooruitgang kwam het meest voor bij vierde klassers, hoewel er 

ook bij tweede en zesde klassers voldoende frequent aanleiding 

voor was. Vierde klassers vertonen dus de grootste instabiliteit 

in zoekgedrag. Dat zesde klassers minder dan vierde klassers 

vooruitgingen kan alleen maar worden toegeschreven aan motivatio-

nele oorzaken. Van hen kan immers bezwaarlijk worden aangenomen 

dat zij in mindere mate dan vierde klassers zouden kunnen profi-

teren van ervaring. Evenals bij veranderingen binnen de pogingen 

werd bij de veranderingen tussen pogingen vaak direct van de 

willekeurige op de algorithmische aanpak overgestapt. Ook deze 

uitkomsten wijzen erop dat zelfs een tamelijk beperkte ervaring 

met een zoektaak tot grote veranderingen in aanpak kan leiden. 

Naast vooruitgang kwam ook achteruitgang voor, vooral bij 

tweede klassers. Ook de algorithmische strategie werd nogal eens 

verlaten, wederom vooral in klas 2. Dit laatste is conform de 

predictie. Van tweede klassers werd immers verondersteld dat zij 

ten gevolge van afleiding van de aandacht hun algorithmische 

aanpak nogal eens zouden onderbreken en dientengevolge fouten 

zouden maken. Van dit laatste op de hoogte gesteld zouden zij 

volgens de predictie gemakkelijk kunnen overstappen op een andere 
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pak volgens dezelfde analyse is op inzichten in de kwaliteiten 

ervan. Dat achteruitgang ook bij vierde en zesde klassers op-

treedt is niet volgens verwachting. Van hen werd het uitkijken 

naar een betere aanpak verwacht, althans in de gevallen waarin de 

eerder gevolgde strategie tot fouten heeft geleid. Dat achter-

uitgang optreedt, duidt daarom waarschijnlijk op een gebrekkig 

inzicht in de kwaliteiten van de algorithmische aanpak bij som-

mige vierde en zesde klassers. Achteruitgang na volledig succes 

met de algorithmische aanpak daarentegen is waarschijnlijk het 

gevolg van de wens de taak interessanter te maken door de moei-

lijkheid ervan te vergroten. 

V.5. 	Uitputtendheid en efficiëntie van algorithmisch zoeken. 

Wright & Vlietstra (1975) en Day (1975) hadden aanleiding te 

veronderstellen dat bij visuele en haptische inspectie- en eva-

luatietaken een algorithmische werkwijze niet van meet af aan op 

uitputtende en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. De uitkomsten 

van het hier gerapporteerde onderzoek wijzen uit dat dit ook bij 

zoeken het geval is. Een verschijnsel dat zich vooral tamelijk 

frequent voordeed was het onderbreken of voortijdig afbreken van 

het zoeken in regels en kolommen. Dit kwam in alle klassen, zij 

het met name in de lagere, voor bij de taken "Landkaarten" en 

"Afwijkende Vierkanten". Ook bij de taak "Haptisch Zoeken" werd 

de algorithmische aanpak een aantal malen voortijdig afgebroken, 

wederom meer frequent in de lagere klassen. 

Interessant genoeg komt het verschijnsel van het niet uit-

puttend uitvoeren van een algorithmische strategie ook voor bij 

taken van een geheel andere aard. Zo stelden Mosher & Hornsby 

(1967) en Siegler (1977) vast dat jongere kinderen bij de "Twenty 

Questions Game" de "Constraint seeking questions"-strategie nogal 

eens te vroeg vervingen door het vragen naar losse elementen, 

terwijl Seis & Lange (1975) vonden dat bij preparatie op een 

toekomstige herinneringstaak slechts gedeeltelijk gebruik werd 

gemaakt van de mogelijkheid de taak te vergemakkelijken door 
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bepaalde cues te exploiteren. Deze bevindingen wijzen erop dat 

het an een algemeen verschijnsel gaat: het goed leren uitvoeren 

van een goed plan vereist de nodige tijd. 

Afwijkingen in de uitvoering van een systematisch zoekplan 

komen waarschijnlijk door verschillende oorzaken tot stand. Een 

factor zou afleiding door onverwachte externe en interne (gedach-

ten) gebeurtenissen kunnen zijn, leidend tot een niet meer weten 

"waar men was". Onderzoek met allerlei typen van taken (Day, 

1975, 1978; Lehman, 1972; Wright & Vlietstra, 1975) heeft duide-

lijk gemaakt dat met toename in leeftijd de afleidbaarheid af-

neemt. Een andere factor zou de omvang van het gezichtsveld kun-

nen zijn. Het overzicht van Day (1975) laat zien dat het ge-

zichtsveld met leeftijd in omvang toeneemt. Een ruim gezichts-

veld omvat een groter deel van de "regel" of "kolom" die men aan 

het afzoeken is dan een beperkt gezichtsveld. Wanneer nu de aard 

van het zoekveld zodanig is dat doelen of potentiële vindplaatsen 

in de "regel" of "kolom" waarin men aan het zoeken is soms verder 

weg liggen dan doelen of potentiële vindplaatsen in een andere 

"kolom", dan zouden eerstgenoemde nog in een ruim gezichtsveld 

kunnen vallen maar niet in een beperkt gezichtsveld, waardoor bij 

een ruim gezichtsveld het blijven in dezelfde "regel" of "kolom" 

zou kunnen worden vergemakkelijkt. 

Wat in een concrete zoeksituatie ook de verklaring moge 

zijn, het is een interessant verschijnsel dat er een ontwikkeling 

optreedt in de mate van zorgvuldigheid waarmee een algorithmische 

werkwijze wordt uitgevoerd. 

Een ander interessant fenomeen is het te lang doorzetten van 

een algorithmische werkwijze. Dit kon een enkele keer worden 

waargenomen bij de taak "Unieke Elementen", maar kwam vooral voor 

bij de taak "Haptisch Zoeken" ten aanzien van de objecten kubus 

en kleine pyramide. Bij deze objecten is als het ware geen na-

tuurlijk begin- en eindpunt gegeven waarin het zoekgedrag ver-

ankerd kan worden, zodanig dat het dubbel afzoeken van zijden 

automatisch voorkomen wordt. Bij de kubus moet men, althans bij 

de strategie van het eerst am één as (a) en dan am een andere as 

(b) draaien zelf weten wanneer te stoppen met het draaien am as 
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(a) en welke zijden over te slaan bij het draaien om as (b). 

Klaarblijkelijk is de stop- c.q. onderbrekingsregel bij een aan-

tal kinderen onvoldoende operationeel, zodat zij dubbel werk doen 

en/of gaande de uitvoering van de taak het spoor bijster raken. 

Bij ae kleine pyramiae zien we hetzelfde probleem hoewel daar 

beperkt tot het onvoldoende functioneren van de stopregel. Dat 

stop- c.q. onnerbrekingsregels onvoldoende functioneren kan twee 

oorzaken hebben: ofwel het zoekplan is onvoldoende doordacht, 

gebaseerd als het mogelijkerwijs is op een bij andere taken ont-

wikkelde stereotype handelwijze, ofwel men raakt ten gevolge van 

geheugenproblemen - het telkens opnoemen van het gevonden aantal 

gaten zou heel goed interfererend kunnen werken - in moeilijk-

heden bij de uitvoering van een op zichzelf goed zoekplan. De 

beschikbare gegevens laten een keuze uit deze twee mogelijkheden 

niet toe, hoewel bij informele observaties de indruk ontstond dat 

de kinderen in het algemeen nogal snel tot handelen overgingen, 

hetgeen wijst op het onvoldoende uitdenken van een zoekplan. Hoe 

dit ook moge zijn, het weten wanneer zoeken te beëindigen c.q. 

tijdelijk te onderbreken ter voorkoming van dubbel werk blijkt in 

alle klassen van de lagere school, zij het met name in de laag-

ste, een probleem te zijn. 

Gelman (1978) vond dat driejarigen problemen hadden bij het 

beëindigen van tellen wanneer een verzameling te tellen objecten 

eenmaal was afgewerkt. Het kwam nogal eens voor dat alvorens werd 

gestopt eerst nog een paar objecten voor de tweede keer werden 

geteld. Tellen van een verzameling objecten en afzoeken van een 

zoekveld hebben een belangrijke overeenkomst: in beide gevallen 

is er sprake van twee groepen "objecten": de groep die al geteld 

of afgezocht is en de groep die nog geteld of afgezocht moet 

worden. Daarbij neemt de eerste groep voortdurend in omvang toe, 

de tweede neemt steeds af. Deze parallellie betekent echter niet 

noodzakelijkerwijs dat de stopproblemen in beide gevallen door 

dezelfde factoren veroorzaakt worden. Dat kan, maar behoeft niet 

het geval te zijn. Het is in ieder geval interessant am vast te 

stellen dat gedragsreguleringsproblemen die gezien het werk van 

Luria (1961) voor driejarigen niet ongewoon behoeven gevonden te 

worden, ook nog blijken te bestaan op een veel oudere leeftijd. 
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V.6. Haptisch versus visueel zoeken. 

Intultief lijkt haptisch zoeken minder gemakkelijk dan visu-

eel zoeken. Men vergelijke het visueel afzoeken van een zoekveld 

met het aftasten ervan in het duister. In de psychologische 

literatuur (Bjorklund et al., 1978; Gibson, 1969) wordt overwe-

gend gesteld dat ontwikkelingen in de haptische modaliteit volgen 

op ontwikkelingen in de visuele modaliteit. Deze visie wordt door 

de uitkomsten van het hier gerapporteerde onderzoek bevestigd. Op 

alle prestatievariabelen wordt bij de kubus in de haptisch-visue-

le variant hoger gescoord dan in de haptische variant. Dit neemt 

niet weg dat ook bij de haptische zoektaak zowel de frequenties 

waarmee algorithmisch is gewerkt als de prestatiescores bij alle 

objecten tamelijk hoog zijn, al zijn er in beide opzichten ver-

schillen tussen leeftijden. Moeilijkheden bij objectmanipulatie 

doen zich vooral voor bij de objecten die regelmatig van struc-

tuur zijn, te weten kubus en regelmatige pyramide. In de voor-

gaande paragraaf werd hieraan al aandacht besteed. 

V.7. Leeftijdsverschillen in heuristisch zoeken. 

Voorspeld was dat de oudere kinderen vanwege hun hogere 

ontwikkelingsniveau beter in staat zouden zijn te onderkennen dat 

een heuristische aanpak bij de taken "Klasgenoten" en "Fiets-

defecten" niet de meest ideale is en dat zij dientengevolge op 

grotere schaal algorithmisch zoeken werken. Niet bij de taak 

"Klasgenoten" maar wel bij de taak "Fietsdefecten" lijkt deze 

voorspelling althans enigermate gesteund door de uitkomsten: met 

leeftijd namen de scores op de RAZ-variabele bij de taak "Fiets-

defecten" toe. Daar staat echter tegenover dat zelfs in de zesde 

klas de gemiddelde RAZ-score tamelijk laag is. Men kan zich daar-

om afvragen of de RAZ-score bij de meeste kinderen niet het bij-

product is van een niet algorithmische werkwijze. Zo bestaat de, 

zij het psychologisch niet bijzonder plausibele, mogelijkheid dat 

de namen van klasgenoten en fietsonderdelen op volkomen wille-

keurige wijze worden opgenoemd. In hoofdstuk IV werd berekend dat 
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een volkomen random aanpak tot een niet onaanzienlijke RAZ-score 

leidt. Het feitelijk behalen van een dergelijke score betekent 

echter niet dat zij dan ook het gevolg is van een willekeurige 

aanpak. Het is veeleer waarschijnlijk dat niet willekeurig is 

gewerkt maar volgens een mengsel van steeds wisselende plannen. 

De vraag is dan welke plannen dat geweest kunnen zijn. 

Er waren geen consistente leeftijdsverschillen in de fre-

quentie waarmee enkele tevoren onderscheiden opnoemplannen werden 

gevolgd. Soms volgden zesde klassers in grotere getale een derge-

lijk plan (eerst vriend(innet)jes noemen bij de taak "Klasgeno-

ten"), soms zesde en tweede klassers (kinderen met dezelfde voor-

en achternaam na elkaar noemen bij de taak "Klasgenoten"), soms 

vierde klassers (dubbel voorkomende onderdelen na elkaar noemen 

bij de taak "Fietsdefecten"), terwijl er in een aantal gevallen 

ook geen leeftijdsverschillen waren (bij "eerst buren opnoemen" 

in de taak "Klasgenoten" en "eerst frequente defecten noemen" in 

de taak "Fietsdefecten"). De scores op de prestatievariabele 

"Aantal Genoemd" zijn waarschijnlijk het gevolg van het in meer-

dere of mindere mate volgen van deze en wellicht ook andere op-

noemplannen. Het is immers uiterst onwaarschijnlijk, hoewel in 

beginsel niet onmogelijk, dat andere algorithmen (bijvoorbeeld 

opnoemen in volgorde van leeftijd, lengte, intelligentie, alfabet 

bij de taak "Klasgenoten" en in volgorde van grootte bij de taak 

"Fietsdefecten") werden gevolgd. Bij de taak "Klasgenoten" zouden 

de kinderen onder meer geprobeerd kunnen hebben namen te bedenken 

binnen de categorieën straat-, buurt- en clubgenoten. Dit zou 

mede het, met leeftijd toenemende, aantal genoemde namen kunnen 

verklaren. 

De plausibiliteit van de gedachte dat met toename in leef-

tijd meer categorieën kunnen worden bedacht waarvan klasgenoten 

"lid" kunnen zijn en dat deze categoriëen beter geëxploiteerd 

kunnen worden, wordt gesteund door de uitkomsten van een onder-

zoek van Halperin (1974) en van Mosher & Hornsby (1967). Halperin 

vond dat oudere kinderen in een vrije herinneringstaak na het 

leren van een gecategoriseerde lijst woorden zich meer catego-

rieën en leden van categorieën herinnerden, terwijl Mosher & 

Hornsby een leeftijdstoename vonden in het aantal verschillende 
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"constraints" dat werd geproduceerd bij toepassing van de "con-

straint seeking strategy" in de "Twenty Questions Game". De 

betere prestaties van oudere kinderen zouden het gevolg kunnen 

zijn van betere geheugenstrategieën en/of van de tendentie het 

namen noemen langer vol te houden vanwege betere kennis van het 

aantal te noemen namen en/of van grotere volharding bij het 

zoeken van een naam ingeval men het gevoel had de naam bijna te 

kunnen produceren. Wat betreft het laatste: het schaarse onder-

zoek terzake (men zie voor een overzicht: van Rozendaal, Soppe & 

van der Vlugt, 1980) suggereert dat oudere kinderen hun "tip-of-

the-tongue"-gevoel beter exploiteren dan jongere. Dat in alle 

klassen in verhouding minder fietsonderdelen dan klasgenoten 

werden genoemd zou het gevolg kunnen zijn van de grotere moei-

lijkheid bij "Fietsdefecten" am categorieën te genereren en van 

het minder streven naar het opnoemen van een tevoren gesteld 

aantal. 

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat de oudsten van 

de aan het onderzoek deelnemende kinderen niet of nauwelijks 

beter lijken in het onderkennen van de omstandigheden waarin 

heuristisch zoeken niet geindiceerd is, maar wel in het uitvoeren 

van een heuristische strategie. 

V.8. 	Het opbergen van objecten. 

De toevoeging van een taak waarin de proefpersoon zelf ob-

jecten moesten opbergen werd gedaan in de verwachting dat de 

manier van opbergen en het daarop volgende zoeken licht zou kun-

nen werpen op de manieren waarop de proefpersonen in zoektaken te 

werk gaan, wanneer de te vinden objecten door anderen zijn "op-

geborgen". Onder meer werd verondersteld.dat de prestaties bij 

laatstgenoemde taken die van de eerstgenoemde niet zouden over-

treffen. De resultaten wijzen uit dat deze veronderstelling niet 

juist is. In een aanzienlijk aantal gevallen overtreffen bijvoor-

beeld de percentages kinderen die bij de zoektaken de algorith-

mische strategie volgen de percentages die algorithmisch te werk 

gaan bij de taak "Verstoppen en Vinden". Voor een deel hiermee 
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samenhangend zijn de correlaties tussen manieren van zoeken en 

opbergen in de taak "Verstoppen en Vinden" en manieren van zoeken 

in de zoektaken over het algemeen niet significant en/of laag. 

Gegeven de lage correlaties tussen de aanpakscores op de diverse 

zoektaken onderling is dit uiteraard niet verwonderlijk. 

Niettemin levert de taak "Verstoppen en Vinden" enkele in-

teressante uitkomsten op. Allereerst blijkt in alle onderzochte 

leeftijdsgroepen een grote variëteit aan opbergstrategieën te 

bestaan. In het opzicht van de frequenties waarmee de diverse 

strategieën worden gevolgd zijn er geen leeftijdsverschillen. Die 

zijn er echter wel wat betreft de effectiviteit waarmee de ver-

schillende strategieën worden uitgevoerd. In dit opzicht is er 

grote overeenkomst met de zoekstrategieën in de zoektaken. De 

jongste kinderen blijken zelfs de meest systematische strategie 

nog niet altijd perfect te kunnen uitvoeren, terwijl de oudsten 

vaak zelfs geen moeite meer hebben met allerlei niet algorith-

mische strategieën. Een en ander is waarschijnlijk het gevolg van 

een combinatie van geheugen- en codeerfactoren. Wat betreft de 

eerste factor: de oudste kinderen beschikken waarschijnlijk over 

betere geheugenstrategieën (Kail & Hagen, 1977) waardoor zij 

zelfs bij identieke manieren van opbergen tot betere zoekpres-

taties komen. Wat betreft de tweede factor: ouderen zullen bij de 

algorithmische strategie beter het punt coderen waar zij hun 

opbergactiviteiten beginnen (zodat zij later niet, zoals sommige 

van de jongste kinderen, hun zoekactiviteiten op andere punten 

van het veld beginnen) en bij de niet algorithmische strategieën 

ook meer expliciet proberen te coderen waar de op te bergen ob-

jecten feitelijk terecht komen. Zo letten de jongeren bij het 

volgen van de RK- en F-strategie waarschijnlijk meer op de figu-

rale aspecten van hun oplossing dan op de positie van de afzon-

derlijke groepen plaatjes. Dit kan beschouwd worden als een voor-

beeld van een ondiep verwerkingsniveau (Craik & Lockhart, 1972). 

Een ander voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het overwegend as-

sociatief reageren op de kleuren. Dit zou bij de jongeren de 

oorzaak geweest kunnen zijn van de frequentere keuze van de KW-

strategie. 



Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de jongere kin-

deren ook bij opbergopdrachten problemen hebben met de keuze van 

een strategie die rekening houdt met de karakteristieken van het 

taakveld en hun eigen capaciteiten. 

V.9. 	De ontogenese van zoekgedrag. 

In het hier besproken onderzoek werden de gegevens verzameld 

door middel van een dwarsdoorsnede onderzoeksopzet. De uitkomsten 

hebben dan ook betrekking op verschillen (en het ontbreken daar-

van) tussen leeftijden. Het zijn in de ontwikkelingspsychologie 

echter in de eerste plaats veranderingen over leeftijden en de 

determinanten daarvan waarnaar de theoretische belangstelling 

uitgaat. De aangewezen manier am gegevens over veranderingen te 

verkrijgen is de longitudinale methode. Bij die methode immers 

zijn het dezelfde proefpersonen die op verschillende leeftijden 

geobserveerd worden, waardoor het mogelijk wordt veranderingen 

van het ene moment in de tijd naar het andere te bestuderen. Van 

oudsher is echter, voornamelijk om praktische redenen, de dwars-

doorsnede opzet veelvuldig in plaats van de longitudinale geko-

zen. Vooral de laatste twee decennia (bijvoorbeeld Schaie, 1965; 

Baltes, Reese & Nesselroade, 1977) zijn hiertegen nogal wat be-

zwaren ingebracht, die overwegend te maken hebben met de moge-

lijke vermenging van leeftijds- en generatie-effecten waar men 

bij de dwarsdoorsnede opzet mee te maken krijgt. Er zijn geen 

redenen te veronderstellen dat dit probleem in het hier gerappor-

teerde onderzoek een rol heeft gespeeld. Daarmee wordt het moge-

lijk om de gevonden leeftijdsverschillen (c.q. het ontbreken 

daarvan) te zien als indicatief voor leeftijdsveranderingen (c.q. 

het ontbreken daarvan). De in de voorgaande paragrafen besproken 

verschillen kunnen dan ook als zodanig worden opgevat. Het pro-

bleem is echter dat dit slechts veranderingen op groepsniveau 

betreft. De uitkomsten geven slechts aan wat men voor een groep 

als geheel aan veranderingen kan verwachten tussen telkens twee 

leeftijden zoals die in het onderzoek werden bestudeerd. Over 

veranderingen op individueel niveau en de wijze waarop zij tot 
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stand komen zeggen de uitkomsten strikt genomen niets. Er zijn 

immers geen individuen over langere tijd gevolgd. Toch laten de 

resultaten wel enige gedachtenvorming rond de ontogenese van 

zoeken toe, zeker wanneer daarbij gegevens uit de literatuur 

betrokken worden. Een poging daartoe zal nu tot slot van deze 

studie ondernomen worden. Daarbij zullen heuristisch en algo-

rithmisch zoeken afzonderlijk behandeld worden. 

Heuristisch zoeken. Over de ontwikkelingen beneden de leef-

tijd van zeven jaar laten de gegevens uit het onderhavige onder-

zoek geen uitspraken toe. Wellman et al. (1979) en Cohen & 

Meudell (1968) echter veronderstellen dat kinderen al heel jong 

tot heuristisch zoeken in staat zijn. Volgens deze auteurs zou 

deze wijze van zoeken zich in de ontwikkeling zelfs als eerste 

manifesteren. Het is inderdaad plausibel te veronderstellen dat 

de eerste vorm van zoeken de heuristische is. Heuristisch zoeken 

vertoont immers veel overeenkomsten met exploreren, een activi-

teit die door kinderen al op zeer jonge leeftijd in overvloedige 

mate aan de dag wordt gelegd. Exploreren is een activiteit die in 

sterke mate wordt bepaald door opvallende kenmerken van de omge-

ving zoals die van moment tot moment worden aangetroffen. Volgens 

Wellman et al. (1979) zou het eerste zoeken plaatsvinden op 

plaatsen die een sterke associatie met het verloren voorwerp 

hebben. Men zou kunnen stellen dat deze associatie de betreffende 

plaats tot een opvallende maakt. 

Over eventuele ontwikkelingen in heuristisch zoeken, nadat 

deze zoekvorm zich voor het eerst heeft gemanifesteerd, zijn in 

de literatuur nauwelijks gegevens te vinden. Zo is onduidelijk 

vanaf welke leeftijd kinderen in staat zijn om potentiële vind-

plaatsen op voorhand te ordenen in termen van kans op succes. Dit 

is een belangrijke vaardigheid omdat een heuristische aanpak 

immers efficiënter zal zijn naarmate zij meer op een dergelijke 

ordening is gebaseerd.Ook is het de vraag wanneer kinderen de 

vaardigheid ontwikkelen am niet op plaatsen te zoeken die welis-

waar in het algemeen een goede kans bieden op het terugvinden van 

het verloren voorwerp, maar die in een concreet geval geen enkele 

kans op succes bieden omdat het verloren object zich er logi- 
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scherwijs niet kan bevinden. Het tot nu toe verrichte onderzoek 

(Haake et al., 1980; Wellman et al., 1979) liet slechts zien dat 

sommige driejarigen al op logische gronden plaatsen van zoeken 

konden uitsluiten, die geen speciale a priori relaties met het 

verloren object hadden. 

In het hier gerapporteerde onderzoek is de veronderstelling 

getoetst dat zich in de lagere schooljaren een geleidelijke toe-

name voordoet in het vermogen am te onderkennen wanneer een heu-

ristische zoekprocedure niet geindiceerd is. Hoewel de uitkomsten 

geen duidelijke conclusie toelaten suggereren zij toch dat de 

veronderstelde toename nauwelijks optreedt. Wat wel lijkt toe te 

nemen - al laten de gegevens op dit punt geen onomstotelijke 

conclusies toe - is de vaardigheid am een gegeven heuristische 

zoekprocedure zoveel mogelijk te exploiteren. Deze toename zou 

tweeledig kunnen zijn: een toename in het bedenken van typen van 

plaatsen waar het gezochte object zich zou kunnen bevinden en een 

toename in het vermogen om zoveel mogelijk plaatsen van een be-

paald eenmaal bedacht type te bedenken. Een dergelijke ontwik-

keling zou parallel kunnen lopen aan de door Halperin (1974) 

gesignaleerde leeftijdstoename in het aantal herinnerde cate-

gorieën en categorieleden bij verbale herinneringstaken en aan de 

door Mosher & Hornsby (1967) gevonden leeftijdstoename in het 

aantal verschillende "constraints" dat werd geproduceerd bij 

toepassing van de "constraint seeking strategy" in de "Twenty 

Questions Game". De basis van een dergelijke ontwikkeling zou 

heel goed gelegen kunnen zijn in een grotere ervaring met de 

relaties die er nu eenmaal tussen voorwerpen en plaatsen bestaan, 

al zouden ook ontwikkelingen in geheugen- en metageheugenvaardig-

heden een rol kunnen spelen. 

Algorithmisch zoeken. Wederom op grond van de in de litera-

tuur gerapporteerde bevindingen kan worden geconcludeerd dat een 

aantal kinderen zelfs al op driejarige leeftijd tot algorithmisch 

zoekgedrag in staat is, mits het zoekveld een sterk gestructu-

reerd karakter heeft. Dit was het geval in de onderzoeken van 

Gottschalk et al. (1964), Haake et al. (1980), Teegarden (1933) 

en Wellman et al. (1979). Waarschijnlijk is dergelijk algorith- 
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misch zoekgedrag niet gebaseerd op een inzicht in de kwaliteiten 

ervan. Het systematische karakter van dit zoekgedrag gaat immers 

dadelijk verloren als het zoekveld een min of meer ongestructu-

reerd karakter aanneemt, althans dat doen de uitkomsten van de in 

hoofdstuk I besproken opnoemtaken vermoeden. En wie ooit jonge 

kinderen heeft bezig gezien met het zoeken van paaseieren zal ook 

overtuigd zijn van de gebrekkige zoekkwaliteiten van deze kin-

deren. Men kan dan waarschijnlijk ook niet stellen dat het drie-

â vijfjarige kind de principes van het algorithmisch zoeken al 

beheerst, zoals Gelman (1978) wel meende te kunnen doen voor de 

principes van het tellen, een activiteit waarvan eerder de paral-

lellie met zoeken werd aangegeven. Vooralsnog lijkt de meest 

aangewezen conclusie dat het zoeken van kleuterschoolkinderen 

overwegend een exploratief karakter heeft, sterk geleid door de 

kenmerken van het zoekveld, dat als het een geordend karakter 

heeft, daardoor ook het zoekgedrag een geordend aanzien geeft. 

Parafraserend op de uitspraak van Simon (1967, p. 137) zou men 

kunnen stellen dat: "The apparent simplicity of [their] behavior 

over time is largely a reflection of the simplicity of the envi-

ronment in which he finds himself". 

Enkele auteurs (Elkind & Weiss, 1967) meenden te kunnen 

stellen dat deze "veldafhankelijkheid" - hier wordt overigens 

geen verband met de betreffende cognitieve stijl gesuggereerd - 

van de algoritmische aanpak al spoedig, zo rond het achtste 

levensjaar, overgaat in een flexibele beheersing ervan, die zelfs 

bij ongestructureerde stimulusvelden gecontroleerde afwijkingen 

en variaties mogelijk maakt. 

In hoofdstuk I werd er echter al op gewezen dat het gebrek 

aan structuur in de door Elkind & Weiss (1967) voorgelegde stimu-

luspatronen door hen waarschijnlijk is overschat, en daarmee ook 

de door hen aan achtjarigen toegekende capaciteiten. De plau-

sibiliteit van deze gedachtengang wordt vergroot door het feit 

dat in het hier gerapporteerde onderzoek de door Elkind & Weiss 

(1967) voor het eerst beschreven strategie van het afwisselend 

regel- en kolomsgewijs afwerken van het stimulusveld slechts 

optrad bij de taken met de meest gestructureerde zoekvelden, 
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namelijk "Unieke Elementen" en "Afwijkende Vierkanten". De door 

Elkind & Weiss (1967) veronderstelde controle over algorithmisch 

handelen lijkt dus slechts in beperkte mate bij een beperkt aan-

tal kinderen van acht jaar aanwezig. Veel kinderen van acht jaar 

en ouder lijken zelfs bij gestructureerde taken nog niet in staat 

tot een "gewone" algorithmische aanpak zonder "variaties". Er 

moet dan ook worden geconcludeerd dat de ontwikkelingen trager 

verlopen dan op grond van de uitkomsten van Elkind & Weiss zou 

kunnen worden verondersteld. 

Hoe zou het ontwikkelingsverloop gedurende de lagere school 

jaren eruit kunnen zien? Het is om redenen van eenvoud aantrek-

kelijk te veronderstellen dat er een zeer geleidelijke toename is 

in de mate van systematiek die bij het zoeken aan de dag wordt 

gelegd. De gedachte zou kunnen zijn dat aanvankelijk volkomen 

ongepland en dus ongeordend wordt gezocht, gevolgd door min of 

meer systematische zoekpatronen, met als eindstadium het volkomen 

algorithmische zoeken. Deze gedachtengang werd voor ongestruc-

tureerde en ongedifferentieerde zoekvelden ook feitelijk in 

hoofdstuk II ontwikkeld. De uitkomsten van dit onderzoek steunen 

deze gedachtengang echter niet. Met name de wisselingen in aanpak 

tijdens en na de verschillende pogingen op de taken en het gebrek 

aan consistentie in zoeken in verschillende zoekvelden wijzen in 

de richting van sprongsgewijze ontwikkelingen, waarbij niet al-

tijd alle stadia successief doorlopen worden. Directe "sprongen" 

van ongeordend naar algorithmisch lijken evenzeer te kunnen voor-

komen als een meer geleidelijke groei. Met het beeld van een 

geleidelijke vooruitgang is ook niet in overeenstemming het ge-

geven dat achteruitgang kan optreden. 

Is er dus, naar het zich laat aanzien, niet noodzakelijker-

wijs continuiteit in de ontwikkeling van de manier van zoeken, 

een geleidelijke ontwikkeling zou zich wel kunnen voordoen in de 

processen die de keuze van een algorithmische werkwijze bepalen 

en in de mate van uitputtendheid en efficiëntie waarmee de algo-

rithmische aanpak wordt uitgevoerd. Wat betreft de keuzeprocessen 

zou er een geleidelijke overgang kunnen plaatsvinden van algo-

rithmisch werken gebaseerd op in ander verband ontwikkelde ruim-

telijk-seriële vaardigheden (eerder werden in dit verband onder 
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seerd op een, op grond van reflectie op de taaksituatie, ontwik-

keld algorithmisch zoekplan. Waarschijnlijk in samenhang hiermee, 

maar ook met een afname in afleidbaarheid en een toename in de 

omvang van het gezichtsveld zouden dan uitputtendheid en effi-

ciëntie van uitvoering kunnen toenemen. Overigens zouden uitput-

tendheid en efficiëntie ook gunstig beinvloed kunnen worden door 

de mogelijkheid de reeds gevonden doelen te markeren. Venger (zie 

Day, 1975, 160) vond dit ook bij drie- tot vijfjarigen in een 

visuele vergelijkingstaak. Het eindresultaat van deze ontwik-

kelingen zou zijn een in alle omstandigheden foutloos en geauto-

matiseerd uitgevoerde zoekregel, met een hoge graad van "evoca-

bility en utilizability" (Flavell, 1971; 1982) waar aan het begin 

slechts sprake was van een geautomatiseerd uitgevoerde stereotype 

motorische reactiewijze. 

Nu is gebleken dat de keuze van de manier van zoeken niet 

alleen op grond van ontwikkelingen in "planfulness" (Flavell, 

1970) tot stand komt, is de vraag aan de orde welke andere fac-

toren deze keuze bepalen. Zoals boven betoogd zouden dat in de 

eerste plaats in ander verband ontwikkelde visueel-motorische 

gewoonten kunnen zijn, die ook in zoeksituaties worden aangewend. 

De mate waarin dit het geval is lijkt echter afhankelijk van de 

mate van structuur van het zoekveld, een factor die ook van in-

vloed is gebleken op de manier van perceptuele exploratie, in-

spectie en evaluatie. Gestructureerde, ongestructureerde en on-

gedifferentieerde zoekvelden verschillen in de mate waarin zij 

aanleiding geven tot het volgen van diverse manieren van zoeken. 

Omdat echter ook de correlaties tussen gelijksoortige taken niet 

perfect waren moet worden aangenomen dat nog andere, meer per-

soonsgebonden factoren een rol spelen bij de keuze van de zoek-

strategie. Met name kan hierbij worden gedacht aan ervarings-, 

omgevings- en motivationele factoren. Op ieder van deze factoren 

zal tot slot van dit hoofdstuk kort worden ingegaan. 

Ervarings- en omgevingsinvloeden. 

Voor een deel ongetwijfeld als reactie op de althans aanvan-

kelijke piagetiaanse opvatting over de drijvende krachten achter 
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de cognitieve ontwikkeling kan men allerwege het belang van erva-

ring op het vertoonde gedrag benadrukt vinden (bijvoorbeeld 

Bruner, 1959; Fischer, 1980). Ook Piaget (1972) zelf heeft recen-

telijk het belang van ervaring onderstreept. Vanuit de russische 

ontwikkelingspsychologie is voorts de invloed van de omgeving op 

de ontwikkeling altijd sterk naar voren gebracht (Vygotsky, 1929; 

Smirnov & Zinchenko, 1969; van Parreren & Carpay, 1972). Talloze 

studies hebben intussen ook laten zien dat het piagetiaanse ope-

rationele niveau dat men in een gegeven probleemsituatie laat 

zien sterk afhangt van de bekendheid met het materiaal (Johnson-

Laird et al., 1972; Siegler, 1977; Sinnott, 1975; Wason, 1977). 

Ook blijken in diverse onderzoeken kleuterschool kinderen tot 

gedragingen in staat die zij volgens de piagetiaanse opvattingen 

niet zouden beheersen (Denney & Connors, 1974; Donaldson, 1978; 

Gelman, 1978; Trabasso et al., 1978). Waar ervaring en bekendheid 

met materiaal en taak dus allerwege van groot belang geacht wor-

den, is het niet te gewaagd te veronderstellen dat dit ook voor 

zoeken geldt. Verondersteld mag worden dat het in belangrijke 

mate de ervaring met zoeksituaties is die bepaalt welk zoekgedrag 

in die situaties wordt vertoond. De uitkomsten van het hier ge-

rapporteerde onderzoek wijzen ook feitelijk in deze richting: na 

en zelfs tijdens pogingen traden veranderingen op in de manier 

waarop de taken werden aangepakt. Indien aan ervaring inderdaad 

deze rol mag worden toegekend zal het ook mede ervaringsafhanke-

lijk zijn in welke situaties men achtereenvolgens in zijn ontwik-

keling optimaal zoekgedrag aan de dag zal weten te leggen. De 

aard van de ervaring zal in deze gedachtengang tenslotte ook 

bepalen hoe snel men tot optimale prestaties weet te geraken en 

hoe groot de ontwikkelingssprongen zijn die men daarbij maakt. 

Ervaring kan op een aantal verschillende wijzen "werken". 

Zij kan een kind leren wanneer (bij welk soort zoekveld en bij 

welke omvang van een zoekveld) een niet systematische aanpak 

waarschijnlijk niet tot het beoogde doel zal leiden. Sommige 

zoekvelden zijn dermate klein en/of geordend dat ook zonder ge-

bruikmaking van een zoekregel wel te onthouden is waar men al 

gezocht heeft en waar nog niet. Met name echter grote zoekvelden 
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kunnen niet volledig worden afgezocht zonder een regel die op elk 

moment in het zoekproces specificeert "waar men al geweest is en 

waar nog niet". Het taxeren van de mate van "weerbarstigheid" van 

het zoekveld tegen een ongeordende strategie zal mede onder in-

vloed van ervaring met verschillende zoeksituaties geleerd wor-

den. De verschillen in de frequenties waarmee de algorithmische 

aanpak werd gekozen bij de taken "Voetbalveld" en "XY-tafel" zijn 

waarschijnlijk het gevolg van ervaring zoals hier beschreven. 

Andere ervaringsproducten kunnen zijn: automatisering van 

zoekhandelingen en toegenamen vermogen am eventuele deelhande-

lingen te coördineren en integreren. De handelingsautomatisering 

behoeft overigens niet per se alleen in het domein van het zoeken 

te liggen. Ook ervaringen met ruimtelijk-seriële handelingen in 

andere taken zouden de keuze ervan in zoeksituaties kunnen be-

palen. Wat betreft coördinatie en integratie: Fischer (1980) ziet 

hierin belangrijke mechanismen ter verklaring van ontwikkeling in 

het algemeen. Soms vallen bepaalde taken die gelijktijdige mani-

pulatie van enkele variabelen vereisen nog niet binnen de compe-

tentie van proefpersonen terwijl andere taken die successieve 

manipulatie van dezelfde variabelen vragen dat wel doen (Fischer, 

1980). Automatisering van handelingen maakt dat meer "functionele 

geheugenruimte" (Pascual-Leone, 1972) vrijkomt voor de uitvoering 

van andere handelingen. 

Uit ervaring zal het kind ook kunnen leren wanneer algorith-

misch zoeken gewenst is, waar het in een gegeven situatie niet 

behoeft te zoeken en wanneer het de moeite waard is (eerst) een 

heuristische strategie te proberen. Door ervaring leert men im-

mers waar bepaalde objecten veelal te vinden zijn, c.q. zich 

gezien hun eigenschappen heel goed zouden kunnen bevinden. 

Uit ervaring kan het kind ook leren dat het "gevaarlijk" is 

om algorithmisch zoeken af en toe te onderbreken met kleine af-

wijkingen op de regel. Introspectie suggereert en de eerder be-

sproken gegevens laten ook zien dat dergelijke afwijkingen gemak-

kelijk leiden tot het overslaan en/of dubbel afzoeken van sommige 

plaatsen. Dergelijke afwijkingen lijken echter "onschuldig", 

reden waarom wellicht ervaring met de gevolgen ervan nodig is am 

de neiging ertoe te leren bedwingen. 
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Men kan zich afvragen welke factoren bepalen dat de zojuist 

als belangrijk geschetste ervaring feitelijk wordt opgedaan. In 

de eerste plaats zal dat de factor "persoonlijke geaardheid" 

zijn. Ten gevolge van verschillen in factoren als intelligentie, 

weetgierigheid, exploratiebehoefte en activiteitsniveau zullen 

kinderen verschillen in de mate van exploratie van hun omgeving 

en dientengevolge in de kennis van deze omgeving. En het is ken-

nis van de omgeving die het opzetten van een systematisch zoek-

plan kan bevorderen. De omvang van de zoekervaringen in verschei-

dene situaties zal voorts ook worden bepaald door de frequentie 

waarmee men dingen verliest. Wie een regelmatige "verliezer" is 

zal ook veel moeten zoeken, al behoeft dit niet noodzakelijk tot 

grotere zoekvaardigheden te leiden. Naast deze persoonsgebonden 

factoren zullen ook de eisen die aan het kind gesteld worden de 

aard en de omvang van zijn zoekervaringen beinvloeden. Degene van 

wie eigen zoekactiviteiten worden geeist zal meer ervaring opdoen 

dan degene voor wie alles wordt opgezocht. Ervaringsverschillen 

kunnen voorts ook ontstaan als gevolg van verschillen in training 

en "modelling" die men ondergaat. Kinderen zullen ongetwijfeld 

verschillen in de hoeveelheid gerichte oefening in zoeken en in 

de hoeveelheid goede en slechte zoekvoorbeelden waarmee ze gecon-

fronteerd worden. Met name de grootte van de ontwikkelings-

sprongen zal hierdoor worden bepaald. Opvoeders zullen immers 

verschillen in hun opvattingen over de gewenste grootte van 

sprongen. 

Motivationele factoren. 

Behalve capaciteiten zullen ongetwijfeld ook motivationele 

factoren bepalen welk zoekgedrag in een gegeven situatie wordt 

vertoond. In de eerste plaats kan hier gedacht worden aan de 

factor stress die mogelijkerwijs tot gevolg zal hebben dat mensen 

zoekgedrag vertonen dat onder het niveau ligt waartoe zij in 

staat zijn. Dit zou een effect van tijdelijke aard zijn. Er moet 

echter ook worden gerekend met de mogelijkheid van meer duurzame 

effecten van stress. Met name kan hier worden gedacht aan de 

effecten van versnelde en verkorte informatie-aanbieding. Van 

Meel (1979) maakt aannemelijk dat hieruit voor iedereen negatieve 
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gevolgen zullen resulteren. Wat betreft zoekgedrag zou dit de 

vorm kunnen hebben van het niet tot ontwikkeling komen van wel-

overwogen en systematische zoekstrategieën. 

In de psychologie wordt meestal stilzwijgend aangenomen dat 

mensen proberen het maximum te laten zien waartoe zij in staat 

zijn. De vraag is echter of deze aanname altijd terecht kan wor-

den gedaan. Zo lieten Smirnov & Zinchenko (1969) zien dat jonge 

kinderen meer hun best deden wanneer de taak als een spel werd 

gepresenteerd, terwijl oudere kinderen meer gevoelig waren voor 

een evaluatie van de prestaties als een indicatie van hun compe-

tentie. Ook het algorithmisch uitvoeren van een zoektaak zal niet 

altijd even sterk tot de verbeelding spreken, omdat het immers al 

gauw de ervaring van monotonie teweeg kan brengen. Het is dus 

voorstelbaar dat mensen onder omstandigheden, ook al weten zij 

dat een volledig algorithmische aanpak de meest aangewezene is, 

"variaties op het thema" zullen willen invlechten of misschien 

zelfs eens een geheel nieuwe aanpak willen exploreren, op zoek 

naar de grenzen van hun kunnen. In het voorgaande is er meermalen 

aanleiding geweest te veronderstellen dat dit zich bij de aan het 

onderzoek deelnemende zesde klassers heeft voorgedaan. In dit 

verband kan ook worden gewezen op Resnick's (1976) uitspraak over 

cognitieve ontwikkeling als "the capacity for self-modification", 

die zelfs kan leiden tot vervanging van aangeleerde algorithmen 

door eigen wijzen van werken. In de ontwikkelingspsychologische 

literatuur wordt vaak naar voren gebracht dat de ontwikkeling 

naar een nieuw stadium niet behoeft te betekenen dat het voor een 

vorig stadium kenmerkende gedrag geheel tot het verleden gaat 

behoren. Zo zal ook de ontwikkeling van zoekvaardigheden in de 

richting van grotere systematiciteit naar alle waarschijnlijkheid 

niet met zich meebrengen dat de mens zelfs bij het zoeken zijn 

allereerste manier van omgaan met zijn omgeving verliest: de 

exploratieve manier. 



SAMENVATTING 

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift wordt na een 

bespreking van de begrippen "zoeken" en "exploreren" een over-

zicht gegeven van het ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar 

deze activiteiten. Eerst worden de ontwikkelingen in en deter-

minanten van exploratiegedrag besproken, dan de ontwikkelingen in 

zoekgedrag en tenslotte wordt op de relatie tussen de ontwik-

kelingen in deze gedragsvormen ingegaan. Bij de bespreking van de 

zoekstudies wordt een onderscheid gemaakt in studies naar zoeken 

"op geheugenbasis" en studies naar zoeken "zonder geheugenbasis". 

Bij de behandeling van het eerste type studies, waarin de terug 

te vinden objecten eerst onder de ogen van de proefpersoon worden 

opgeborgen, worden onder meer de piagetiaanse onderzoeken naar de 

ontwikkeling van het objectbegrip besproken. Ontwikkelingspsycho-

logische studies van het tweede type zijn, zo wordt geconsta-

teerd, nauwelijks gedaan. In de slotparagraaf wordt de stand van 

zaken geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat structuur en differen-

tiatie van en ervaring met de situatie factoren zijn die een 

belangrijke invloed hebben op de wijze van exploreren en van 

zoeken "op geheugenbasis", en dat nader onderzoek naar het effect 

van deze factoren op zoeken "zonder geheugenbasis" gewenst is. 

Aangekondigd wordt dat in de rest van de dissertatie van een 

dergelijk onderzoek, verricht bij tweede, vierde en zesde klas-

sers van de lagere school, verslag zal worden gedaan. 

In het tweede hoofdstuk worden achtergrond en opzet van dit 

onderzoek besproken. Nadat is ingegaan op het verschil tussen 

heuristisch en algorithmisch zoeken wordt gesteld dat alle in het 

onderzoek aan de proefpersonen voorgelegde zoektaken, om met 

maximaal succes te kunnen worden uitgevoerd am een algorithmische 

aanpak vragen, hoewel sommige van de taken sterk tot een heuris-

tische aanpak uitnodigen. Vervolgens wordt ingegaan op het theo-

retische en practische belang van verdere studies naar de ontwik- 
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kelingen in zoekgedrag in dergelijke situaties. Als theoretisch 

belang wordt gezien de bijdrage tot het begrip van de ontwik-

keling van probleemoplos- en geheugenvaardigheden, die in het 

algemeen in meerdere of mindere mate steunen op het zoeken van 

informatie. Daarna worden de kenmerken van de door Piaget onder-

scheiden concreet en formeel operationele periode behandeld. Op 

grond van deze analyse worden voorspellingen geformuleerd over 

het zoekgedrag van tweede, vierde en zesde klassers in ongedif-

ferentieerde, ongestructureerde en gestructureerde zoekvelden die 

om een algorithmische zoekwijze vragen en bij taken van het laat-

ste type die tot een heuristische aanpak uitnodigen. Voorspeld 

wordt dat zesde klassers overwegend algorithmisch zullen zoeken, 

tweede klassers overwegend willekeurig, behalve in gestructu-

reerde zoekvelden, en vierde klassers systematisch, maar niet 

algorithmisch. Voorts wordt de verwachting uitgesproken dat er 

bij toename van leeftijd een afname zal zijn in de frequentie van 

heuristisch zoeken bij de taken die daartoe uitnodigen, hoewel 

heuristisch zoeken daarin niet de meest adequate strategie is. 

Dan wordt aangegeven hoe de diverse variabelen zijn geoperationa-

liseerd en wordt een eerste schets van de taken gegeven. Vier 

groepen van taken worden beschreven: 

groep 1 - zoektaken met een tweedimensioneel en ongedifferen-

tieerd, ongestructureerd of gestructureerd zoekveld; 

groep 2 - een haptische en een haptisch-visuele zoektaak met een 

driedimensioneel zoekveld; 

groep 3 - een zoektaak waarbij de proefpersonen eerst zelf de 

later door hen te zoeken objecten opbergen; 

groep 4 - een visuele en een geheugenzoektaak die uitnodigen tot 

een heuristische aanpak. 

Het hoofdstuk besluit met een verantwoording van de wijze waarop 

de proefpersonen zijn geselecteerd. 

In het derde en vierde hoofdstuk worden de uitkomsten van 

het onderzoek gepresenteerd, in hoofdstuk TV voor de taken uit 

groep 4, in hoofdstuk III voor de overige taken. Voorafgaande aan 

de overige analyses wordt vastgesteld dat geen sexeverschillen in 

zoekvaardigheden zijn gevonden. 
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In het derde hoofdstuk worden ten aanzien van de zoektaken 

in groep 1 en groep 2 de volgende gegevens gerapporteerd: de 

correlaties tussen manier van zoeken en ontwikkelingsniveau (ge-

operationaliseerd als klasseniveau), de frequenties waarmee in de 

drie groepen de diverse zoekstrategieën zijn gevolgd, de scores 

op de diverse gehanteerde maten voor succes, de correlaties tus-

sen manier van zoeken en succes, de frequenties waarmee tijdens 

en na de verschillende pogingen op een taak van aanpak is gewis-

seld, en tenslotte de correlaties tussen de manieren van zoeken 

in de verschillende taken. De meeste correlaties tussen zoekstra-

tegie en ontwikkelingsniveau bleken significant en in de verwach-

te richting. Tevens bleek echter dat de meeste zoekstrategie'én in 

alle groepen worden gevolgd, zij het niet met dezelfde frequen-

ties. Wat betreft de algorithmische strategie in de zoektaken met 

de tweedimensionele zoekvelden, deze werd in de tweede en vierde 

klas het meest frequent gevolgd bij de gestructureerde zoekvelden 

en het minst frequent bij de ongestructureerde zoekvelden. Zesde 

klassers vertoonden enkele opvallende afwijkingen van dit beeld. 

Met leeftijd deed zich een toename in succes bij het zoeken voor, 

66k bij diegenen die de algorithmische strategie volgden, terwijl 

voorts ook binnen iedere groep meestal een significante correla-

tie in de verwachte richting kon worden aangetroffen tussen ma-

nier van zoeken en succes. Aanpakwisselingen tijdens pogingen 

kwamen betrekkelijk weinig voor, aanpakwisselingen na pogingen 

tamelijk frequent, vooral bij vierde klassers. Dikwijls werd 

overgeschakeld van een volkomen willekeurige op een algorith-

mische aanpak. De correlaties tussen de zoekstrategie@n waren in 

het algemeen laag en/of niet significant. Ten aanzien van de taak 

waarin de proefpersonen zelf de later te zoeken objecten opbor-

gen, werden de gevolgde opberg- en zoekstrategie'én en het ermee 

behaalde succes gerapporteerd. In alle klassen bleek een grote 

verscheidenheid aan opbergstrategie'en voor te komen. De klassen 

verschilden niet in de frequentie van de keuze van de diverse 

strategie'en, wel in de mate van succes dat ermee werd behaald. 

In het vierde hoofdstuk wordt per taak voor iedere klas de 

gemiddelde algorithmiciteitsscore gerapporteerd, alsmede de fre- 
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quentie waarmee de verschillende heuristische werkwijzen zijn 

gevolgd en de scores op enkele prestatievariabelen. De drie groe-

pen bleken niet (in de geheugentaak) of niet in grote mate (in de 

visuele taak) in algorithmiciteitsscores te verschillen, terwijl 

de uitkomsten met betrekking tot de gevolgde heuristische proce-

dures een nogal wisselend beeld geven. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt in een aantal af-

zonderlijke paragrafen een poging gedaan de uitkomsten te ver-

klaren. Allereerst wordt vastgesteld dat de afwezigheid van sexe-

verschillen in zoekgedrag in overeenstemming is met de gegevens 

uit de literatuur over de ontwikkeling van ruimtelijke vaardig-

heden. Vervolgens wordt geconstateerd dat gezien de correlaties 

tussen aanpak- en prestatiescores de op analytische gronden aan-

gebrachte ordeningen in zoekstrategi&én empirisch bevestigd zijn 

en wordt ingegaan op de betekenis hiervan voor de gevolgde ana-

lyseprocedures en de interpretatie van aanpakwisselingen in ter-

men van voor- en achteruitgang. In de derde paragraaf worden 

verklaringen aangevoerd voor de diverse door de proefpersonen aan 

de dag gelegde manieren van zoeken. Het algorithmisch zoeken van 

tweede en vierde klassers wordt gelnterpreteerd als het gevolg 

van het aanwenden van in andere taken, waaronder lees- en 

schrijftaken, ontwikkelde visueel-motorische gewoonten, het algo-

rithmisch zoeken van zesde klassers als overwegend gebaseerd op 

inzicht in de kwaliteit van de algorithmische strategie. Aan deze 

verschillen wordt het verschil in frequentie toegeschreven wan-

neer tweede en vierde klassers enerzijds en zesde klassers ander-

zijds de algorithmische strategie volgen in de taken met een 

ongestructureerd zoekveld. Vervolgens wordt een poging gedaan de 

verschillen in uitkomsten bij dit onderzoek en dat van Terman & 

Merrill (1937) te verklaren. Tenslotte wordt in deze paragraaf 

ingegaan op de vraag om welke redenen andere dan de algorith-

mische strategie gevolgd worden. In de meeste gevallen wordt voor 

ieder der drie leeftijdsgroepen een andere reden naar voren ge-

bracht. In de vierde paragraaf wordt op de aanpakwisselingen 

ingegaan. Ten aanzien van de aanpakwisselingen binnen pogingen 

wordt verondersteld dat zij mogelijk zijn onderschat. Uit de 
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veranderingen van willekeurig naar algorithmisch wordt geconclu-

deerd dat blijkbaar minimale ervaring al voldoende is an een 

adequate aanpak te ontwikkelen. In de volgende paragraaf wordt de 

vaak gebrekkige uitvoering van de algorithmische aanpak, vooral 

bij de jongere proefpersonen, aan de orde gesteld en in verband 

gebracht met soortgelijke gegevens uit de literatuur. Oorzaken 

worden gezocht in afleidbaarheid, de omvang van het gezichtsveld, 

de ondoordachtheid van het zoekplan en geheugenproblemen. Met 

betrekking tot sommige resultaten bij de haptische en haptisch-

visuele zoektaak wordt daarna geconcludeerd dat zij de in de 

literatuur te vinden opvattingen lijken te bevestigen dat ontwik-

kelingen in de haptische modaliteit volgen op ontwikkelingen in 

de visuele modaliteit. Ten aanzien van de uitkomsten bij de tot 

een heuristische aanpak uitnodigende zoektaken wordt de conclusie 

getrokken dat zij nauwelijks wijzen op een in de onderzochte 

leeftijdsrange optredende toename van inzicht in de onbruikbaar-

heid van de heuristische aanpak in bepaalde situaties, maar wel 

een toename in heuristische vaardigheden suggereren. Over de door 

de proefpersonen gevolgde opbergstrategieën wordt vervolgens 

opgemerkt dat zij op het punt van het succes dat ermee wordt 

behaald grote overeenkomst vertonen met de zoekstrategieën. 

In de slotparagraaf wordt ingegaan op de vraag wat op grond 

van de uitkomsten kan worden geconcludeerd over de ontogenese van 

zoekgedrag. Gesteld wordt dat er blijkbaar geen sprake is van een 

geleidelijke en voor allerlei typen van zoekvelden synchroon 

lopende ontwikkeling van willekeurig via in enigerlei vorm syste-

matisch naar volledig algorithmisch zoekgedrag, maar dat het 

zoekgedrag van situatie tot situatie kan verschillen. Naast 

structuur en differentiatie van het zoekveld, het niveau van 

"planfulness" en de beschikbaarheid van visueel-motorische ge-

woonten met een systematisch karakter worden de aard en omvang 

van ervaring en motivatie aangemerkt als factoren die in een 

concreet geval bepalen welk zoekgedrag wordt vertoond en met welk 

succes. 



159 

SEARCH AND FIND: A DEVELOPMENTAL STUDY OF SEARCH BEHAVIOR 

SUMMARY 

After a discussion of the concepts "search" and "explora-

tion", in the first chapter of this dissertation a review is 

given of the developmental research of these behaviors. First the 

development in and the determinants of exploratory behavior are 

discussed, then the developments in search behavior and finally 

the developmental relation between these behaviors. With respect 

to the search studies a distinction has been made between studies 

of search "on a memory basis" and studies of search "on a non-

memory basis". Characteristic of studies of the former type is 

that prior to the search phase the objects are hidden while the 

subject is watching. The piagetian studies of the development of 

the object concept also belong in this category. It is noted that 

hardly any studies of the second type have been done. In the 

final paragraph an evaluation of the state of the art is given. 

It is concluded that structure and differentiation of and expe-

rience with the search situation are factors with an important 

effect on the way of exploring and searching "en a memory basis", 

and that research is needed as to the effect of these factors om 

search "on a non-memory basis". 

A study of this kind, carried out with 2nd (mean age 93 

months), 4th (mean age 121 months) and 6th (mean age 147 months) 

graders of the elementary school as Ss,'is then reported. 

In the second chapter the background and design of this 

study are presented. After the difference between heuristic and 

algorithmic search has been discussed, it is pointed out that all 

the search tasks of the study demand, for maximum success, an 

algorithmic search procedure, although some tasks strongly invite 

an heuristic way of searching. Then the theoretical and practical 
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importance of further studies of developments of search behavior 

in situations of this kind is stressed. Theoretically these stu-

dies are important because of their contributions to the under-

standing of the development of many cognitive operations, e.g. 

problemsolving and memory activities, as these often consist at 

least partly of the search for information. Next a summary is 

given of the main features of the concrete operational and formal 

operational period. On the basis of the analysis in this summary 

predictions are made as to how 2nd, 4th and 6th graders will 

search in undifferentiated, unstructured and structured search 

fields that call for an algorithmic approach and in search fields 

of this type which strongly invite an heuristic approach. It is 

predicted that 6th graders will search mainly algorithmically, 

2nd graders mainly randomly, except in structured search fields, 

and 4th graders systematically, but not algorithmically. Further-

more the increase in age is expected to be accampanied by a 

decrease in the frequency of heuristic search in fields that 

invite an heuristic search procedure, although this is not the 

most adequate procedure. Next the operationalization of the 

variables is explained, followed by a first description of the 

tasks. Four groups of tasks are distinguished: 

group 1  -  search tasks with a 2-dimensional and undifferentiated, 

unstructured or structured search field; 

group 2  -  a haptic and a haptic-visual search task with a 3-di-

mensional search field; 

group 3  -  a search task in which the Ss themselves first hide the 
objects to be sought later; 

group 4  -  a visual and a memory task that invite an heuristic 

approach. 

The chapter closes with a justification of the subject selection 

procedure. 

In the third and fourth chapters the results are presented, 

in Chapter IV for the tasks in group 4, in Chapter III for the 

other tasks. Prior to any other analysis it is mentioned that no 

sex-differences in search strategies were found. 
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In Chapter III the following data are reported for the 

search tasks in groups 1 and 2: the correlation between search 

strategy and developmental level (operationalized as grade 

level), the frequency at which the various search strategies were 

chosen by the three grades, the scores on the various measures of 

success in searching, the correlations between ways of searching 

and success, the frequency at which Ss during and after the 

various trials on a task changed their way of searching, and 

finally the correlation between ways of searching in the various 

tasks. 

The majority of the correlations between search strategy and 

developmental level appeared to be significant and in the expec-

ted direction. It was also the case, however, that all grades 

chose most of the strategies, although not with the same frequen-

cies. As regards the algorithmic strategy in the search tasks 

with the 2-dimensional search fields, the 2nd and 4th graders 

chose this strategy most frequently in the tasks with the struc-

tured search fields and least frequently in the tasks with the 

unstructured search fields. The choice frequencies of 6th graders 

however showed a different picture. With age there was an 

increase in successful searching also for the Ss Who chose the 

algorithmic strategy, while in each grade a correlation in the 

expected direction could be found between way of searching and 

success. During trials strategy changes did not often occur; 

after trials, however, changes occurred rather frequently, espe-

cially in the 4th grade. Many times the change was from a random 

to an algorithmic strategy. The correlations between the various 

search strategies were mostly low and/or not significant. 

For the tasks in group 3 the various hide and search strate-

gies chosen are reported as well as the scores on a measure of 

success. In all grades a great diversity of hide strategies could 

be found. The grades did not differ in the frequency at which the 

various strategies were chosen. They did differ, however, in the 

degree of success with which the strategies were carried out. 

In Chapter IV the mean algorithmic score for each grade and 

for each task is reported, as well as the scores en Eeveral per- 
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formance variables and the frequencies with which the various 

heuristic strategies were followed. The three grades did not (in 

the memory task) or not to a great extent (in the visual task) 

differ with respect to their algorithmicity score, while the 

results for heuristic search varied somewhat with the different 

measures. 

In the fifth and final chapter an attempt is made to explain 

the results. First of all it is concluded that the absence of 

sex-differences in search behavior is in line with other findings 

on the development of spatial abilities. Next it is stated that 

the correlations between search strategies and measures of suc-

cess represent empirical support for the apriori ordering of the 

chosen search strategies, so that it may be concluded that the 

statistical analyses that were actually performed and the inter-

pretation of changes in strategies as improvement or deterio-

ration were indeed justified. In the third paragraph an attempt 

is made to explain why the Ss searched as they did. The algorith-

mic way of searching of the 2nd and the 4th graders is inter-

preted as the application of visual-motor habits which were 

developed in other tasks, among which reading and writing tasks. 

The algorithmic way of searching of the 6th graders is inter-

preted as being mainly based on insight into the quality of the 

algorithmic strategy. These differences are seen as the cause of 

the smaller frequences with which the 2nd and 4th graders follow 

the algorithmic strategy in the tasks with an unstructured search 

field. An attempt is then made to explain the difference in the 

results of this investigation and of that of Terman & Merrill 

(1937). Finally this paragraph poses the question of why strate-

gies other than the algorithmic strategy are followed. In almost 

every case a different reason is brought forward for each grade. 

In the fourth paragraph the strategy changes are discussed. 

It is suggested that strategy changes within trials may have been 

underestimated. Because of the changes from random to algorithmic 

search it is concluded that apparently a minimal amount of exper-

ience is sufficient for the development of an adequate strategy. 

In the next paragraph the often imperfect execution of the algo- 
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rithmic strategy, especially by the younger Ss, is discussed and 

compared with similar data reported in the literature. Causes are 

sought in distractibility, size of the field of view, memory 

problems and the level of plannedness of the strategy. With res-

pect to some of the results in the haptic and visual-haptic 

search tasks it is concluded that they confirm the ideas that 

developments in the haptic mode follow developments in the visual 

mode. The results in tasks that invite an heuristic approach lead 

to the conclusion that they hardly suggest an increase with age 

(in the investigated range) of an insight in the unsuitability of 

the heuristic approach in certain situations, but that they do 

suggest an increase in heuristic abilities. As to the hide stra-

tegies that were followed in the hide and search task it is poin-

ted out that they are comparable with search strategies in terms 

of the success with which they are carried out. 

In the final paragraph an answer is given to the question of 

what the results suggest about the ontogenesis of search be-

havior. It is stated that there is probably no gradual develop-

ment, synchronous for all types of search fields, from random via 

somewhat systematic to completely algorithmic search behavior, 

but that search behavior may differ from situation to situation. 

It is supposed that the level of search in a given situation is 

determined by the degree of structure and differentation of the 

search field, by the level of planfulness, by the availability of 

visual-motor habits of a systematic character, by the type and 

amount of experience and, finally, by motivation. 
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STELLINGEN 

1. De ontwikkelingen in zoekgedrag verlopen sneller dan door de 

prestaties op de "Plan of Search"-test van Terman & Merrill 

gesuggereerd, maar trager dan op grond van de uitkomsten van 

Elkind & Weiss zou kunnen worden verondersteld. 

Terman, LAM., & Merrill, M.A. Measuring Intelligenoe. London: 

G.G. Harrap & Co., 1957. 

Elkind, D., & Weiss, J. Studies in perceptual development, III: 

perceptual exploration. Child Development, 1967,38,553-561. 

2 De veronderstelling dat de rechterhersenhelft een speciale 

verwerker bevat voor de waarneming en herkenning van gezich-

ten (o.a. Carey, 1978) leidt tot het moeten postuleren van 

een "yellow Volkswagen detector" (Weisstein, 1973) en dient 

daarom te worden verworpen. 

Carey, S. A case study: Face recognition. In: E. Walker (Ed) 

Explorations in the biology of Language. Montgcnery: Bradford 

Books, 1978. 

Weisstein, N. Beyond the yellow Volkswagen detector and the 

grandmother cell: a general strategy for the exploration of 

operations in human pattern recognition. In: R.L. Solso (Ed) 

Contemporary issuPs in cognitive psycnology: the Loyola Symr 

pcsium. New York: John Wiley & Sons, 1973. 

3. Voor de verdere ontwikkeling van de exemplarentheorie over 

begrippen en begripsontwikkeling (Farah & Kosslyn, 1982) is 

nader onderzoek nodig naar het voorkomen van analoog woord-

gebruik bij jonge kinderen (Nelson et al., 1978); tevens is 

de waarneming van personen in termen van overeenkomsten met 

andere personen voor deze theorie een relevant gegeven. 

Farah, M-J., & Kosslyn, S.M. Concept development. In: H.W. 

Reese & L. P. Lipsitt (Eds) ACIVWK2S in ahild development and 

behamior. New York: Acacknic Press, 1982. 

Nelson, K., Rescorla, L., & Gruendel, J. Early lexicons: what 

do they man? Child Development, 1978,49,960-968. 



4. Gezien de betrekkelijkheid van "peer reviews" zouden de auteurs 

van afgewezen manuscripten de mogelijkheid moeten hebben hun 

manuscript toch te laten publiceren, zij het vergezeld van de 

commentaren en de eventuele reactie daarop van de auteur. 

Peters, D.P., & Ceci, S. J. Peer reLdA24 practices of psychological 

journals: The fate of published articles, submitted again. 

The Behavioral and Brain Sciences, 1982,5,187-255. 

5. Het valt te betreuren dat in veel inleidende ontwikkelingspsy-

chologische handboeken een bespreking ontbreekt van E.J. Gib-

sons theorie over de ontwikkeling van de waarneming. 

6. Ontwikkelingspsychologische proefschriftonderzoeken zouden, 

waar mogelijk, naturalistisch van aard moeten zijn. 

7. De soms te proeven gedachte dat exploratief onderzoek geen 

krachtige theoretische basis zou behoeven, is onjuist. 

8. Wat maatschappelijk relevant psychologisch onderzoek is, kan 

niet door de psychologische onderzoekers alleen worden bepaald. 

9. Vrouwenstudies dienen vergezeld te gaan van mannenstudies. 
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