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METACOGNITIE EN INDNIDUELE VERSCHllLEN

1.1 INLEIDING

Elk schooljaar constateren ouders en leraren dat zelfstandig leren niet
voor iedereen is weggelegd. Deze constatering hangt nauw samen met de
veel gehoorde veronderstelling in het onderwijs: "ze kunnen niet meer
studeren" (Notermans, 1989, p. 35). Leerlingen en studenten ondervinden
blijkbaar veel problemen bij het zelfstandig leren (Deijkers, Place-van
Tongerloo en Van der Sanden, 1989). De problematiek van het zelfstan-
dig leren komt vooral naar voren bij de overgang van het ene naar het
andere school type, zoals bijvoorbeeld van het basisonderwijs naar het vwo
(Kok, 1989) of van het vwo naar het hoger onderwijs (Taconis, 1991). De
problemen ontstaan doordat 'oude' studietechnieken en -strategieen niet
meer voldoen in de nieuwe situatie of doordat leertaken complexer
worden en in toenemende mate zelfstandig door leerlingen moeten
worden uitgevoerd. Uit onderzoek van Lodewijks (1981) en van Van der
Sanden (1986) blijkt, dat vooral minder succesvolle leerlingen niet in staat
zijn goede leeractiviteiten te kiezen. Deze bevinding is niet zo vreemd
omdat blijkt dat regulatie van het eigen leerproces eerder een nevenpro-
dukt is van leren dan een effect van onderwijsmaatregelen (Lodewijks en
Simons, 1986). In het onderwijs wordt zelden systematisch aandacht
besteed aan het zelfstandig reguleren van eigen leerprocessen. Zelfs in
studievaardigheidslessen, waar ruime aandacht wordt geschonken aan het
leren van studietechnieken en studiestrategieen, komt het reguleren van
het eigen leerproces nauwelijks aan bod. In het algemeen is er in studie-
lessen weinig aandacht voor (zie ook Deijkers e.a., 1989):

- het adeguaat gebruiken van de studietechnieken en -strategieen in de
diverse leersituaties;

- het toetsen van deze technieken en strategieen op hun efficientie;
- het veranderen van studietechniek en/of -strategie indien dat nodig is.

Als deze punten tijdens de studielessen niet onder de aandacht worden
gebracht, mag verondersteld worden dat dit ook niet het geval zal zijn
tijdens de reguliere lessen (zie ook Notermans, 1989). Tijdens deze lessen
worden leerlingen vrijwel aileen geactiveerd om bepaalde leeractiviteiten
uit te voeren en is er nauwelijks aandacht voor de regula tie van leeracti-
viteiten. De feedback die leerlingen daarbij krijgen is veelal uitsluitend
gericht op het leerresultaat zelf en niet op de leerstrategie die tot het
resultaat leidde (McKeachie, 1988). Juist door de ontwikkeling van deze
hogere cognitieve vaardigheden c.g. leerstrategieen worden leerlingen
zelfstandiger en creatiever in het oplossen van hun (leer)problemen.



2 Hoojdstuk 1

Volgens Mulcahy, Andrews en Peat (1988) wordt echter steeds vaker de
mening gehuldigd dat leerlingen niet aileen dienen te weten wat zij
moeten leren, maar ook hoe zij nieuwe informatie en vaardigheden
moeten opnemen en verwerken met behulp van leer- en denkstrategieen.
Mulcahy e.a. (1988) onderschrijven de aanbeveling van Nickerson,
Perkins en Smith (1985) dat er meer onderzoek moet komen naar leer-
en denkstrategieen en in het bijzonder naar de verbetering van de
leerprestaties van de leerling door middel van training in deze strate-
gieen. In dezelfde context stelt Zimmerman (1989) dat binnen het
onderzoek naar de determinanten van leerprestaties, het accent moet
verschuiven van de moeilijk te manipuleren factoren (zoals de school, de
thuissituatie en de leerbekwaamheden) naar de door de leerling zelf
geinitieerde leer- en denkstrategieen. In het bijzonder zullen die activitei-
ten bestudeerd moeten worden waarmee leerlingen hun eigen cognities
reguleren. Op deze wijze kan worden nagegaan welke rol zij spelen in het
leerproces en welke activiteiten minder presterende leerlingen aangeleerd
zouden moeten worden om hun leerprestaties te verhogen.

Het centrale thema van dit proefschrift (en van de onderzoeken die
plaats hebben gevonden binnen het door SVO gesubsidieerde project
'Zelf-diagnostiserend leren' (Lodewijks en Simons, 1986)) is metacognitie:
de mate waarin en de wijze waarop leerlingen hun leerproces reguleren.
Sinds de term in 1971 door Flavell is gemtroduceerd, is er een ware
onderzoeksgolf op gang gekomen rond dit fenomeen. Tevens heeft het
begrip metacognitie tot een Babylonische spraakverwarring geleid. Het
begrip kreeg een geheel eigen invulling binnen vakgebieden als het
geheugenonderzoek, de ontwikkelingspsychologie, informatieverwerkings-
psychologie, onderzoek naar het (begrijpend) lezen en de psycholingu-
istiek.
Hierdoor is het belangrijk vooraf nauwkeurig aan te geven welke invulling
aan het begrip metacognitie wordt gegeven in dit proefschrift. Om
duidelijkheid te verschaffen en tot een werkdefinitie van metacognitie te
komen zal eerst aandacht worden besteed aan de belangrijkste verschillen
in het gebruik van de term metacognitie. Tevens wordt de context
geschetst van waaruit de problematiek van het zelfstandig leren is bena-
derd. Na in te zijn gegaan op het begrip metacognitie, wordt aandacht
besteed aan individuele verschillen in de zelfdiagnose en de zelfregulatie
van het leerproces.

In de onderzoeken die in dit proefschrift besproken worden is gepoogd
een antwoord te krijgen op de vraag of succesvolle leerlingen tlexibeler
gebruik rnaken van Ieerstrategieen dan minder succesvolle leerlingen
(Prawat, 1989; Wade en Trahten, 1989). Ook is nagegaan of door middel
van een trainingsprogramma, de kwaliteit van de zelfregulatie kan worden
verbeterd en welke invloed een dergelijke training heeft op de leerpresta-
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ties. Deze aanpak is niet alleen interessant vanuit een praktisch maar ook
vanuit een theoretisch standpunt. Interventieonderzoeken maken het
mogelijk te achterhalen uit welke specifieke (meta)cognitieve processen
het leerproces is samengesteld (zie ook Schnotz, 1991).
Door de gebruikte zelfregulatievaardigheden te analyseren en te stimule-
ren door middel van interventies, worden twee door Wang en Peverly
(1986) belangrijk geachte onderzoekslijnen gevolgd. Het feit dat de
analytische en de op interventies gebaseerde onderzoekslijnen worden
gecombineerd, is belangrijk volgens Schnotz (1991) omdat op deze wijze
overgeneralisatie van specifieke onderzoeksresultaten wordt tegengegaan.
Bovendien bevordert deze combinatie de opbouw van een gedifferen-
tieerd beeld van metacognitie.

1.2 DE METACOGNITIEVE BENADERING VAN FLAVELL, BROWN EN KLUWE

1.2.1 Flavell: Kennis en regulatie van cognitieve activiteiten

Hoewel Flavell degene is aan wie de introductie van de term metacogni-
tie wordt toegeschreven, is het duidelijk dat psychologen (onder wie
Thorndike en Dewey) zich al in het begin van deze eeuw bewust waren
van de activiteiten die nu met deze term worden aangeduid. Dewey
omschreef in 1910 leren als: "leren te denken" (zie ook Brown, 1987). Selz
wees er in 1922 op dat processen als 'overpeinzen' en 'reflecteren'
belangrijke leerstrategieen zijn (zie ook Kluwe, 1987). Het is echter
Flavell (1971) die als eerste dit soort activiteiten aanduidt met de term
metacognitie. Hij constateert dat jonge leerlingen zelden spontaan
gebruik maken van geheugenstrategieen, ondanks het feit dat zij hiertoe
wel in staat zijn, bijvoorbeeld als hen dat expliciet wordt gevraagd
(Flavell, 1970). Flavell relateert deze deficientie in het spontane gebruik
van geheugenstrategieen (,production deficiency') aan het feit dat de
leerlingen zich niet bewust zijn van hun eigen geheugenprocessen. De
aandacht voor eigen geheugenprocessen noemt Flavell (1971) 'metame-
mory'. Van metamemory is sprake indien een leerling weet dat hij
sommige onderwerpen gemakkelijker kan onthouden dan andere; dat hij
zich ervan bewust is dat hij het ene onderwerp weI kan herinneren en een
ander onderwerp niet (Flavell, 1971). Flavell verwijst in zijn studie over
metacognitie naar het werk van Resnick en Glaser (1976). Deze auteurs
constateren dat leerlingen niet in staat zijn bepaalde problemen op te los-
sen terwijl zij wel beschikken over de kennis van de noodzakelijke oplos-
singsprocedures. Analoog aan de eerder genoemde produktiedeficientie
van geheugenstrategieen interpreteert Flavell (1976) deze bevinding van
Resnick en Glaser als een metacognitief probleem.
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Metacognitie verwijst volgens Flavell (1976, p. 232) naar:

"(...) one's knowledge concerning one's own cognitive processes and
products or anything related to them, e.g., the learning-relevant properties
of information or data. For example, I am engaging in metacognition
(metamemory, metalearning, meta-attention, metalanguage or whatever)
if [ notice that I am having more trouble learning A than B; if it strikes
me that I should double-check C before accepting it as a fact; if it occurs
to me that I had better scrutinize each and every alternative in any multi-
ple-choice type task situation before deciding which is the best one; if [
become aware that I am not sure what the experimenter really wants me
to; if I sense that I had better make a note of D because I may forget it;
if I think to ask someone about E to see if I am right (...)

Metacognition refers, among other things, to the active monitoring and
consequent regulation and orchestration of these processes in relation to
the cognitive objects or data on which they bear, usually in the service of
some concrete goal. "

In het eerste gedeelte van de omschrijving benadrukt Flavell de kennis
over cognities en het functioneren ervan. Deze kennis ontstaat op basis
van bewuste cognitieve en affectieve ervaringen (metacognitieve ervaring,
Flavell 1979). Het gaat om momenten van retlectie op het eigen cognitie-
ve functioneren waardoor metacognitieve kennis kan worden opgebouwd.
Flavell en Wellman (1977) (zie ook Flavell, 1987) onderscheiden drie
relevante kenniscategorieen:

1 de persoon: kennis over sterke en zwakke punten van het eigen cogni-
tieve functioneren ("Ik ben goed in talen en niet in wiskunde");

2 de taak: kennis over de samenhang tussen de aard van de taak en de
prestaties (''Meerkeuzevragen vind ik gemakkelijker dan open vragen");

3 de strategieen: kennis over de verschillen in effectiviteit van de daar-
voor in aanmerking komende strategieen ("Soms leer ik beter door
woordjes van buiten te leren, maar soms door ezelsbruggetjes te gebrui-
ken").

Naast deze drie categorieen onderscheiden Flavell en Wellman (1976)
impliciet nog een vierde (zie ook Flavell, 1979; Yussen, 1985), namelijk
de interacties tussen de drie categorieen. Het betreft hier kennis over het
gemtegreerd effect dat de drie categorieen hebben op de leerprestaties.

In het tweede gedeelte van het bovenstaande citaat benadrukt Flavell hoe
de cognitieve activiteiten door het geheel van metacognitieve strategieen
worden gestuurd.
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Deze tweeduidigheid van het begrip metacognitie (namelijk zowel kennis
als sturing) is voor Flavell geen enkel probleem omdat hij metacognitie
als een overkoepelende term gebruikt. De term verwijst naar aile kennis
en activiteiten met behulp waarvan de uitvoering van taken (zoals lezen
of schrijven) wordt gereguleerd. Bij het lezen gaat het dus niet om de
informatie die uit de geschreven tekst wordt opgenomen, maar om de
specifieke activiteiten die ertoe bijdragen dat de informatie wordt opge-
nomen en verwerkt, zoals bijvoorbeeld het gelezene in verband brengen
met eerder opgedane kennis, het samenvatten van een gelezen tekst, het
onderstrepen van tekstgedeelten, het zichzelf vragen stellen naar aanlei-
ding van de tekst en dergelijke. Volgens Flavell is de essen tie van meta-
cognitie wet en (kennis) wanneer bepaalde activiteiten moeten plaatsvin-
den om een taak optimaal uit te voeren (sturen).

Toch is door de genoemde tweeduidigheid in de jaren tachtig een discus-
sie ontstaan over de vraag of het reguleren van cognitieve activiteiten wei
of niet metacognitie genoemd mag worden. Afhankelijk van het onder-
zoeksveld dat als referentiekader fungeert, wordt of de kennis of de
regula tie benadrukt. Soms wordt een van de twee zelfs uitgesloten. De
discussie heeft uiteindelijk geleid tot handhaving van de beide categorie-
en (kennis en sturing), maar ook tot verfijning van beide categorieen, Zo
geven Cross en Paris (1988) en Jacobs en Paris (1986) de volgende
detaillering van de hoofdcategorieen (zelf)kennis en sturing (of regula-
tie):

- zelfkennis:
• declaratieve kennis: weten welke factoren het leren beinvloeden;
• procedurele kennis: weten hoe bepaalde vaardigheden werken of

hoe zij moeten worden toegepast;
• conditionele kennis: wet en wanneer bepaalde strategieen nodig zijn

en waarom zij het leren beinvloeden.

- zelfregulatie:
• evaluatie: analyseren van taakkarakteristieken en persoonlijke

bekwaamheden die het leren beinvloeden;
• plannen: selecteren van bepaalde strategieen om de gekozen

leerdoelen te bereiken;
• procesbewaking ('monitoring'): controleren en bijsturen tijdens het

leerproces om de gewenste doelen te bereiken.

Tegenwoordig is het gebruikelijk van deze tweedeling uit te gaan.
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1.2.2 Brown: Procesbewaking ('monitoring')

Hoewel ook Flavell (1979) het belang van procesbewaking onderstreept,
is het met name Brown die de aanzet gaf tot het verder analyseren van
dit aspect van metacognitie.
Aanvankelijk ziet Brown metacognitie vooral als de combinatie van de
door Flavell genoemde categorieen kennis en regula tie: "Thinker's
knowledge, control and coordination of his own cognitions." (Brown en
DeLoache, 1978, p. 30). Later legt zij meer de nadruk op regula tie. Zij
ziet metacognitie dan vooral als: "(...) the voluntary control an individual
has over his own cognitive processes" (Brown en Deloache, 1978, pag. 26).
In haar artikel over metacognitieve ontwikkeling en lezen (1979) noemt
zij de doelgerichte, bewuste sturing van de eigen cognitieve processen de
kern van metacognitie. Deze sturing bestaat uit vaardigheden als voor-
spellen, verifieren, procesbewaking, toetsen op realiteitswaarde van
uitkomsten, coordinatie en controle van weloverwogen pogingen om te
leren of problem en op te lossen. Kortom alle "(...) conscious deliberate at-
tempts to understand and orchestrate one's own efforts at being strategic"
(Brown, 1979, p. 456). Volgens Brown (1978) zijn metacognitieve vaardig-
heden niet gebonden aan bepaalde (leer)situaties. Zij hebben ecologische
waarde omdat er herkenbare overeenkomsten zijn met alledaagse situa-
ties (Brown, 1979). Dit betekent dat verworven metacognitieve vaardighe-
den ook toegepast kunnen worden in niet-schoolse situaties. Zij bezitten
een universeel karakter.
Brown (1978) gaat er evenals Flavell van uit dat zich metacognitieve
deficienties kunnen voordoen. Volgens Brown (1979) kunnen deze er de
oorzaak van zijn dat leerlingen er moeite mee hebben:

te herkennen dat de moeilijkheidsgraad van een probleem is veran-
derd en het inzicht te verwerven dat een dergelijke verandering
bepaalde strategische aanpassingen noodzakelijk kan maken;
door deductieve redeneringen te bepalen of een assumptie juist IS,

gegeven de aanwezige informatie;
- het resultaat te voorspellen van bepaalde strategieen;
- de tijd te plannen;
- de effectiviteit van leeractiviteiten te bewaken.

Brown en Del.oache (1978) zagen de deficienties in metacogrutieve
vaardigheden aanvankelijk als een kenmerk van 'beginners', van leerlin-
gen die nog niet vertrouwd zijn met de betreffende leertaak. Dit zou
betekenen dat de geconstateerde deficienties geleidelijk verdwijnen
naarmate het leerproces vordert. Echter, ook meer gevorderde leerlingen
kunnen blijk geven van bepaalde deficienties. Later zien Reeve en Brown
(1985) deze deficienties dan ook als een teken van onvermogen om eigen
cognitieve processen te begrijpen, te manipuleren en te controleren. Het
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betreft een 'zwakte' van bepaalde leerlingen, hetgeen ook tot uiting komt
in hun slechte prestaties. Dat hun presta ties minder zijn wordt, althans
voor een belangrijk deel, veroorzaakt door dit onvermogen.
In hetzelfde artikel (maar ook al een paar jaar eerder: Brown, Bransford,
Ferrara en Campione, 1983) wordt het universele karakter van regula-
tieprocessen zoals plannen, procesbewaking en toetsen van de effectiviteit
van gebruikte strategieen in twijfel getrokken. Brown e.a. gaan ervan uit
dat de processen tot op zeker hoogte afhankelijk zijn van zowel de taak
als de situatie. Mede naar aanleiding van het werk van Jenkins (1979)
wordt verondersteld dat regulatieprocessen bepaald worden door vier
elementen (Brown e.a., 1983; Brown, Armbruster en Baker, 1986):

1. leeractiviteiten (aandacht, inprenten, herhalen, analyseren, relateren,
schematiseren, etc.);

2. leerlingkenmerken (vaardigheden, kennis, attitudes, etc.);
3. kritische taakkenmerken (herkennen, reproduktie, transfer, probleem-

oplossen, toepassen, etc.);
4. de aard van het materiaal (visueel, verbaal, linguistische structuur, de

conceptuele moeilijkheid, volgorde van het materiaal, etc.) .

Schema tisch zijn deze vier elementen weergegeven in figuur 1.1.

Leerlingkenmerken

Leeractiviteiten Kritische taakkenmerken

De aard van het lesmateriaal

Fig. 1.1: Een structurerend raamwerk voor onderzoeksvragen met
betrekking tot het leren (naar Jenkins, 1979 en Brown
e.a. 1983, 1986).
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Brown benadrukt dat niet de kennis van bovenstaande elementen de kern
vormt van metacognitie, maar juist de regula tie van deze elementen: het
coordineren van de complexe interactie tussen de vier elementen. Ben
juiste afstemming van de vier elementen en een voortdurende procesbe-
waking van die afstemming vormt de basis voor goede leerprestaties
(Biggs, 1985; Brown, 1985; Campione, 1987). Zij ontkent niet dat meta-
cognitie kennis over cognities is. Echter, de regula tie van de eigen
cognitieve processen en de ontwikkeling en het gebruik van herstelstrate-
gieen worden als de meest wezenlijke onderdelen beschouwd. Metacog-
nitie is een kwestie van bewust leren, procesbewaking en gebruik maken
van herstelstrategieen (Barr e.a., 1987). Wayne Wiens (1983, pag. 212-
213) beschrijft het als: "One's awareness of one's systematic use of efficient
strategies for learning. "

1.2.3 Kluwe: 'Executive control'

In het voorafgaande is uiteengezet dat Flavell onderscheid maakt tussen
kennis en regula tie. De term metacognitie heeft volgens deze auteur
betrekking op beide categorieen. Brown is van mening dat het bij meta-
cognitie vooral gaat om regula tie. Dit standpunt wordt ook ingenomen
door Kluwe, hoewel hij de regulatie vanuit een andere invalshoek bena-
dert. Kluwe (1982, 1987) gaat uit van een theorie over het oplossen van
problem en, waarbij hij zich baseert op de informatieverwerkingstheorie.
Kenmerkend voor het oplossen van problemen is, dat de leerling gecon-
fronteerd wordt met een taak of opdracht, waarvan de oplossing niet
onmiddellijk voorhanden is en ook niet gevonden kan worden door het
toepassen van een reeks geautomatiseerde handelingen. Het gaat erom
dat de leerling de relevante kennis uit zijn geheugen oproept en toepast.
Ten aanzien van de relevante kennis maakt Kluwe, in navolging van
Anderson, een onderscheid tussen declaratieve en procedurele kennis.
Declaratieve kennis kan worden omschreven als kennis van feiten en
principes (een propositioneel netwerk, Anderson (1982», ook wel aange-
duid als 'weten dat'. Onder procedurele kennis wordt verstaan 'kennis in
actie' ofwel gecompileerd in acties. Het gaat hier om geinterpreteerde,
toegepaste declaratieve kennis die omgezet is in procedures ('producti-
ons', Anderson (1982» waardoor het mogelijk is rechtstreeks, zonder
interpretatie, kennis toe te passen (zie ook De long, 1986 en Dochy,
1992). Het betreft niet de cognitieve vaardigheden, die vormen de be-
kwaamheid de 'productions' uit te voeren. Bij procedurele kennis gaat het
erom dat de leerling zonder interpretatie, routinematig, haast automa-
tisch, regels of procedures in een gegeven (probleem)situatie toe kan
passen.
Volgens Kluwe gaat het erom dat de leerling leert het oplossingsproces
adequaat te sturen en vooral ook te bewaken. Bij de bespreking van
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Flavells werk kwam naar voren dat zowel het controleren als het bijsturen
van de cognitieve processen gezien worden als procesbewaking, die als
doel heeft de gewenste leerdoelen te bereiken. Kluwe is van oordeel dat
controleren en (bij)sturen twee gescheiden functies zijn. Hij maakt
onderscheid tussen procesbewaking en regula tie. Onder procesbewaking
groepeert hij de activiteiten waarmee informatie wordt verkregen over de
processen die tijdens het werken aan een probleem plaatsvinden. Bij
sturen gaat het om activiteiten die het verloop van informatieverwer-
kende processen reguleren.
Procesbewaking impliceert, dat tijdens het leer- of probleemoplossings-
proces voortdurend controles moeten plaatsvinden. Volgens Kluwe moet
op basis van voorspellingen, toetsing, evaluatie en identificatie worden
vastgesteld of het oplossingsproces effectief en efficient verioopt.
Ten aanzien van sturing of regulatie merkt deze auteur op, dat de
leeriing moet vaststellen wat het leerdoel is, welke cognitieve activiteiten
nodig zijn om het leerdoel te bereiken en binnen welke termijn (studie-
tijd) hij het betreffende leerdoel denkt te bereiken.
Het bewaken en sturen van processen impliceert het nemen van bepaalde
beslissingen die volgens Kluwe berusten op 'als-dan'-regels. Deze regels
betreffen declaratieve kennis waarover de leerling beschikt. Het zijn
gegevens die de leeriing heeft opgeslagen in zijn geheugen. De leerling
weet dat bij bepaalde situaties (aangeduid met de term 'als') bepaalde
cognitieve activiteiten behoren die hij 'dan' vervolgens moet uitvoeren.
Kluwe spreekt dan ook van 'executive' controle.
De wijze waarop de beslissingen tot stand komen is schematisch weerge-
geven in figuur 1.2., ontleend aan Kluwe (1987). Hierin is aangegeven dat
de beslissingen (aangeduid met 'V') betrekking kunnen hebben op de
procesbewaking of op het sturen van de processen, als ook op beide
tegelijk,

Het is aannemelijk dat de hierboven geschetste gang van zaken goed
werkt bij problemen waarmee de leerling enige ervaring heeft. Tijdens
het oplossingsproces zal de leerling (althans gedurende enige tijd)
onthouden welke activiteiten plaatsvinden. Er zal zich een geheugenspoor
vormen, dat beoordeeld kan worden op compleetheid en juistheid met
betrekking tot het oplossingsproces. Kluwe spreekt hier van zelfreflectie.
De beoordeling van de compleetheid en de juistheid van het oplossings-
proces geschiedt op basis van aanwezige (declaratieve) kennis. Indien er
weinig of geen relevante kennis aanwezig is, dan zal de zelfreflectie
meestal te kort schieten. Dit is het geval als de leerling niet eerder
geconfronteerd is met het probleem of een gelijksoortig probleem.
Anders gezegd: Deze wijze van zelfreflectie leidt tot het optimaliseren
van het oplossingsproces van bekende problem en, maar het is onduidelijk
of deze ook leidt tot de oplossing van problem en waarmee de leerling
(nog) niet vertrouwd is.
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interrnediaire opslag van -
probleemoplossingsactiviteiten

procedurele kennis

•deciaratieve
kennis '--- ~ 'executive 'executive
d.w.z. ~ procesbewakings- ~ V-' regulatie-

coginitieve processen processen
kennis .... • -+ •/' r-,V V

oplossingsprocessen

•probleemsituatie

Fig. 1.2: Hypothetisch model van 'executive activity' tijdens het
probleemoplossen (Kluwe, 1987).

1.2.4 Zelfregulatie en zelfstandig leren

Wanneer Brown (1984) spreekt over zelfregulatie heeft zij het over
vaardigheden als: plannen, controleren, evalueren en corrigeren. Zij ziet
deze activiteiten als reflecties van de leerling op zijn eigen leerprocessen,
waardoor hij de mogelijkheid heeft om leertaken zelfstandig aan te
pakken en uit te voeren. Teneinde het zelfstandig leren bij de leerling te
bevorderen, pleit zij ervoor de leerling te zien als een persoon die in
dialoog treedt met zichzelf. In het geval dat de leerling een tekst moet
bestuderen, heeft de dialoog betrekking op de inhoud van de tekst met
als doel de tekst te begrijpen. Hij kan zo'n dialoog voeren door bijvoor-
beeld tegenvoorbeelden te bedenken, mogelijke generalisaties te toetsen,
bepaalde regels af te leiden en toe te passen, tautologieen en interne
inconsistentie in teksten op te sporen, enzovoort. Brown pleit in feite
voor een leersituatie waarin de leerling primair verantwoordelijk is voor
zijn eigen leren.

Veel van de cognitieve activiteiten spelen zich af op een relatief auto-
noom niveau. Dit geldt vooral voor leertaken die de leerling goed be-
heerst. Corno (1986) en Brown (1979) spreken in dit verband van meta-
cognitieve vaardigheden met een automatisch karakter. Simons en
Lodewijks (1985) hebben erop gewezen dat minder bewuste sturings-
processen een relevant aspect kunnen zijn van het zelfregulatieproces. Zij
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steilen dat stu ring op een pseudo-bewustzijnsniveau functioneert. Aileen
in geval van drastisch veranderende situaties, onverwachte problemen,
een hoge moeilijkheidsgraad van een taak, veranderende intenties en/of
leerdoelen zal een leerling weer bewust leiding nemen over de actieplan-
nen. In 1985 schrijven Simons, Vermunt en Lodewijks (pag. 53) dat uit
hun onderzoek blijkt dat: "(...) sturen van het eigen leergedrag niet zozeer
via een expliciete planning van activiteiten over een gehele leertaak gebeurt,
maar veel meer op basis van het voortdurend nemen van beslissingen over
activiteiten en het object ervan tijdens het leer- of oplossingsproces ('on-line'
regulatie)." Daarmee wordt aangegeven dat het oplossen van problemen
primair 'impulsief is, maar ook dat de zelfregulatie pas echt bewust ge-
beurt wanneer het leer- of oplossingsproces 'hapert', zodat beslissingen
over de verdere gang van zaken moeten worden genomen.

Como (1986) stelt dat er bij zelfstandig leren en zelfregulatie meer aan
de orde is dan aileen de metacognitieve vaardigheden, zoals die welke
Brown bijvoorbeeld noemt. Volgens Como dienen ook de affectieve
componenten van het leerproces bewaakt en gestuurd te worden. Ook
Cross en Paris (1988) zijn van mening dat metacognitieve kennis verwe-
yen is met affectieve en motivationele (zelf)kennis. Deze toevoeging is
belangrijk voor het concept van zelfregulatie. Zimmerman (1989) stelt dat
de leerling meer zelfregulerend is naarmate hij en metacognitief is en
gemotiveerd is en actief deelneemt aan zijn eigen leerproces. Hij ziet de
leerling vooral als een actieve initiator van ailerlei activiteiten, als een
mentaal en fysiek actieve zoeker naar kennis en vaardigheden. Dit beeld
vormt de kern van definities van begrippen als zelfregulatie, zelfcontrole,
zelfgestuurd leren en 'self-reinforced' leren.

De meest extreme vorm van zelfregulatie is wat onder anderen De Klerk,
Lodewijks en Simons (1981) 'autonoom leren' noemen. Hierbij komt tot
uiting dat leren niet aileen bestaat uit het zelfstandig verwerven van
kennis, maar ook uit aile zaken die met het leren te maken hebben. Welt-
ner (zie Mandl en Fisher, 1982) stelt dat autonoom leren ook plaatsvindt
buiten de school, onafhankelijk van leerkrachten. De leerling regelt en
organiseert zelf de opname en de verwerking van informatie. Hij forrnu-
leert doelen, stemt hierop de informatieverwerkingsactiviteiten af, deelt
zijn studietijd in, plant zijn leeractiviteiten, organiseert zijn leersituatie en
hij bepaalt, op basis van een zelf uitgevoerde toetsing, zijn leerweg. Ook
Mandl en Fisher (1982) en Wenden (1987) zien deze activiteiten als
essentiele aspecten van autonoom leren. Laatstgenoemde auteur defi-
nieert zelfgestuurd (self-directed) leren als het proces waarin individuen,
met of zonder de hulp van anderen, het initiatief nemen in het bepalen
van hun leerbehoeften, in het formuleren van leerdoelen, in het identifi-
ceren van menselijke en materiele mogelijkheden om te leren, in het
kiezen en toepassen van geschikte leerstrategieen en in het evalueren van

..
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de leerresultaten. Deze definitie van zelfregulatie gaat veel verder dan
die door Rasenberg, Gresnigt en Van der Klauw (1987) wordt voorge-
staan. Bij hen gaat het om een 'macro-benadering' van zelfstandig leren,
waarbij de leerling een globale planning maakt van wat, wanneer en met
wie gestudeerd moet worden. Voor hen bestaat zelfregulatie uit op het
juiste moment voldoende tijd en energie steken in het studieproces. De
toewijzing van tijd en energie moet gebeuren op basis van het plannen
van de studieactiviteiten op grond van eerdere toets- en tentamenresulta-
ten. Deze resultaten moeten inzicht geven in de effectiviteit van eerdere
allocatieprocessen en gehanteerde studieactiviteiten.

Wehner, Fisher, Mandl en Wenden geven een ruime invulling aan het
begrip autonoom leren. Het omvat alle eerder beschreven elementen van
zelfregulatie (eigen verantwoordelijkheid, bewuste sturing, affectieve en
motivationele zelfkennis, actief leren).
Simons en Vermunt (1986) spreken niet van autonoom leren maar van
zelfregulatie. Dit begrip sluit nauw aan bij de ruime opvatting van het
begrip autonoom leren. De kern van zelfregulatie is dat de leerling de
aanvankelijk door de leerkracht uitgevoerde sturingsprocessen geleidelijk
overneemt. De leerling wordt in zekere zin zijn eigen docent. Vermunt en
Van Rijswijk (1988) stellen zelfregulerend leren zelfs gelijk aan begrippen
als: "(...) autonoom, 'independent: 'self-directed: 'self-organized learning'
(...)". Ook karakteriseren zij zelfregulatie als: "jezelf opleiden". Bij deze
auteurs heeft zelfreguIatie een intermediaire functie tussen enerzijds
metacognitieve kennis en anderzijds leeractiviteiten als lezen en schrijven
(zie Vermunt 1989).

De kern van zelfreguIatie is dat ervan uitgegaan wordt dat het de leerling
is die leert. Ook aI krijgt (of zoekt) hij hulp van bijvoorbeeId een leraar,
een ouder of een computer, toch zal hij zelf in staat moeten zijn de
informatie op te nemen, te verwerken en te gebruiken. De Ieerling moet
zelf kunnen bepaIen in hoeverre hij op de goede weg is tijdens het leren.
Hij moet problemen die zich voordoen tijdens het Ieren tijdig signaleren
en vervoIgens de noodzakelijke acties ondernemen (zoals bijvoorbeeld
huIp vragen).
Uit het voorafgaande volgt dat de kern van zelfstandig leren tweeerlei is,
namelijk de zelfregulatie en het op zich nemen van de verantwoordelijk-
heid voor het eigen Ieerproces (zie ook Simons, 1989). Met andere
woorden, het is de Ieerling die bepaalt welke acties ondernomen moeten
worden. Hij doet dit op basis van metacognitieve kennis en de informatie
die hij verkrijgt tijdens de uitvoering van reguIatieactiviteiten. Uiteraard
speIen hierbij eerder verworven informatieverwerkingsactiviteiten een
belangrijke rol. Dit kan als voIgt worden toegelicht. SteI dat een leerling
tijdens het bestuderen van een tekst merkt dar hij 'de draad kwijt is'. Hij
zal dan op basis van zijn ervaring met verschillende informatieverwer-
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kingsactiviteiten (zoals samenvatten, schematiseren, zichzelf vragen
stellen, e.d.) nagaan welke activiteit( en) hij in dit speciale geval het beste
kan gebruiken. Zijn keuze wordt in sterke mate bepaald door het aantal
informatieverwerkingsactiviteiten dat hij kent en door de kennis van de
effect en van deze activiteiten in verschillende situaties. Dit laatste is een
wezenlijk bestanddeel van zijn metacognitieve kennis.

Een nadere uitwerking van zelfstandig leren is te vinden bij De Jong en
Simons (1990) en Simons en De Jong (in druk). Volgens hen is het
voornaamste doel van zelfstandig leren de leerling zover te brengen dat
hij in staat is:

- zijn eigen leren voor te bereiden: orienteren, plannen, adequaat kiezen
van leerdoelen, bewust zijn van de leerdoelen en hun relevanties,
zelfmotivering, actualiseren van relevante voorkennis, vaardigheden,
attentionele en emotionele strategieen;

- de noodzakelijke stappen te nemen om te kunnen leren: het op een
flexibele wijze gebruik maken van adequate leeractiviteiten;

- het leerproces te reguleren: 'executive control', procesbewaking, toetsen,
revisie, reflectie en evaluatie;

- zich te concentreren op het leren;
- zich te motiveren om te leren.

Een belangrijke bijdrage van de zelfregulatiebenadering aan het onder-
wijsonderzoek is, dat de aandacht verschuift van omgevingskenmerken en
persoonlijkheidsdimensies naar de door de leerling zelf geinitieerde
strategieen (Zimmerman, 1989). De leerling wordt gezien als een actieve,
initierende persoon. Dit betekent dat een leer ling moeite moet doen om
informatie te verwerken, dat hij constructief bezig is met het verwerven
van nieuwe inzichten en dat hij ook cumulatief bezig is door nieuwe
kennis te integreren in reeds aanwezige kennis. Ten slotte betekent dit
dat de leerling doelgericht bezig is, hetgeen inhoudt dat hij zich bewust
moet zijn van de leerdoelen die hij wil bereiken (zie ook Shuell, 1988).

1.3 WERKDEFINITIE

Flavells omschrijving van rnetacogrutie omvat zowel een kennis- als een
regulatiecomponent. Brown e.a. leggen bij het begrip metacognitie het
accent op de regulatiecomponent, waarbij onder regulatie wordt verstaan
het zo efficient en effectief mogelijk op elkaar afstemmen van leeractivi-
teiten, leerlingkenmerken, taakeisen en materiaalkenmerken. Het begrip
metacognitie komt in nog engere zin naar voren in de 'executive control'
benadering van Kluwe. Hij geeft een nagenoeg mechanistische invulling
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aan de regulatiecomponent, met een uiterst beperkt accent op reflectief
bewustzijn.
Auteurs als De Jong, Simons en Vermunt gaan ervan uit dat metacognitie
zowel een kennis- als een regulatiecomponent omvat. Zij sluiten dus
nauw aan bij het oorspronkelijke werk van Flavell. Ten aanzien van de
regulatiecomponent volgen zij de lijn van Brown en Kluwe. Echter, ten
aanzien van het begrip metacognitie kan worden gesteld dat zij, meer dan
andere auteurs, de nadruk leggen op het belang van de affectieve en
motivationele componenten van het leerproces, waarop eerder
Zimmermann, Cross en Paris gewezen hebben. Ook benadrukken zij de
verantwoordelijkheid die de leerling heeft voor zijn leerproces.

In dit proefschrift is uitgegaan van de volgende werkdefinitie van het
begrip metacognitie: Metacognitie omvat de concrete, waameembare,
cognitieve activiteiten waarmee leerlingen zich orienteren op een leertaak,
hun leerproces bewaken ('monitoring'), toetsen, diagnostiseren en sturen
tijdens he! uitvoeren van een leertaak.
Deze definitie vormde het uitgangspunt voor een aantal onderzoeken.
Doel daarvan was inzicht te krijgen in de regulatieprocessen die tijdens
het leren plaatsvinden, in de individuele verschillen met betrekking tot
deze processen en in de mate waarin deze processen taakspecifiek zijn.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het SVO-project
'Zelfdiagnostiserend leren' (Simons en Lodewijks, 1986). Dit project is
gestart in 1986. De gehanteerde werkdefinitie sluit dan ook nauw aan bij
in die periode naar voren komende inzichten van Flavell, de regulatiebe-
nadering van Brown en de opvattingen van Simons, Vermunt en
Lodewijks.
De interventieonderzoeken, die later plaatsvonden, sluiten meer aan bij
de zelfregulatiebenadering zoals beschreven in § 1.2.4 en de benadering
van het leren gebruiken van strategieen zodat leerlingen een 'good
strategy user' (Pressley, 1986) worden. Goed strategiegebruik houdt in:
regula tie (algemene strategieen) van taak- en doelspecifieke strategieen,
metacognitieve keuzes over de specifieke strategieen, een groot referen-
tiekader ('knowledge base'), subjectieve competentie (,motivational
beliefs') en iernands cognitieve stijl (de wijze waarop iemand gebruikelijk
als denker reageert op een cognitieve taak) (Pressley, Goodchild, Fleet,
Zajchowski en Evans, 1989). Een goed strategiegebruiker analyseert de
taaksituatie om te bepalen welke strategieen geschikt zijn, stelt een plan
op hoe de strategieen gebruikt moeten worden en controleert voortdu-
rend de effectiviteit van de gebruikte strategieen. Afhankelijk daarvan
wisselt hij van ineffectieve naar meer adequate strategieen. Zijn positieve
motivationele houding (,motivational beliefs') en zijn neiging strategisch
te willen denken, ondersteunen volgens Pressley het proces van goed
strategiegebruik. In de interventieonderzoeken is relatief veel aandacht
besteed aan de kenniscomponent van metacognitie omdat de hulp die
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leerlingen krijgen onder andere bestaat uit het geven van specifieke,
algemene en situationele strategische kennis (Pressley, 1986).

1.4 INDIVIDUELE VERSCIDLLEN IN ZELFREGULATIE

Dat leerlingen op verschillende manieren leren is door veel onderzoekers
aangetoond. Onduidelijk is echter waar de verschillen uit ontstaan.
Binnen de kaders van de ontwikkelingspsychologie kreeg het fenomeen
metacognitie aandacht om meer licht te werpen op de oorzaak van de
verschillen. Veel onderzoeksresultaten hebben dan ook betrekking op
verschillen tussen jongere en oudere leerlingen, met name in het gebruik
van leer- en geheugenstrategieen,

Ten aanzien van verschillen tussen jonge en oude leerlingen rapporteren
Kreutzer, Leonard en Flavell (1975), dat naarmate leerlingen ouder
worden (6 - 7 versus 9 - 11 jaar) zij meer metacognitieve kennis bezitten.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat oudere leerlingen een verscheiden-
heid aan geheugenstrategieen hebben en een planmatig denkgedrag
vertonen. Dat blijkt uit .antwoorden die zij geven op een vraag zoals: "Als
je morgen wilt gaan schaatsen, wat kun je dan doen om er absoluut zeker
van te zijn dat je je schaatsen niet zult vergeten?'. Ook blijkt dat oudere
leerlingen vaker ezelsbruggetjes gebruiken, terwijl jongere leerlingen
vaker met oplossingen komen zoals: "een knoop in je zakdoek leggen".
Uit een onderzoek van Flavell (1970) blijkt dat oudere leerlingen (7 -10
jaar) beter in staat zijn hun presta ties vooraf te voorspellen dan jongere
leerlingen (4 - 6 jaar). Oudere leerlingen geven realistischer aan hoeveel
afbeeldingen zij in een correcte volgorde denken te kunnen herinneren.
De bevinding van Yussen en Levy (1975) dat naarmate men ouder is de
accuratesse van 'memory span-prediction' toeneemt, sluit hierbij aan. De
resultaten van Flavell komen ook overeen met een meer algemene
conclusie die Trepanier (1982) trekt op basis van zijn onderzoeksresulta-
ten, namelijk dat oudere leerlingen de eisen die een taak stelt aan het
memoriseren beter onderkennen. Dat de relatie tussen leertaak en
metacognitieve kennis afhankelijk is van de leeftijd blijkt onder andere
uit onderzoek van Paris en Jacobs (1984) en Paris, Cross en Lipson
(1984). Zij vinden in het kader van begrijpend lezen een verschil in de
relatie tussen tekstbegrip en metacognitie (bewustzijn van leesprocessen).
Bij 8-jarigen (third graders) bedraagt de correla tie r=.28 en bij lO-jari-
gen (fifth graders) r=.40.
Dat metacognitieve kennis leeftijdsgebonden is blijkt ook uit onderzoek
van Zimmerman (1989b). Hij concludeert dat oudere leerlingen vaker
aantekeningen maken, deze vaker herlezen, vaker aan procesbewaking
doen en hun leren meer organiseren.
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Ook vanuit onderzoek met de metacognitieve trainingen blijkt dat leeftijd
een rol speelt bij het metacognitief functioneren. Zo vinden Brown en
Barclay (1976) dat transfer van positieve resultaten van regulatietrainin-
gen aIleen optreedt bij oudere leerlingen (zie ook Brown, 1978; Brown
e.a., 1983; Brown, 1987; Garner, 1988).

Voor een goed overzicht van leeftijdsgebonden individuele verschillen in
de metacognitieve kennis wordt, met betrekking tot het functioneren van
het geheugen, verwezen naar Flavell en Wellman (1977) en, met betrek-
king tot leerlingen met ontwikkelingsachterstanden, naar Campione en
Brown (1977). Een recent overzicht van leeftijdsgebonden verschillen,
toegespitst op het terrein van begrijpend lezen, geeft Garner (1988). Zij
komt tot de conclusie dat jongere leerlingen substantieel minder weten
over zichzelf (als leerling), de taken waarmee zij geconfronteerd worden,
de concentratiestrategieen en de strategieen die zij gebruiken om infor-
matie te verwerken. Garner merkt bovendien op dat zwakke lezers vaak
belangrijke metacognitieve kennis missen en zelfs misconcepties hebben
over cruciale cognitieve activiteiten.

Verschillen in metacognitieve kennis zijn niet aIleen een gevolg van
leeftijdsverschillen. Ook binnen eenzelfde leeftijdscategorie kunnen
aanzienlijke individuele verschillen in metacognitieve kennis voorkomen.
Zo constateren Kurtz en Weinert (1987) dat hoogbegaafde leerlingen,
vooral op het gebied van lezen, over meer metacognitieve kennis beschik-
ken dan minder begaafde leerlingen. Uit ander onderzoek naar de aard
en consequenties van individuele verschillen, blijkt dat leerlingen met
meer metacognitieve kennis gemakkelijker strategieen aanleren dan
leerlingen met minder cognitieve kennis (Kurtz en Borkowski, 1984;
Schneider, Borkowski, Kurtz en Kerwin, 1986). In overeenstemming met
bovenstaande bevinding blijkt dat het geven van metacognitieve inforrna-
tie tijdens het aanleren van strategieen een positief effect heeft op de
resultaten van de training (Brown, Campione en Barclay, 1979; Brown,
Campione en Day, 1981; Paris, Newman en McVey, 1982; Borkowski en
Kurtz, 1984; Kurtz en Borkowski, 1987; Lodico, Ghatala, Levin, Pressley
en Bell, 1983; Palincsar en Brown, 1984).

In het voorafgaande is aannemelijk gemaakt dat er individuele verschillen
zijn in het metacognitief functioneren. Leerlingen verschillen niet aIleen
in metacognitieve kennis, maar ook in regulatieactiviteiten. Echter, de
vraag met betrekking tot welke specifieke regulatieactiviteiten zwakke en
goede leerlingen van elkaar verschillen, is lastig te beantwoorden.
Ten eerste komt dit doordat de meest gebruikte onderzoeksmethode, het
interview, zich niet goed leent voor het analyseren van metacognitieve
processen. Ehrlich (1991) wijst daarbij vooral op de fundamentele proble-
men van het interview. Zo bestaan er twijfels omtrent de betrouwbaar-
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heid van wat vooral jongeren, maar in mindere mate ook volwassenen,
verklaren te weten wanneer zij over hun cognitief functioneren worden
ondervraagd. De beperkte taalvaardigheid vormt vaak een hinderpaal bij
het verwoorden van hetgeen men weet en doet. Bij vaardige lezers
verlopen veel processen op een welhaast automatische wijze, waardoor
men zich er minder bewust van is, hetgeen een volledige weergave van
hun kennis over regulatieactiviteiten belemmert.
Een tweede reden waarom het moeilijk is de vraag te beantwoorden
welke individuele verschillen er zijn met betrekking tot het metacognitief
functioneren van leerlingen is het gemis aan gedegen onderzoek dat
gericht is op de analyse en identificatie van metacognitieve (regula-
tie)processen die plaatsvinden tijdens het leren bij verschillende cat ego-
rieen leerlingen. Garner (1988) vermeldt in haar verhandeling over
verschillen in strategiegebruik (tijdsbesteding, selectief herlezen en
samenvatten) enkele correlationele onderzoeken. Zij concludeert dat
jonge leerlingen en zwakke lezers, in tegenstelling tot oudere en goede
lezers, minder vaardig zijn in procesbewaking en minder planmatig
werken. Simons en Vermunt (1986) rapporteren een aantal Nederlandse
onderzoeken. Daaruit blijken individuele verschillen met betrekking tot
metacognitieve regulatieprocessen zoals (herjorienteren, plannen, proces-
bewaken, toetsen, diagnostiseren, sturen, reflecteren en evalueren. Maar
ook uit het overzicht van deze auteurs blijkt dat er weinig onderzoeken
zijn die aangeven uit welke concrete regulatieactiviteiten bovengenoemde
processen bestaan. Zo tonen Elshout (1984) en Jansweier, Elshout en
Wielinga (1985) aan dat veel leerlingen zich niet vooraf orienteren en
zich steeds (herjorienteren als zij van het ene deelprobleem overgaan
naar het andere. Echter, om welke concrete orientatieactiviteiten het
gaat, is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de onderzoeken van Simons,
Lodewijks en De Klerk, 1984; Meerum-Terwogt, 1979 en D'Ydewalle,
Swerts en De Corte, 1983, waaruit blijkt dat leerlingen hun leergedrag
nauwelijks afstemmen (plannen) op de eisen die samenhangen met de
verschillende taken. Ook hier wordt niet duidelijk gemaakt om welke
specifieke planningsactiviteiten het gaat.

Verschillen in concrete regulatieactiviteiten kornen wel naar voren in het
onderzoek van Simons en Lodewijks (1985, 1987); Simons, Vermunt en
Lodewijks (1985) en Bereiter en Bird (1985). In deze onderzoeken is
gebruik gemaakt van de methode van het hardop-denken.
In het onderzoek van Simons, Vermunt en Lodewijks moesten leerlingen
van het voortgezet onderwijs drie leertaken uitvoeren. De eerste taak
betrof het bestuderen van een tekst over kansberekenen. De tweede taak
betrof het maken van een opgave met betrekking tot kansberekenen.
Hierbij was een tekst toegevoegd met relevante uitleg over hoe de opgave
te maken. Het tekenen van een kansendiagram speelde in deze opgave
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een belangrijke rol. De derde taak had betrekking op het leren van een
twintigtal Franse woorden met hun Nederlandse vertaling.
Uit de analyses van de hardop-denkprotocollen van de eerste taak blijkt
dat Ieerlingen met betere leerprestaties de tekst minder exploreren
(orienteringsproces), vaker toetsen of de tekst begrepen is, vaker parafra-
seren, vaker de tekst naslaan op interne consistentie en vaker hun
conclusies verifieren aan de hand van de tekst (zie ook Simons en
Lodewijks, 1985, 1987). Uit de tweede leertaak blijkt dat leerlingen die
het kansberekeningsprobleem goed oplosten, zich vaker orienteren en
vaker tussenresultaten constateren (procesbewaking). Tevens geven deze
leerlingen meer stu ring aan hun leerproces. Sturing vindt plaats door
twee concrete activiteiten, namelijk het 'Kiezen van handelingen' en
'Kiezen van deeJproblemen'. Ten slotte blijkt dat succesvolle leerlingen
vaker een controleberekening uitvoeren (toetsingsproces).
De resultaten ten aanzien van het bestuderen van de uitleg (taak 2)
komen overeen met de resultaten met be trekking tot het bestuderen van
de tekst (taak 1). Succesvolle leerlingen voeren vaker procesbewaking uit
waardoor zij vaker positieve en negatieve tussenresultaten constateren.
Zij constateren vaker bepaalde taakkenmerken. Verder blijken deze
leerlingen vaker te toetsen of zij de tekst begrijpen. Dit toetsen gebeurt
door te parafraseren, de tekst te controleren op interne consistentie en
door de voorbeeldopgaven op te lossen. Ten slotte proberen succesvolle
leerlingen vaker een oorzaak te vinden voor een bepaaJd (tussen)resul-
taat.
Bij het leren van Franse woordjes (taak 3) blijken uit het hoofd leren,
reproduceren van eerder geleerde woordjes en vervolgens controleren
van het gereproduceerde, vrijweJ de enige toetsingsactiviteiten te zijn.
Succesvolle leerlingen blijken zich bij deze taak vooral van de anderen te
onderscheiden doordat zij de toetsingsactiviteiten zeer vaak uitvoeren.

Een ander onderzoek dat gericht is op de identificatie van (meta)cogni-
tieve strategieen en activiteiten, is dat van Bereiter en Bird (1985). Zij
deden onderzoek naar het oplossen van problemen tijdens het begrijpend
lezen. Evenals Simons, Vermunt en Lodewijks gebruikten zij hardop-
denkprotocollen. Niet om de aanwezigheid van vooraf verondersteld
specifiek cognitief gedrag te valideren, maar om activiteiten te identifice-
ren die waardevol zijn om aan te leren. In tegenstelling tot de onderzoe-
ken van Simons e.a. bestond de onderzochte groep niet uit leerlingen van
het voortgezet onderwijs maar uit volwassen lezers. Een ander verschil is
dat de auteurs niet geinteresseerd waren in individuele verschillen, maar
in het empirisch vaststellen welke strategieen vaardige lezers gebruiken.
Zij gaven proefpersonen zes teksten van elk 500 woorden te lezen. De
analyse van de 60 transcripten Jeverde vier te 1eren hoofdstrategieen op:
herformuleren (restatement), terugzoeken (backtracking), stellen van
anticiperende vragen (demanding relationships) en formuleren van een
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probleem (problem formulation). Binnen elke hoofdstrategie zijn verschil-
lende, meer concrete activiteiten te onderscheiden. Deze kunnen als volgt
worden samengevat:

- herformuleren:
• trekken van conclusies (bij onbekende uitdrukkingen);
• parafraseren in eenvoudiger bewoording (bij complexe stellingen);
• formuleren van stellingen die concluderend van aard zijn (bij

onduidelijk intenties);
• invullen van verwijswoorden (bij verwijswoorden);
• samenvatten (in geval van een onduidelijkheid).

- terugzoeken:
• herlezen vanaf het begin van een tekst of vanaf het onderdeel dat

onduidelijk is (wanneer iets niet wordt begrepen);
• herlezen van tekstgedeelten die zijn begrepen (wanneer men de

draad kwijt is).
- stellen van anticiperende vragen:

• attent zijn op ('watcher') oorzaken en effect en (indien deze nog
niet zijn beschreven, maar er al we! naar wordt gerefereerd)

• attent zijn op redeneringen (bij het onvermeld laten van argumen-
ten);

• attent zijn op een thema, context, jaar van publikatie, referentie
(bij een gemis aan orientatiemogelijkheden};

• attent zijn op aanwijzingen die de relatie tussen thema's aangeven
(bij incoherente thema's).

- [ormuleren van een probleem:
• maken van afleidingen (indien de tekst niet begrepen wordt);
• nader analyseren van de tekst (indien de tekst niet begrepen

wordt);
• verwerpen van informatie waarmee de lezer het oneens is (indien

inconsistenties gesignaleerd worden).

In deze opsomming zijn de situaties waarin bepaalde activiteiten plaats-
vinden tussen haakjes gezet. De auteurs beschrijven op basis van de
transcripten ook nog drie andere activiteiten die toegedicht worden aan
vaardige lezers: 'voorspellen', 'zich iets (visueel) voorstellen' en het 'zich
herinneren van gerelateerde informatie'. Echter, deze activiteiten worden
door de schrijvers niet gezien als (rnogelijk te leren) strategieen.

Simons en Liew-On (1991) diagnostiseerden en trainden in hun onder-
zoek orientatieactiviteiten. Het onderzoek richtte zich op orientatieactivi-
teiten, omdat uit veel onderzoeksresultaten (Jansweier, Elshout en
Wielinga, 1985; Vermunt, 1984) blijkt dat leerlingen, vooral beginners,
zich weinig of niet op een leertaak orienteren of er een hekel aan hebben
(Nelissen, 1980). In plaats van de hardop-denkmethode te gebruiken
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registreerden Simons en Liew-On de orientatieactiviteiten tijdens de
taakuitvoering met behulp van computerregistraties.
Uit de resultaten van de eerste studie blijkt dat er individuele verschillen
bestaan in het hanteren van orientatieactiviteiten, Leerlingen verschillen
vooral in het een- of meermaaJs lezen van de instructie, in de keuze voor
een moeilijke of een gemakkelijke taak om mee te beginnen, in de keuze
voor een opbouw van gemakkelijke naar moeilijke taken of omgekeerd,
in het adequaat afstemmen van de strategieen op de omstandigheden en
in het bijstellen van of doorgaan met een strategie na gemaakte fouten.
Omdat de registratie plaatsvond tijdens de taakuitvoering, zijn activiteiten
zoals 'afstemmen van een strategie op de taakeisen' en 'bijsturen van de
strategie na een fout', eerder sturend dan orienterend van karakter. Uit
de resultaten komen dus niet aIleen verschillen in orienta tie naar voren,
maar ook in de regula tie van het gedrag.

Zimmerman en Pons (1986) gebruikten in hun onderzoek naar zelfregula-
tieactiviteiten de methode van het gestructureerd open interview en
ontwikkelden daarvoor de 'Self-Regulated Learning Interview Schedule'
(SRLIS). Zij concluderen dat de ondervraagde hoog presterende leerlin-
gen 13 van de 14 onderzochte zelfregulatiestrategieen vaker gebruiken
dan laag presterende leerlingen. Ten aanzien van het gebruik van 'zelf-
evaluatie' blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen hoog en Iaag
presterende leerlingen. Tot de 13 activiteiten die wel samenhangen met
het prestatieniveau van de leerlingen behoren onder andere zoeken naar
informa tie (orienteren), maken van notities, organiseren, hulp vragen aan
anderen (onderwijzer, medeleerlingen en volwassenen), zelfbeloning en
herlezen van de eigen aantekeningen die naar aanleiding van de tekst
gemaakt zijn.

De resultaten die met behuJp van de SRLIS behaald zijn, zouden ook
verklaard kunnen worden door verschillen in taalvaardigheid. Een con-
structvalidatieonderzoek, uitgevoerd door Zimmerman en Pons (1988),
maakt duidelijk dat dit niet het geval is. Zimmerman (1989b) constateert
in een ander onderzoek, waarin eveneens gebruik is gemaakt van de
SRLIS, dat bij succesvolle leerlingen meer zelfregulatieactiviteiten plaats-
vinden dan bij de minder succesvoIle leerlingen. De activiteiten betreffen:
organiseren, transformeren, zichzeIf belonen, zoeken naar hulp van
(oudere) medeleerlingen en herlezen van aantekeningen. Verder blijken
succesvolle leerlingen zich wei te orienteren wanneer het om het oplossen
van problemen gaat, maar niet als het een routinetaak betreft zoals het
leren van woordjes.
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Samenva tting:

Naarmate leerlingen ouder zijn, blijken zij vaker geheugenstrategieen te
gebruiken, planmatiger te werken, hun prestatie beter in te schatten,
meer inzicht te hebben in taakkenmerken en over meer zelfkennis en
strategische kennis te beschikken.
Naast leeftijd, blijkt ook de begaafdheid een belangrijke rol te spelen bij
het metacognitief functioneren. Hoogbegaafde en talentvolle leerlingen
beschikken over meer metacognitieve kennis. Daardoor leren zij gemak-
kelijker nieuwe strategieen aan. Bovendien maken zij vaker aantekenin-
gen, belonen zij zichzelf vaker, zoeken frequenter hulp bij (oudere) mede-
leerlingen en herlezen vaker hun aantekeningen.
Niet alleen leeftijd en begaafdheid bepalen de aard van de regulatieactivi-
teiten die verricht worden tijdens het leren, maar ook het type leertaak.
Tijdens het lezen, bijvoorbeeld, blijken succesvolle leerlingen vaker op
tekstbegrip te toetsen, vaker te parafraseren, meer aandacht te hebben
voor samenhang in een tekst en vaker te bepalen of zij de juiste conclu-
sies hebben getrokken. Bij het oplossen van problemen orienteren
succesvolle leerlingen zich meer, constateren regelmatiger of gebruikte
oplossingsactiviteiten positieve of negatieve resultaten opleveren, kiezen
vaker een andere oplossingsactiviteit, werken eerder deelproblemen uit
en controleren frequenter het oplossingsresultaat.

Meer in het algemeen, los van specifieke taken, kan worden gezegd dat
succesvolle leerlingen meer orienterende informatie verzamelen dan strikt
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taakopdracht. Zij maken vaker
notities en doen vaker aan procesbewaking, organiseren hun leren beter,
belonen zichzelf vaker en herlezen vaker de tekst en hun aantekeningen.

Het is moeilijk een antwoord te geven op de vraag welke concrete
regulatieactiviteiten plaatsvinden tijdens het leren. Dit moet worden
toegeschreven aan het feit dat betrekkelijk weinig procesgericht onder-
zoek is gedaan naar individuele verschillen in de regula tie van leerproces-
sen. Op een enkel onderzoek na zijn de beschrijving van de regulatieacti-
viteiten dan ook weinig concreet. Bovendien zijn de onderzoeksresultaten
die betrekking hebben op concrete regulatieactiviteiten gebaseerd op
kleine aantallen leerlingen of person en. De onderzoeken die in het kader
van dit proefschrift zijn uitgevoerd, zijn een poging om die leemte op te
vullen.



22 Hoofdstuk 1

1.5 DE OPZET VAN DIT PROEFSCHRIFT

Het centrale thema van dit proefschrift is de mate waarin en de wijze
waarop leerlingen hun leerproces reguleren. Dit thema is uitgewerkt in
drie algemene vraagstellingen:

1. Welke kwantitatieve en kwalitatieve verschillen bestaan er tussen
meer en minder succesvolle brugklasleerlingen ten aanzien van hun
regulatieprocessen en -activiteiten?

2. Zijn er relaties tussen regulatieprocessen en -activiteiten enerzijds en
leerprestaties anderzijds?

3. Kunnen regulatieprocessen en -activiteiten worden gestimuleerd en/of
verbeterd door middel van trainingsprogramma's en welke invloed
hebben deze trainingen op de leerprestaties?

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van acht onderzoeken. De eerste
twee zijn exploratief van aard en proberen antwoord te geven op de
eerste twee vragen. Deze onderzoeken worden besproken in hoofdstuk 2.
De overige zes onderzoeken worden behandeld in hoofdstuk 4. Deze
hebben betrekking op de laatste vraagstelling. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan op de vraag wat de beste leeromgevingen zijn om zelfregulatie-
vaardigheden aan te leren. In dit verband worden enkele trainingsstudies
besproken die in de literatuur zijn beschreven.

Over de acht onderzoeken, die in het kader van dit proefschrift zijn
uitgevoerd, kan het volgende worden opgemerkt.
Bij het eerste exploratieve onderzoek is voor het registreren van regula-
tieprocessen en -activiteiten gebruik gemaakt van de hardop-denkmetho-
de. Met behulp hiervan is getracht regulatieprocessen en regulatieactivi-
teiten te identificeren en individuele verschillen te traceren. Daarnaast is
onderzocht wat de invloed is van de algemeenheid van instructie en
aansporingen om hardop te den ken (markeringen in de tekst) op het ver-
woorden van gedachten die leerlingen hebben.
In het tweede exploratieve onderzoek is nagegaan in hoeverre regula tie-
processen en -activiteiten algemeen of taakspecifiek van aard zijn.

De onderzoeken die in hoofdstuk 4 worden behandeld zijn zes interven-
tieonderzoeken die van elkaar verschillen wat betreft het inzetten van een
menselijke versus een computerondersteunde begeleiding. Ook de leeftijd
van de leerling en zijn opleidingsniveau verschillen per interventieonder-
zoek. Hiermee wordt enigszins tegemoet gekomen aan de constatering
van Mulcahy, Andrews en Peat (1988) dat er weinig empirisch vergelij-
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kend onderzoek is naar de effecten van trainingsprogramma's bij verschil-
lende leeftijden en typen leerlingen.

De gegevens die verkregen zijn met behulp van de hardop-denkmethode
van de eerste twee onderzoeken zijn post hoc geanalyseerd met behulp
van de aan de tekstwetenschap ontleende concordantieanalyse (zie
hoofdstuk 5). Bij de hieruit voortvloeiende beschrijving van de relaties
tussen regulatieactiviteiten is aandacht besteed aan de individuele ver-
schillen en aan de leertaakafhankelijkheid van de activiteiten.

Het laatste hoofdstuk is reflecterend van karakter en bestaat uit discussie,
conclusies en aanbevelingen voor zowel toekomstig onderzoek als de
onderwijspraktijk.

In de volgende hoofdstukken wordt regelmatig gesproken over zelfregula-
tieproces, regulatieprocessen en regulatieactiviteiten. Deze termen zijn als
volgt gedefinieerd:

- zelfregulatieproces, het strategisch gehee1 van regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten;

- regulatieprocessen, de zichtbare of onzichtbare categorische eenheden
die het zelfregulatieproces omvat;

- regulatieactiviteiten, de observeerbare gebeurtenissen waarmee de
regulatieprocessen tot uitdrukking komen.

Wanneer in dit proefschrift over leerlingen wordt gesproken worden
daarmee jongens en meisjes bedoe1d in het basis-, voortgezet en middel-
baar onderwijs. Met studenten worden leerlingen in het hoger en universi-
tair onderwijs aangeduid en met cursisten worden leerlingen in bedrijfsop-
leidingen bedoeld.

Het resultaat van het hardop den ken wordt in het vervolg een verbalisatie
genoemd. In aile andere gevallen, als het om het verwoorden van ge-
dachten gaat (zoals bij interviews, vragenlijsten, retrospectie), wordt van
een verwoording gesproken.
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VERSCHUJ.EN IN REGULATIE GEME1EN MET
BEHULP VAN DE HARDOP-DENKMETHODE

TWEE EXPLORATIEVE ONDERZOEKEN

2.1 INLEIDING

Het eerste onderzoek omvat twee thema's. Het eerste thema is methodo-
logisch van aard en gaat over hardop-denken als onderzoeksmethode.
Nagegaan is hoe het hardop denken wordt beinvloed door verschillen in
instructie en aanbiedingsvorm. Om een indruk te krijgen van de betrouw-
baarheid van de verbalisaties zijn studietijden geregistreerd als converge-
rende metingen en is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nagegaan.
Ook is nagegaan wat het effect is van het hardop-denken op de leerpres-
taties. Paragraaf 2.1.2 is een inleiding op het thema hardop-denken. De
concrete vraagstellingen worden nader beschreven in § 2.2.2. De beschrij-
ving van het eerste onderzoek (§ 2.2 tot en met § 2.5) wordt afgesloten
met een bespreking van de effecten die de manipulaties op het hardop-
denken hebben (§ 2.6).
Het tweede thema is zelfregulatie. Nagegaan is welke verschillen er
bestaan in regulatieprocessen en -activiteiten tussen brugklasleerlingen
met een hoge en een lagere Cito-score. Ook is de relatie tussen regula tie-
activiteiten en leerprestaties nagegaan. De resultaten van het eerste
onderzoek met betrekking tot het thema zelfregulatie worden samen met
de resultaten van het tweede onderzoek besproken in de afsluitende
paragraaf (§ 2.11).

Het tweede onderzoek (§ 2.7 tot en met § 2.10) gaat ook over zelfregula-
tie, maar met dit verschil dat de contrastgroepen nu bestaan uit Ieerlin-
gen die goed en minder goed presteren op de leertaken die in het
onderzoek zijn gebruikt. Daarnaast is het effect geanalyseerd van de
verschillende leertaken op de regulatieprocessen en -activiteiten. Even-
eens is nagegaan wat de relatie is tussen verbalisaties enerzijds en
prestatiemotivatie, faalangst, actiegerichtheid, toestandgerichtheid en
vermogen tot concentreren anderzijds.

2.1.1 Hardop-denken

AI in de eerste psychologische onderzoeken zijn geverbaliseerde cognities
geanalyseerd om psychologische fenomenen te bestuderen. Verba lisa tie
als onderzoeksmethode raakte met de opkomst van het behaviourisme in
diskrediet. In het streven de successen van de exacte wetenschappen te
evenaren zijn de zogenaamde 'harde' data, zoals tijd- en frequentie-
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metingen van observeerbaar gedrag, als meer betrouwbaar beschouwd.
Met het op de achtergrond raken van het behaviourisme neemt het
registreren en analyseren van verbalisaties weer toe, met name bij het
onderzoek naar de wijze van probleemoplossen. Opvallend hierbij is dat
naast de introspectieve en retrospectieve methoden ook de hardop-
denkmethode vaak gebruikt wordt.

Door gebruik te maken van de hardop-denkrnethode is het inzicht in de
cognitieve processen, die plaatsvinden tijdens het oplossen van proble-
men, in belangrijke mate toegenomen (Duncker, 1935; De Groot, 1946;
Newell en Simon, 1972; Elshout, 1976; Breuker, 1981; De Jong, 1990).
Toepassing op andere terreinen van complexe cognitieve verwerking,
zoals lezen en leren, kon niet uitblijven. Hardop-denken is de laatste
jaren gebruikt om de cognitieve en metacognitieve processen, die plaats-
vinden bij het leren en lezen, te registreren (zie bijvoorbeeld: Anderson,
1986; Schott en Appel, 1985; Simons, Vermunt en Lodewijks, 1985;
Bereiter en Bird, 1985; Schunk, 1986; Simons, 1987; Wang, Levine en
McGill, 1987).

Ondanks de positieve resultaten is bij paperpresentaties gebleken, dat het
door behaviouristen opgeworpen bezwaar van epifenomenaliteit van
verbalisaties een hardnekkig bestaan leidt. Een aantal onderzoekers blijft
de correspondentie tussen verbale expressie en cognitieve activiteiten
wantrouwen. Dit wantrouwen is te begrijpen op basis van het gegeven dat
de meeste verbalisaties in de jaren zeventig verkregen zijn door intro-
spectie, retrospectie of indirecte verbale rapportage zoals interviews
(Kreutzer, Leonard en Flavell, 1975; Trepanier, 1982), beoordelingen en
voorspellingen (Brown en Campione, 1972; Brown en Scott, 1971; Berch
en Evans, 1973; Moynahan, 1976).
Bij introspectie ligt de nadruk op processen die zich voordoen in een
hypothetische situatie. Sociale wenselijkheid vormt dan een artefact. Bij
retrospectie ligt de nadruk meer op processen die in het verleden plaats-
vonden. Dit betekent een bela sting van het lange-termijngeheugen. In
deze situatie vormt vergeten een artefact.

Op basis van onderzoeken die intro- en retrospectieve methoden gebruik-
ten, komen Nisbett en Wilson (1977) tot de conclusie dat verwoordingen
niet de processen weergeven die werkelijk plaatsvinden. De verwoordin-
gen zijn de neerslag van het theoretiseren over de oorzakelijke verbanden
tussen stimuli en responses.

Eerder genoemde artefacten komen volgens Ericsson en Simon (1980)
niet of veel minder voor als de gedachten op het moment van de taakuit-
voering onder woorden worden gebracht. Dit laatste is het geval bij de
hardop-denkmethode. Bij deze methode is het gevaar minder groot dat
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verbale expressies niet overeenkomen met plaatsgevonden cognitieve
processen. Het behaviouristische bezwaar van epifenomenaliteit wordt
weersproken door:

- experimenten die het model van Ericsson en Simon testen. De result a-
ten zijn ten gunste van het model (Deffner en Rhenius, 1985);

- onder andere het onderzoek van Carpenter en Just (1986) die gebruik
maken van oogbewegingsregistraties. Zij tonen aan dat cognitieve
processen die tijdens het lezen met behulp van de hardop-denkmetho-
de zijn geregistreerd, in de tijd samenvallen met oogfixaties;

- het feit dat hardop-denkdata gevoelig zijn voor manipulaties van
belangrijke tekstvariabelen (Muth, Britton, Glynn en Graves, 1988);

- het feit dat hardop-denkdata geen beroep doen op het lange-termijn-
geheugen. Het gaat om het verbaal weergeven van bewuste processen
die zich afspelen in het korte-termijngeheugen en als zodanig be-
schikbaar zijn voor verwoording. Uit zelfrapportagemodellen blijkt dat
taken met een hoge verbalisatiegraad het meest geschikt zijn. Com-
plexe taken die weinig beroep doen op automatische informatiever-
werkingsprocessen, maar veel op redeneren, leveren de beste data
(Ericsson en Simon, 1984). Deze taken leiden tot incongruenties die
bewust gestuurde acties vereisen (Breuker, 1981). Het zijn gestuurde
acties die verwoord kunnen worden.

Het gevaar van epifenomenaliteit is verder teruggedrongen door de
ontwikkeling van zelfrapportagemodellen (Elshout, 1976; Ericsson en
Simon, 1980, 1984; Breuker, 1981), waarin wordt gespecificeerd wat
leerlingen wel en niet valide kunnen rapporteren over hun mentale
processen. Zelfrapportagemodellen geven aan welke taken het meest in
aanmerking komen voor het gebruik van de hardop-denkmethode. Ze
geven echter een onvolledig antwoord op de vraag welke niet-taakafhan-
kelijke factoren een invloed hebben op het hardop denken. Vanuit
theoretisch en pragmatisch gezichtspunt is het nodig de invloed van
omgevingsfactoren na te gaan. Het feit dat een proefpersoon niet zelf de
processen aangeeft, maar dat deze door een onderzoeker worden afgeleid
uit de protocollen, maakt de analyse van hardop-denkprotocollen be-
trouwbaar, maar tevens arbeidsintensief. Van der Kamp en Haanstra
(1977) conc1uderen dat hardop-denkdata veel informatie over complexe
creatieve vaardigheden bevatten, maar erg arbeidsintensief zijn. Ook
Wouters en De Jong (1982) spreken van een krachtige methode, die zeer
veel tijd vergt.

Wil de analyse van hardop-denkdata effectief zijn, dan is het gunstig als
hardop-denkprotocollen relevante gedachten bevatten. Daarom moet
worden nagegaan onder welke omstandigheden leerlingen het beste hun
gedachten verbaliseren.
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Is het bijvoorbeeld gunstig stimulerende herkenningspunten (markerin-
gen) in de tekst te plaatsen of is het juist beter dat leerlingen de vrijheid
hebben om op elk gewenst moment te verbaliseren? Olshavsky (1976/77)
constateert in een voorstudie dat teksten met markeringen (rode punten
op kritische plaatsen in de tekst) tot meer responses leiden dan teksten
zonder markeringen. Muth e.a. (1988) merken verder het volgende op:

- te algemene instructie leidt tot weinig of geen verbalisaties;
- te specifieke instructie leidt tot een vooringenomenheid am op een

atypische wijze te werken.

Hebben zij gelijk of niet? De aard van de instructie en het al of niet
stimuleren van verbalisaties hebben geen verband met de inhoud van de
taak, maar kunnen wei rechtstreeks de kwaliteit van de protocollen
bemvloeden.
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2.2 ONDERZOEK 1

HARDOP-DENKEN EN INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN ZELFREGULATIE

2.2.1 Inleiding

De aandaeht in het eerste onderzoek gaat uit naar het "(...) mysterieuze
mechanisme van de zelfregulatie (..)" (Brown, Bransford, Ferrara en
Campione, 1983). Uit hoofdstuk 1 blijkt dat er verschillen in zelfregulatie
bestaan tussen leerlingen. Tevens duiden bepaalde onderzoeksresultaten
op een samenhang tussen de kwaliteit en kwantiteit van regulatieactivitei-
ten enerzijds en de leerprestaties anderzijds. Door de hardop-denkrnetho-
de toe te passen is getraeht meer zieht te krijgen op de aetiviteiten van
het zelfregulatieproees.

Daarnaast gaat de aandaeht uit naar een onderzoeksmethodologische
vraag. Het onderzoek gaat na welke effect en bepaalde omstandigheden
waaronder het hardop denken kan plaatsvinden hebben op de verbalisa-
ties. In navolging van Olshavsky (1976/77) is nagegaan wat de invloed op
de kwantiteit van de verbalisaties is van markeringen in teksten. Aan het
hier te bespreken onderzoek deden veel meer proefpersonen mee dan in
het onderzoek van Olshavsky. Daardoor is de kans kleiner dat extra
responses aan een persoon kunnen worden toegesehreven. Door de
instrueties over het hardop denken te varieren, is de invloed nagegaan
van algemene en speeifieke instrueties (Muth e.a., 1988) op het aantal
verbalisaties. Verder is nagegaan of algemeenheid van instrueties en het
gebruik van markeringen een invloed hebben op de leerprestaties. Om
een antwoord te kunnen geven op de epifenomenaliteitsvraag is de
samenhang tussen het aantal regulatieaetiviteiten en de studietijd be-
paald. Deze samenhang geeft de mate aan waarin hardop-denkdata
indieatoren zijn voor reele regulatieproeessen. Daarbij is uitgegaan van
de redenering dat den ken (in de vorm van zelfregulatie) tijd in beslag
neemt.

2.2.2 De vraagstellingen

In dit onderzoek zijn vragen geformuleerd die betrekking hebben op
hardop-denken en zelfregulatie. Vraagstellingen over hardop-denken zijn:

1) Heeft de speeifieiteit van de instructie effect op het aantal verbalisa-
ties?

2) Hebben de markeringen in een te leren tekst een stimulerende
werking op het verbaliseren van gedachten?
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3) Welke invloed hebben de markeringen op de leerprestaties?
4) Welke invloed heeft de instructie op de leerprestaties?
5) Wat is de samenhang tussen de studietijd en het aantal verbalisaties?

Vraagstellingen over zelfregulatie zijn:

6) Welke regulatieprocessen en -activiteiten treden op tijdens het leren
(zoals deze naar voren komen in de hardop-denkprotocollen)?

7) Bestaan er verschillen in de frequentie van de regulatieprocessen en
de regulatieactiviteiten tussen de succesvolle en de minder succes-
volle leerlingen?

8) Bestaan er verschillen in de aard van de regulatieprocessen en de
regulatieactiviteiten tussen de succesvolle en de minder succesvolle
leerlingen?

9) Is er een verband tussen de regulatieprocessen en de regulatieactivi-
teiten en de leerprestaties?

ad l.
De aard van de instructie is gemanipuleerd door aan de ene groep
leerlingen te vragen "(..) alles te verbaliseren waar zij aan denken (..)"
(conditie 'Algemeen') en aan de andere "(..) alleen die gedachten te
verbaliseren die met het leren te maken hebben (..)" (conditie 'Specifiek').
Bij de algemene instructie is een lijst met voorbeelden van gedachtenex-
pressies gegeven die wel en niet gerelateerd zijn aan regulatieactiviteiten.
Bij de specifieke instructie is een lijst gegeven met aIleen de voorbeelden
van gedachtenexpressies die gerelateerd zijn aan regulatieactiviteiten.

ad 2.
In de leertaken zijn de markeringen aangebracht op plaatsen waar
problemen kunnen worden verwacht met de verwerking van de leerstof.
Verwacht werd dat leerlingen op die plaatsen zouden moeten redeneren.
Volgens zelfrapportagemodellen zijn deze momenten het meest geschikt
om gedachten te verbaliseren.

ad 3-4.
De leerprestaties zijn gemeten door het aantal goede vragen en op-
drachten te registreren: direct na bestudering van elke leertaak en twee
weken later.

ad 5.
Bij een leertaak zijn de teksten via een beeldscherm aangeboden, waar-
door het mogelijk was de studietijden te registreren.
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2.3 METHODE

2.3.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek namen 64 brugklasleerlingen deel, afkomstig van drie
havo/vwo-scholengemeenschappen uit de regio Tilburg. De participeren-
de leerlingen zijn geselecteerd op basis van hun Cito-score. De helft van
de leerlingen had hoge scores (548-550), de andere helft lage (438-440).
In beide groepen zaten evenveel jongens als meisjes. De gemiddelde
leeftijd was in beide groepen 12 jaar. De leerlingen deden vrijwillig mee
aan het onderzoek.

2.3.2 Proefopzet

De twee groepen leerlingen vormden de niveaus 'Hoog' en 'Laag' van de
variabele 'Niveau'. Deze variabele was een interpersoonsfactor. De
variabele 'lnstructie' was eveneens een interpersoonsfactor. De factor
'Instructie' had twee niveaus: 'Algemeen' en 'Selectief verbaliseren'. De
onderzoekscondities waren de niveaus van beide variabelen. De toewij-
zing van de leerlingen aan bovenstaande condities was voor de duur van
het onderzoek. Zowel de leerlingen met een hoge Cito-score als de
leerlingen met een lage Cito-score zijn gebalanceerd en 'random' toege-
wezen aan beide instructies. Hetzelfde gold voor het kenmerk 'Geslacht
van de leerling'.

De variabele 'Stimulering' was een intrapersoonsfactor met de niveaus
'Markeringen' en 'Geen markeringen'. Elke leerling is geconfronteerd
met de conditie 'Geen markeringen' waarin hij continu moest verbalise-
ren en de conditie 'Markeringen' waarin hij alleen moest verbaliseren
wanneer hij een markering tegenkwam. Leerlingen moesten dus twee
uitvoeringen van elke leertaak bestuderen, een met en een zonder
markeringen. Beide uitvoeringen en de volgorde waarin ze bestudeerd
moesten worden, zijn gebalanceerd over de variabele 'Stimulering'.

Zowel direct na het bestuderen van een leertaak als twee weken later is
een toets afgenomen, zodat 'Tijd' een tweede intrapersoonsfactor was in
de onderzoeksopzet met de niveaus: 'Toets l' en 'Toets 2'. Er was dus
sprake van een 2x2(2x2) factoriele proefopzet (zie fig 2.1).
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Niveau Instructie Leerlingen Stimulering

Markeringen Geen markeringen

Toets 1 Toets 2 Toets 1 Toets 2

persoon 01
Specifiek persoon 02

Hoog etc.
Algemeen

Specifiek persoon 33
Laag persoon 34

etc.
Algemeen

Fig. 2.1: De 2x2(2x2) factoriele proefopzet.

2.3.3 Leertaken

Leerlingen kregen in het onderzoek vier verschillende leertaken te
bestuderen (voUedig beschreven in De Jong, 1987):

1. vocabulaire;
2. encyclopedische teksten;
3. teksten over kansberekening;
4. instructieteksten.

De leertaken komen veel voor in het vwo en verschillen in de cognitieve
vaardigheden waarop ze een beroep doen. De leertaken kunnen worden
opgevat als vier typen van tekstbestudering.

ad 1.
De vocabulaire leertaak bestond uit veertig Engelse woorden met hun
vertalingen. Het vocabulaire is geselecteerd uit de op de scholen gebruik-
te methode Main Stream. De vocabulaire leertaak deed een beroep op
cognitieve vaardigheden die gerelateerd zijn aan het reproduceren van
informatie.

ad 2.
De encyclopedische teksten gingen over onderwerpen 'Het haar' en
'Brandwonden'. De teksten waren informatief van karakter. Ze zijn geba-
seerd op verhandelingen over deze onderwerpen in de 'Moderne Medi-
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sche Encyclopedic' (Elsevier, 1975).
De tekst 'Het haar' ging over de opbouw van het haar, kippevel, de
haargroei en haarsoorten tijdens de prenatale fase, puberteit en de
volwassenheid en de cycli in de haargroei. De tekst bestond uit 44 zinnen
met een gemiddelde zinslengte van 13,1 woorden. In totaal waren er 577
woorden. Het verhaal was opgebouwd uit 9 getiteide paragrafen met een
gemiddelde lengte van 4,9 zinnen en 64,1 woorden.
De tekst 'Brandwonden' ging over de opbouw van de huid, oorzaken van
brandwonden, kenmerken van eerste-, tweede- en derdegraads brandwon-
den, het genezingsproces en huidtransplantaties. De tekst bestond uit 41
zinnen met een gemiddelde zinslengte van 14,2 woorden. In totaal waren
er 582 woorden. Het verhaal was eveneens opgebouwd uit 9 getitelde
paragrafen, maar nu met een gemiddelde lengte van 4,8 zinnen en 64,7
woorden.
In verband met het hardop denken zijn in beide teksten bewust moeilijke
woorden aangebracht zaals follikel, vellushaar, iagnunohaar, gepigmen-
teerd, puberteit, telogene fase, corium, dermis, autotransplantatie,
homoiotransplantatie, e.d. De betekenis van een dergelijk vreemd woord
stond niet altijd in de directe nabijheid van het woord, maar soms in een
vorige of volgende paragraaf. Doordat de mogelijkheid groot was dat
leerlingen deze woorden niet begrepen, is hierdoor de noodzaak van
regulatieactiviteiten zoals terugbladeren, herlezen, vooruitlezen of 'attent
zijn op nog te komen uitleg' vergroot. Deze leertaak deed een beroep op
cognitieve vaardigheden die samenhangen met begrijpend lezen en
kennisverwerving.

ad 3.
De teksten over kansberekeningen hadden als leerdoel: het oplossen van
kansproblemen. De teksten handelden over kanssituaties met en zonder
teruglegging en de weergave hiervan in een kansendiagrarn of boom-
kansendiagrarn, In de teksten zijn opdrachten verwerkt die gelijkwaardig
zijn aan de opdrachten in de toetsen. De tekst 'Kansen l' (zonder terug-
legging) bestond uit 65 zinnen met een gemiddelde zinslengte van 12,8
woorden. In totaal waren er 824 woorden. De tekst 'Kansen 2' (met
teruglegging) bestond uit 82 zinnen met een gemiddelde zinslengte van
12,9 woorden. In totaal waren er 1055 woorden.
Deze leertaak deed een beroep op cognitieve vaardigheden die betrek-
king hebben op begrijpend lezen en het oplossen van problemen.

ad 4.
De instructieteksten gingen over het toetsenbord van een personal
computer en het aanpassen van een tekst. Het leerdoel van deze taak was
het kunnen toepassen van de informatie in de instructietekst. Selecteren
van de juiste inforrnatie in een tekst en deze transformeren naar een
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praktische situatie waren belangrijke cognitieve vaardigheden bij deze
leertaak.
De tekst 'Editor' ging over het computergeheugen, de 'enter'-toets,
bestanden en het oproepen van bestanden, het gebruik van een buffer en
verplaatsen en verwijderen van letters, woorden en zinnen door gebruik
te maken van de functietoetsen. De tekst bestond uit 66 zinnen met een
gemiddelde zinslengte van 14,7 woorden. In totaal waren er 973 woorden.
De tekst was opgebouwd uit 19 getitelde paragrafen met een gemiddelde
lengte van 3,5 zinnen en 51,2 woorden.
De tekst 'Toetsenbord' ging over de toetsen van het toetsenbord, het
computergeheugen, de 'enter'-toets, functies van toetsen zoals de 'caps-
lock', 'back-space', 'del', 'ins', 'home', 'end' en de pijltjes, het verwijderen
van letters, woorden en zinnen in een tekst en het met de cursor door
een tekst gaan. De tekst bestond uit 59 zinnen met een gemiddelde
zinslengte van 14,0 woorden. In totaal waren er 828 woorden. De tekst
was opgebouwd uit 20 getitelde paragrafen met een gemiddelde lengte
van 2,9 zinnen en 41,4 woorden.

De twee encyclopedische teksten over 'Ret haar' en 'Brandwonden' en de
instructieteksten zijn gepresenteerd op het beeldscherm van een Olivetti
PC M19. De presentatie was menugestuurd. De in getitelde paragrafen
verdeelde tekst werd in eerste instantie serieel doorlopen. De leerling
kon echter op elk gewenst moment de presentatie van een bepaalde
paragraaf stoppen. De leerling bepaalde de presentatieduur van de
paragrafen (self-paced). Ook kon hij, met het oog op een nadere bestude-
ring, kiezen voor een herpresentatie van een paragraaf. Die keuze kon
worden gemaakt aan de hand van de paragraaftitels die gedurende de
gehele presentatie van de tekst in een menulijst zichtbaar waren. Per
Jeerling is de presentatieduur van de paragrafen door het programma
geregistreerd.

De teksten hadden markeringen die uit een leeg, groen, oplichtend beeld-
scherm bestonden. Dit scherm verscheen elke keer nadat de leerling de
presentatie van een paragraaf stopte. Bij de papier-en-potlood leertaken
'Kan~~~_'__~~ :~_~_~!~_~laire'is het volgende symbool gebruikt als markerin-
gen: ~~§~~~~§~:8E:~~~§~;:~§~~~
Tijdens de introductie van het onderzoek is aan de leerling verteld, dat
hij bij een groen scherm of bij ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~moest zeggen wat hij
dacht.

2.3.4 Het registreren van de leerprestaties

Voor elke leertaak is een toets ontwikkeld. Bij de vocabulaire leertaak
moesten 20 woordjes van het Engels naar het Nederlands worden ver-
taald en 20 woordjes van het Nederlands naar het Engels. De toetsen



34 Hoofdstuk 2

over de encyclopedische teksten bestonden uit 10 vierkeuzevragen. Vier
van deze vragen zijn door vakdocenten aangemerkt als inzichtvragen, de
overige als kennisvragen. De vragen hadden betrekking op het onderwerp
'Ret haar' of 'Brandwonden'.
De toetsen over kansberekening bestonden uit 9 kansberekeningsommen
en een kennisvraag.
Voor de instructieteksten zijn toetsen ontwikkeld met 5 vierkeuzevragen
en 10 praktische tekstverwerkingsopdrachten. De 5 vragen zijn door
docenten aangemerkt als kennisvragen. Deze toetsen met de tekstverwer-
kingsopdrachten zijn per computer afgenomen, de toetsen van de andere
leertaken op papier. Een toets is direct na het bestuderen van de betref-
fende leertaak afgenomen. Twee weken nadien maakte de leerling dezelf-
de toets. De vragen stonden dan in een andere volgorde. Per leertaak
waren er vier toetsen, zodat een leerling in totaal 16 toetsen maakte.

AIle leertaken en toetsen zijn voorgelegd aan drie leerkrachten van groep
8 van drie basisscholen en aan vakdocenten van het havo/vwo. De
Ieerkrachten beoordeelden de leertaken en de toetsen in het aigemeen
ais moeilijk. WeI achtten zij brugklasleerlingen van het havo/vwo in staat
de taken te bestuderen en de toetsen te maken. In een vooronderzoek,
aan het einde van het schooIjaar, zijn de leertaken en toetsen getest bij
leerlingen van groep 8 van drie basisscholen. De toetsresultaten vertonen
voldoende spreiding.

2.4 PROCEDURE

2.4.1 De introductie

Gedurende de eerste week van het onderzoek zijn er met eike Ieerling
twee kennismakingsbijeenkomsten gehouden. Deze sessies hadden tot
doel de leerling vertrouwd te maken met het hardop denken en het
scheppen van een vertrouwelijke sfeer tussen proefleider en leer ling. Eike
sessie duurde een half uur.

Tijdens de eerste sessie kreeg de leer ling een korte uiteenzetting over het
onderzoek. Vervolgens kreeg hij fragmenten van een bandopname te
horen van een leerling die hardop denkend een taak op het gebied van
de kansberekening bestudeerde.
De Ieerling die was toegewezen aan de instructieconditie 'Specifiek' kreeg
een lijst met 44 voorbeelden van gedachtenexpressies die indica ties waren
van regulatieactiviteiten (zie bijlage A). Hij kreeg de instructie om aileen
die gedachten te verwoorden die met het leren zelf samenhangen. De
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leerling die aan de instructieconditie 'Algemeen' was toegewezen kreeg
dezelfde lijst, maar dan uitgebreid met 17 voorbeelden van gedachtenex-
pressies die geen uitdrukking van regulatieactiviteiten zijn (zie bijlage B).
Hij kreeg de instructie om al zijn gedachten te verwoorden. Gedurende
de eerste sessie kreeg de leerling tevens de gelegenheid om te oefenen in
het hardop denken. Hij bestudeerde een tekst waarin het leggen van een
bepaalde knoop, de visserssteek, is uitgelegd. Tevens moest hij proberen
om de knoop zelf te leggen in een bergtouw (0 7-8 mm Reepschniire).
De proefleider zag erop toe dat de leerling hardop bleef denken. Wan-
neer hij op grond van non-verbale uitingen zag of vermoedde, dat een
leerling nog met het probleem bezig was en verbalisaties desondanks
uitbleven, stimuleerde hij door middel van interventies als: "Wat denk je
nu?", "Wat gaat er nu door je hoofd heen?", "Probeer te zeggen wat je
denkt". Op deze wijze intervenieerde de proefleider gedurende het gehele
onderzoek. De sessie eindigde met een aantal evaluatieve vragen over de
wijze waarop de leerling het hardop denken had ervaren.

Ook bij de tweede sessie kreeg de leerling de gelegenheid te oefenen in
het hardop denken. Hij deed dit door hardop denkend een tekst te
bestuderen waarin het gebruik van een kompas is uitgelegd. Vervolgens
moest de leerling zelf een opdracht rnaken waarbij hij de informatie uit
de tekst moest toepassen.
De tekst over het kompas is, evenals de encyclopedische en de instructie-
teksten, gepresenteerd met behulp van een computer. De leerling is zo
wegwijs gemaakt in het omgaan met de menugestuurde aanbieding van
tekst op het computerbeeldscherm.

2.4.2 De experimentele leertaken

Gedurende de onderzoeksessies bestudeerde een leerling wekelijks twee
uitvoeringen van een leertaak. Achtereenvolgens bestudeerde hij de
leertaken vocabulaire, encyclopedische teksten, teksten over kansbere-
keningen en instructieteksten. Voordat een leerling begon met het bestu-
deren van de leertaak is hem verteld dat hij na het bestuderen van de
leertaak een toets moest maken. Ook is hem van te voren verteld welk
type vragen en opdrachten hij daarbij kon verwachten (zie bijlage C).
Voorts is de leerling er aan herinnerd dat hij hardop moest denken (zie
bijlage C). De leerling kreeg de instructie om continu hardop te denken
(conditie 'Geen markeringen') of om aileen hardop te denken op momen-
ten waarop hij daartoe op papier of beeldscherm werd aangespoord door
het zien van een markering (conditie 'Markeringen'). De proefleider
intervenieerde op basis van non-verbaal gedrag. Hij gaf noch inhoudelijke
feedback noch feedback over het verloop van het leerproces.
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De studietijd van de leertaken was beperkt tot een maximum van 30
minuten. Binnen die tijd kon een leerling stoppen wanneer hij wilde. Als
een leerling voor de eerste maal te kennen gaf te willen stoppen is hem
gevraagd of hij thuis ook zou stoppen. Tevens deelde de proefleider hem
de resterende tijd mede. De sessie eindigde als de leerling voor de
tweede maal te kennen gaf dat hij klaar was. Vervolgens maakte de
leerling de toets. Twee weken later maakte de leerling dezelfde toets met
een andere vraagvolgorde. Elke leertaak met de bijbehorende toets yond
bij alle leerlingen in dezelfde week plaats.
Bij het leren van vocabulaire is een vaste studietijd van 15 minuten
aangehouden. De leerling kon tussentijds niet stoppen.

2.4.3 De verwerking van de hardop-denkdata

Leerlingen moesten de teksten hardop lezen en hun gedachten verwoor-
den. Deze verbalisaties zijn opgenomen op audiocassette en vervolgens
letterlijk uitgetypt. Bij dit uittypen zijn passages die door de leerlingen
letterlijk zijn opgelezen wel aangegeven, maar niet uitgetypt. De protocol-
len zijn door codeurs opgedeeld in de 'zinvolle eenheden' die Wouters en
De Jong (1982) hanteerden. In dit proefschrift is gekozen voor de
benaming: regulatie-eenheid, Een regulatie-eenheid is een deel van een
hardop-denkprotocol waaruit blijkt dat er een regulatieactiviteit heeft
plaatsgevonden. De eenheid geeft het begin en het einde (daar waar een
andere cognitieve activiteit begint) aan van een regulatieactiviteit in het
protocol. De eenheid is onafhankelijk van zins- en alineaverband en
omvat steeds een regulatieactiviteit. Het gaat dus niet om bestuderings-
processen, zoals bij Wouters en De Jong, maar om eenheden die regula-
tieprocessen reflecteren. Tegelijk met het identificeren van een regulatie-
eenheid is ook bepaald om welk regulatieproces en welke regulatieactivi-
teit het gaat. Vervolgens is de eenheid benoemd en gecodeerd. De
auditieve opname werd geraadpleegd als dat nodig was voor de identifica-
tie en benoeming van regulatie-eenheden. Voor de benoeming en code-
ring is gebruik gemaakt van een analyse-Zcoderingsscherna (zie bijlage D
en E). Het analyse-ycoderingsschema is een modificatie van het schema
dat eerder door Simons, Vermunt en Lodewijks (1985) is ontwikkeld. De
wijzigingen zijn in het schema op een iteratieve en 'analysis-by-synthesis'
methode (Breuker, 1981) tot stand gekomen. Daarvoor zijn de protocol-
len gebruikt van de eerder genoemde voorstudie.

Het schema is opgedeeld in vier regulatieprocessen. Elke proces omvat
een aantal regulatieactiviteiten die gedefinieerd zijn in term en van
concrete (mentale) activiteiten van leerlingen. Het analyseschema kent de
volgende processen:
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1. ORIENTEREN
Bij 'Orienteren' gaat het om regulatieactiviteiten waarmee informatie
kan worden verzameld om kennis, opvattingen en strategieen uit het
geheugen te actualiseren. Deze kennis, opvattingen en strategieen
vindt de leerling belangrijk voor het volbrengen van de leertaak of het
oplossen van de probleemsituatie. De orientatie gebeurt op basis van
de leertaakkenmerken, de probleemsituatie en de persoon.
Orientatie kan ook tijdens het leren plaatsvinden om de planning van
leeractiviteiten te veranderen, andere leeractiviteiten aan te wenden
en om een probleem of dissonantie tussen bereikte leerresultaten en
leerdoelen op te lossen.

2. PROCESBEWAKEN
Bij 'Procesbewaken' gaat het om regulatieactiviteiten die informatie
verschaffen over hoe het leerproces verloopt. Voorbeelden hiervan
zijn: constateren van positieve en negatieve voortgang in het leerpro-
ces, constateren van begrepen en onbegrepen tekstgedeelten, controle-
ren van de studietijd en weten welke leeractiviteiten gebruikt worden.

3. STUREN
'Sturen' omvat regulatieactiviteiten die betrekking hebben op coordi-
neren en reguleren van de leeractiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn:
kiezen en toewijzen van bepaalde leeractiviteiten, identificeren van
een probleem, opdelen van een probleem in deelproblemen en door
aan zichzelf vragen te stell en uit een probleem komen.

4. TOEl'SEN
'Toetsen' heeft betrekking op regulatieactiviteiten die gebruikt worden
om te controleren of er voldoende informatie uit de tekst is gehaald,
een tekst of uitleg is begrepen en of de gestelde leerdoelen zijn
bereikt. Het zijn activiteiten die een diepere verwerking van de
informatie kunnen bewerkstelligen. Ze hebben een toetsend karakter.
Daardoor wordt nadere informatie verkregen over de aard en de
kwaliteit van de bereikte (tussen)resultaten in het leer- of oplossings-
proces. Voorbeelden hiervan zijn: parafraseren, samenvatten, trekken
van conclusies, oplossen van oefenopgaven, reproduceren en het
vergelijken van tekstfragmenten.

Naast deze regulatieprocessen zijn er twee categorieen van overige
verba lisaties:

1. TRANSFORMEREN
Onder deze categorie vallen alle mediatieve leeractiviteiten die de
internalisering van informatie bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: lezen,
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inprenten, overschrijven, rekenen en toevoegen van informatie of
ervaringen.

2. OPMERKINGEN
Opmerkingen van de leerling en de proefleider die niet rechtstreeks
met het leren te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de interventies om
hardop te blijven denken.

2.4.4 Data-analyse

Van de 544 hardop-denkprotocollen, met elk een duur van 15 it 30 minu-
ten, zijn er 531 letterlijk uitgetypt en geanalyseerd. De overige waren
onbruikbaar door uitval van apparatuur, ziekte en dergelijke.

De betrouwbaarheid van het gebruikte analyse-Zcoderingsschema is
nagegaan door, per protocol en voor het totaal van de vier protocollen
sam en, Pearson-correlatiecoefficienten tussen de codeurs te berekenen
voor de frequenties van de afzonderlijke regulatieactiviteiten. Deze
correIa ties varieerden tussen r =0,69 en r =0,98 (zie tabel 1). Alle correla-
tiecoefficienten zijn significant (Df=52;P:s:O.OOI).

Tabel 1: Pearson-correlatiecoefficienten tussen drie codeurs voor de frequenties
van de afzonderlijke regulatieactiviteiten per protocol en voor alle vier de
protocollen sam en.

HARDOP-DENKPROTOCOLLEN

PROT. 1 PROT. 2 PROT. 3 PROT. 4 1TIM 4

Codeur 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

1
2

0,80 0,93 0,97
0,84

0,98 0,69
0,97

0,90 0,95
0,70

0,95
0,91

0,94 0,98
0,93

Het feit dat regulatieactiviteiten worden gezien als observeerbare realisa-
ties van de in actie zijnde regulatieprocessen, betekent niet dat de interne
consistentie van de regulatieactiviteiten binnen processen noodzakelijker-
wijs hoog is. Regulatieactiviteiten zijn samengebracht op inhoudelijke
grond en niet op onderlinge samenhang. Het veel hanteren van een regu-
latieactiviteit binnen een bepaald proces hoeft namelijk niet noodzakelij-
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kerwijs te leiden tot een even of tegengesteld frequent gebruik van een
andere regulatieactiviteit binnen dat proces. Welke activiteiten wel of niet
gebruikt zijn, is eerder afhankelijk van de problemen die een leerling
tijdens net leren van een taak tegenkwam, dan van de andere gebruikte
activiteiten binnen dat bepaalde proces. In tegenstelling tot wat sommige
andere onderzoekers hebben gedaan, zijn verschillen in het gebruik van
regulatieactiviteiten op hun statistische significantie getoetst door het
uitvoeren van variantieanalyse. De analyses zijn uitgevoerd op de absolu-
te frequenties van regulatieactiviteiten en niet op relatieve frequenties
binnen een groep. De vraagstellingen waren namelijk gericht op de
absolute verschillen in regulatieactiviteiten tijdens het leren. Het gaat er
tijdens het leren niet om of er relatief gezien vaker, minder of evenveel
regulatieactiviteiten worden gehanteerd, maar of er gezien de leerpresta-
ties absoluut gezien minder of meer reguiatieactiviteiten worden gehan-
teerd. Proporties geven, gezien de mogelijke verschillen in het gemiddeld
aantal regulatieactiviteiten tussen de groepen met goede en minder goede
leerprestaties, een vertekend beeld (Lytle, 1985; Vermunt, Lodewijks en
Simons, 1986). Gekozen is voor variantieanalyse op absolute frequenties,
in navolging van Bereiter en Bird (1985); Bal1staedt en Mandl (1985);
Vermunt, Lodewijks en Simons (1986); Muth, Britton, Glynn en Graves
(1988) en Terlouw (1990).

Om een antwoord te kunnen geven op de vragen over het hardop-den-
ken, zijn univariate en multivariate variantieanalysetechnieken gebruikt.
Eerst is, per leertaak, een ANOVAuitgevoerd om te achterhalen of er een
effect was van de factoren op het totale aantal geidentificeerde en be-
noemde regulatie-eenheden. De eenheden die onder de categorie 'Op-
merkingen' vallen zijn buiten de analyses gehouden. Daarna zijn de
regulatieprocessen als variaten in een MANovA-procedure meegenomen.
De opzet van beide variantieanalyses bestond uit twee interpersoonsfacto-
ren 'Niveau' en 'Instructie' en de intrapersoonsfactor 'Stimulering'. Op de
regulatieprocessen waarop een of meerdere factoren een effect had, is
een MANOVAuitgevoerd met de regulatieactiviteiten als varia ten.

Om de relatie tussen regulatieactiviteiten en leerprestaties te bepalen, is
gebruik gemaakt van een regressieanalysetechniek: 'All Possible Subset
Analysis' (APs-analyse). Nagegaan is in hoeverre bepaalde subsets van
regulatieactiviteiten de varian tie in leerprestaties verklaren. De analyses
hadden betrekking op de conditie 'Geen markeringen' van de factor
'Stimulering'. Om het aantal activiteiten uit het analyse-Zcoderingsschema
terug te brengen tot een klein ere set met een relevante multiple R2 en
een significante multiple regressiecoefficient, is de volgende procedure
gevolgd.
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Uit Ars-analyses per leertaak per regulatieproces zijn de 'best subsets'
geselecteerd die de hoogste aangepaste R2 hadden en waarvan de
coefficienten van de afzonderlijke activiteiten een t-waarde hadden van
~1.1

Vervolgens zijn er weer per leertaak APs-analyses uitgevoerd, maar nu
voor de set van regulatieactiviteiten die geselecteerd waren uit de vier
regulatieprocessen. Per afhankelijke variabele, de presta tie op de Ie toets
en de 2e toets, is uit de analyses de subset geselecteerd die de hoogste
aangepaste multiple R2 had en waarvan de afzonderlijke coefficienten
van de regulatieactiviteiten een t-waarde ~1 hadden. De t-toetsing geeft
aan of de regressiecoefficient afwijkt van nul.

2.5 RESULTATEN

Eerst zal worden ingegaan op de vraag welke regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten er tijdens het leren plaatsvonden (§ 2.5.1). Daarna
worden de effecten van de factor 'Instructie' besproken (§ 2.5.2) en de
effect en van de factor 'Stimulering' (§ 2.5.3). Vervolgens wordt de invloed
van beide factoren op de leerprestaties besproken (§ 2.5.4). De samen-
hang tussen studietijd en geverbaliseerde gedachten komt ter sprake in
§ 2.5.5. Naast de methodologische vragen waren er ook onderwijspsycho-
logische vragen. Deze worden beantwoord op basis van univariate en
multivariate variantie- en regressieanalyses. Eerst worden de kwantita-
tieve verschillen in het regulatieproces besproken (§ 2.5.6) en daarna de
kwalitatieve verschillen (§ 2.5.7). In § 2.5.8 komt het verband tussen de
regulatieactiviteiten en de leerprestaties aan de orde.

2.5.1 Welke regulatieprocessen en -activiteiten traden er op tijdens het leren?

Er waren grote verschillen in het gebruik van regulatieprocessen en -activiteiten tussen
leerlingen. In het algemeen bleken de regulatieprocessen 'Procesbewaken' en 'Sturen' het
meest dominant en het minst gevoelig voor de eisen die de verschillende leertaken aan het
leerproces stelden. Vooral de regulatieactiviteiten 'Constateren van positieve tussenresulta-
ten, 'Constateren van taakkenrnerken', 'Constateren van eigen handelingen' en 'Kiezen van
een activiteit' bleken die dominantie en ongevoeligheid te delen. Meer taakgevoelig waren
de regulatieactiviteiten 'Constateren negatieve tussenresultaten', 'Selecteren van informatie
als object van aandacht', 'Vragen stellen', 'Herlezen', 'Concluderen', 'Vergelijken van
tekstfragrnenten', 'Reproduceren' en 'Samenvatten'.

In termen van de stapsgewijze regressieanalyse zou men spreken van een
subset waarvan de regulatieactiviteiten een 'F-to-remove' ~1 hadden en de
overblijvende variabelen een 'F-to-enter' < 1 (Frane, 1990).
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Het analyse-ycoderingsscherna dat uit dit onderzoek naar voren kwam is
een antwoord op de vraag welke regulatieprocessen en -activiteiten er
tijdens het leren optraden. In het schema (zie bijlage E) staan de regula-
tieprocessen en regulatieactiviteiten die de leerlingen gebruikten tijdens
het leren.
De mate waarin de regulatieprocessen en -activiteiten in de hardop-
denkprotocollen naar voren kwamen, is weergegeven in bijlage F. Naast
gemiddelde frequentie is de standaarddeviatie berekend. Deze spreidings-
maat is een maat voor individuele verschillen. Hoe groter de spreiding,
des te groter zijn de individuele verschillen ten aanzien van de frequentie
waarmee het betreffende regulatleproces/-activiteit voorkomt. De sprei-
ding/standaarddeviatie betreffende het totaal aantal processen is een
maat voor de verschillen in de mate waarin een regulatieproces/-activiteit
leertaakafhankelijk is. De standaarddeviaties duidden op grote individue-
le verschillen in de mate waarin leerlingen gebruik maakten van de
regulatieactiviteiten en -processen.
Tevens bleek dat leerlingen zich nauwelijks op de leertaken orienteerden
en zowel bij de orientering ais bij de taakuitvoering nauwelijks expliciet
hun voorkennis betrokken.

De meest dominante regulatieprocessen bleken 'Procesbewaken' en
'Sturen'. Van deze twee vertoonde het regulatieproces 'Sturen' de minste
spreiding tussen de leertaken. 'Procesbewaken' kwam het meeste voor bij
het Ieren van vocabulaire en de tekst over kansberekenen. Het regula tie-
proces 'Toetsen' kwam het minst voor bij het bestuderen van de encyclo-
pedische teksten en het meest bij het Ieren van vocabulaire.

De regulatieactiviteiten die het meeste voorkwamen waren het 'Constate-
ren van positieve tussenresultaten' 'Constateren van negatieve tussenre-
sultaten', 'Constateren van Taakkenmerken', 'Constateren van eigen
handelingen', 'Kiezen van een activiteit', 'Selecteren van een object van
aandacht', 'Vragen stellen', 'Herlezen', 'Conclusies trekken', 'Vergelijken
van tekstfragmenten', 'Reproduceren' en 'Oplossen van oefenopgaven'.
De activiteiten 'Kiezen van activiteiten' en 'Constateren van positieve
tussenresultaten' kwamen het meest voor en vertoonden slechts een
geringe spreiding tussen de leertaken. De activiteiten 'Constateren van
taakkenmerken' en 'Constateren van eigen handelingen' vertoonden
eveneens weinig spreiding ten aanzien van de taken.

De procesbewakingsactiviteit 'Constateren van negatieve tussenresulta-
ten'; kwam het meeste voor bij het leren van vocabulaire en het bestude-
ren van de tekst over kansberekenen.

Ten aanzien van de sturingsactiviteit 'Selecteren van een object voor aan-
dacht' kan worden opgemerkt dat deze het meest voorkwam bij het leren
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van vocabulaire en het bestuderen van de instructieteksten. 'Vragen
stellen' kwam het meest voor bij het bestuderen van de teksten over
kansberekenen en de instructieteksten. 'Herlezen van een woord' en
'Reproduceren' kwamen het meeste voor bij het leren van vocabulaire en
het bestuderen van de encyclopedische teksten. De activiteit 'Herlezen
van tekstgedeelten' kwam het meest voor bij het bestuderen van de tekst
over kansberekenen, maar ook veel bij het bestuderen van de encyclope-
dische teksten en de instructieteksten.

De toetsingsactiviteit 'Vergelijken van het gereproduceerde en verbete-
ren' kwam hoofdzakelijk voor bij het leren van vocabulaire. De activiteit
'Concluderen' kwam het meest voor bij het bestuderen van de teksten
over kansberekenen. Bij deze taak is veel gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid am het inzicht te toetsen door de activiteit 'Oplossen van oefen-
opgaven'. Het gebruik van deze toetsingsactiviteit vertoonde veel sprei-
ding. Hetzelfde valt te constateren bij het bestuderen van de instruc-
tieteksten ten aanzien van de toetsingsactiviteit 'Vergelijken van tekst-
fragmenten'.
'Samenvatten' is een activiteit die het meest voorkwam bij het bestuderen
van de encyclopedische teksten.

Ten aanzien van de categorie transformatieactiviteiten kan worden
opgemerkt, dat deze het meest afgewisseld worden door regulatieactivitei-
ten bij de leertaken 'Vocabulaire' en 'Instructietekst'. De transforma-
tieactiviteit 'Lezen' is gemiddeld zo'n 25 keer per taak onderbroken. Dat
gebeurde het meest bij de taken 'Instructietekst' en 'Kansberekenen'. De
transformatieactiviteiten 'Inprenten' (uit het hoofdleren van informatie)
en 'Letterlijk overschrijven' kwamen het meeste voor bij het leren van
vocabulaire en bij het bestuderen van de encyclopedische teksten,

2.5.2 Had de specifieke instructie een effect op het aantal verbalisaties?

De factor 'Instructie' had bij drie van de vier leertaken geen significant effect op het aantal
verbalisaties. Het effect op het aantal verbalisaties met betrekking tot de leertaak 'Instructie-
tekst' verdween na het corrigeren voor het aantal toetsingen.

Bij de leertaak 'Instructietekst' was er een univariaat effect van de factor
'Instructie' (F(1;58) = 3,85; P !5:0,05). Onder de conditie 'Algemeen'
bedroeg het gemiddeld aantal regulatieactiviteiten per protocol 119
(SD 61) en onder de conditie 'Specifiek' 98 (SD 41). Dit effect verdween
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na correctie voor het aantal univariaat toetsingen die zijn uitgevoerd.'

Uit de MANOVAmet de regulatieprocessen als variaten kon geen multiva-
riaat effect (F(5;54) = 0,96; P~0,45) van de factor 'Instructie' worden
vastgesteld.

2.5.3 Hadden de markeringen in de teksten een stimulerende werking op het
verbaliseren van gedachten?

Markeringen hadden in het algemeen een positieve invloed op het aantal verbalisaties.

Uit de ANOVA'Sbleek dat de factor 'Stimulering' een significant effect
had op het totaal aantal regulatieactiviteiten per protocol bij de leertaken
'Kansberekenen' (F( 1;59) = 5,72; P ~0.02) en 'Instructieteksten'
(F(1;59) =7,44; P~0,01). Het effect was ten gunste van de conditie
'Markeringen'. Bij de leertaak 'Kansberekenen' bedroeg het gemiddeld
aantal regulatieactiviteiten onder de conditie 'Geen markeringen' 91 (SD
61) en 108 (SD 50) onder de conditie 'Markering'. Bij de leertaak 'In-
structietekst' waren het respectievelijk 99 (SD 53) en 118 (SD 51) regula-
tieacti-viteiten.

Uit de MANOVAmet de regulatieprocessen als variaten bleek een multi-
variaat effect van de factor 'Stimulering'. Het effect is bij aile leertaken
geconstateerd. De bijbehorende F-waarden voor de leertaken 'Vocabulai-
re', 'Encyc1opedische tekst', 'Kansberekenen' en 'Instructietekst' waren
F(5;56)=5,04; P~O,OOl, F(5;56)=2,48; P~0,05, F(5;55)= 12,16; P~O,OOl en
F(5;54)=7,02; P~O,OOl. In tabel 2 zijn de processen weergegeven waarop
de factor 'Stimulering' een significant (univariaat) effect had.

Voor elk van de processen waarop de factor 'Stimulering' een effect had,
is een multivariate variantieanalyse uitgevoerd met de regulatieactivitei-
ten als variaten. Ten aanzien van de leertaak 'Vocabulaire' had de factor
'Stimulering' een significant multivariaat effect op zowel de categorie
"Transforrneren' als op het regulatieproces 'Toetsen'. Op univariaat
niveau was er een significant effect waarneembaar op de regulatieactivi-
teit 'Reproduceren' van het proces 'Toetsen' (zie tabel 2).
Bij de leertaak 'Encyc1opedische tekst' is een MANovA-procedure met
dezelfde structuur uitgevoerd. Hierbij waren de regulatieactiviteiten van
het proces 'Procesbewaken' ingevoerd als varia ten. De factor 'Stimulering'
had een multivariaat effect (F(9;52) =5,3; P~O,OOI). Dit effect weer-

2 Door het uitvoeren van een aantal ANOYA's neemt de kans op een type 1-
fout toe. Hiervoor is gecorrigeerd door de Bonferroni-correctie toe te
passen (exIN, N=het aantal univariate tests).
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spiegelde zich in univariate
tieactiviteiten 'Constateren
handelingen' (zie tabeI2).
Ook voor de leertaak 'Kansberekenen' zijn dergelijke MANOVA'Suitge-
voerd. De factor 'Stimulering' bleek significante, univariate effecten te
hebben op de activiteit 'Lezen' uit de categorie 'Transformeren', op de
regulatieactiviteit 'Reflecteren op voorkennis' van het proces 'Orienteren'
en op de regulatieactiviteit 'Constateren taakkenmerk' van het proces
'Procesbewaken' (zie tabel 2).
Bij de leertaak 'Instructietekst' had de factor 'Stimulering' univariaat ef-
fect op de regulatieactiviteit 'Reflecteren op voorkennis' van het proces
'Orienteren' en de regulatieactiviteiten 'Constateren taakkenmerken',
'Constateren eigen handeling', 'Constateren van onbegrepen woorden' en
'Constateren van onbegrepen tekstgedeelten' van het proces 'Proces-
bewaken' (zie tabel 2).

effecten van dezelfde factor op de regula-
taakkenmerken' en 'Constateren eigen

2.5.4 Wat was de invloed van de markeringen, de instructies, Cito-niveau en
retentie op de leerprestaties?

De factoren 'Markeringen' en 'Instructie' hadden geen invloed op de leerprestaties.
Leerlingen met hoge Cito-scores presteerden beter op de toetsen dan leerlingen met lage
Cito-scores.

De invloed van de factoren 'Stimulering' en 'Instructie' op de leerpre-
staties is nagegaan door voor de leertaak 'Vocabulaire' een MANOVAuit
te voeren met de interpersoonsfactoren 'Instructie' en 'Niveau'. De factor
'Niveau' was tevens een referentiefactor. Te verwachten valt, dat deze
factor invloed heeft op de leerprestaties. Als intrapersoonsfactoren zijn
opgenomen de factoren 'Stimulering' en 'Tijd'. De presta ties op de toets
'Nederlands-Engels' en de toets 'Engels-Nederlands' waren variaten. Er
waren aileen multivariate effecten van de factoren 'Niveau' (F(2;59) =
6,59; P:-;;O,Ol)en 'Tijd' (F(2;59)=82,03; P:-;;O,OOl).De factoren 'Markerin-
gen' en 'Instructie' hadden geen invloed op de leerprestaties.
Voor de andere leertaken zijn ANOVA's uitgevoerd. In die analyses zijn
'Instructie' en 'Niveau' als interpersoonsfactoren opgenomen en 'Stimule-
ring' en 'Tijd' als intrapersoonsfactoren. De factor 'Niveau' had bij aile
leertaken een significant effect op de prestaties (zie tabel 3). De factor
'Tijd' had, met uitzondering van de leertaak 'Kansberekenen', bij aile
leertaken een significant effect op de prestaties (zie tabel 3). De andere
factoren hadden geen significante invloed op de leerprestaties. Er waren
geen interacties tussen de factoren.
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Tabel2: Overzicht van de gemiddelden ex), standaarddeviaties (SD), Univariate F-
waarden en P-waarden van regulatieprocessen en -activiteiten als functie
van de factor 'Stimulering'r'

LEER- CATEGORIE/ GEEN MARKERING
TAAK PROCES EN MARKERING

ACIlVITEITEN

- -
X so X SO F OF P

VOCA- TOETSEN 29,9 17,7 22,5 15,8 12,0 1;60 •••
BUlAIRE Reproduceren 22,7 14,5 17,1 13,3 8,9 1;60 •

TRANSFORMEREN 34,9 21,6 28,3 18,5 7,4 1;60 •

ENCYCLO. PROCESBEWAKEN 16,9 12,1 21,5 11,9 9,3 1;60 ••
TEKST Constateren:

-Taakkenmerk 3,0 3,2 4,4 3,1 8,7 1;60 •
-Eigen handel. 2,4 2,4 4,7 3,9 22,2 1;60 •••

KANSBE- LEZEN 23,9 13,2 30,2 9,8 19,7 1;59 •••
REKENEN ORIENTEREN 0,9 1,6 3,0 3,0 17,7 1;59 •••

Reflecteren op
-voorkennis 0,6 1,4 2,4 2,8 16,6 1;59 •••
PROCESBEW AKEN 22,9 17,9 28,7 18,2 4,8 1;59 ••
Constateren
-taakkenmerk 1,8 2,0 3,2 3,8 9,4 1;59 •
TRANSFORMEREN 25,7 14,9 32,3 11,8 15,7 1;59 •••

INSfRUC. ORIENTEREN 2,1 2,1 3,4 3,3 8,7 1;58
TEKST Reflecteren op

-voorkennis 1,7 1,7 2,9 2,9 8,9 1;58
PROCESBEW AKEN 21,5 14,5 31,2 16,0 26,4 1;58 •••
Constateren:
-Taakkenmerk 3,8 3,5 6,9 5,5 29,1 1;58 •••
-Eigen handel. 3,3 2,6 6,3 4,4 35,0 1;58 •••
-Onbegrepen
woorden 0,4 0,7 0,7 0,8 10,5 1;58 ••

-Onbegrepen
tekst 0,8 1,1 1,4 1,8 11,3 1;58 ••

3 In de tabel zijn aIleen significante effecten opgenomen. Lv.m. de toenemen-
de kans op een type l-fout geeft een * de Bonferroni-correctie «(lIN,
N =het aantal univariate tests) significantie tot op 0,05 niveau weer, **
significantie tot op 0,02 niveau en *** significantie tot op 0,001 niveau. Dit
geldt ook in tabel 6 en tabel 11 in dit hoofdstuk.
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Tabel3: Overzicht van de gemiddelde (X) leerprestaties , standaarddeviaties
(SD), univariate F-waarden en P-waarden als functie van de factoren
'Niveau' en "Tijd',

FACTOR LEERTAAK CONDmE

X SO X SO F OF P!>

NIVEAU HOOG LAAG

VOCABULAlRE:
Engels-Nederlands 13,6 3,1 11,7 2,9 9,73 1;60 0,01
N ederlands- Engels 13,3 3,3 11,0 3,3 13,26 1;60 0,001
ENCYCLOPE.TEKST 7,0 1,6 5,4 1,9 36,0 1;60 0,001
KANSBEREKENEN 5,9 1,9 3,1 1,6 73,5 1;59 0,001
INSTRUCTIETEKST 8,9 5,1 6,0 6,5 14,0 1;58 0,001

TIJD IE TOETS 2E TOETS

VOCABULAlRE:
Engels- N ederlands 13,7 3,2 11,6 2,7 105,1 1;60 0,001
Nederlands- Engels 13,5 3,2 10,8 3,2 120,6 1;60 0,001
ENCYCLOPE. TEKST 6,5 2,0 5,9 1,9 18,9 1;60 0,001
KANSBEREKENEN 4,6 2,3 4,4 2,2 0,8 1;59 0,38
INSTRUCTIETEKST 9,0 7,5 6,0 3,4 20,8 1;60 0,001

2.5.5 Wat was de samenhang tussen studietijd en het aantal verbalisaties?

Er was een samenhang tussen het aantal verbalisaties en de studietijd.

Aangezien studietijd ofwel presentatieduur van de paragrafen bij de
leertaak 'Encyclopedische tekst' was geregistreerd, was het mogelijk de
relatie na te gaan tussen de factor 'Studietijd' en het aantal regulatieacti-
viteiten die in de hardop-denkprotocollen voorkwamen. Er zijn Pearson-
correlatiecoefficienten berekend tussen enerzijds het totale aantal regula-
tieactiviteiten voor de conditie 'Markeringen' en 'Geen markeringen' en
anderzijds de studietijd. Ook zijn er correlatiecoefficienten berekend
tussen het totale aantal regulatieactiviteiten per regulatieproces en de
studietijd.
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Voor de conditie 'Markeringen' is de tijd die leerlingen besteedden aan
verbalisaties, terwijl er een groen scherm werd gepresenteerd, gescheiden
van de presentatietijd. Bij de berekeningen is verder nog een uitsplitsing
gemaakt naar niveau. De correlaties tussen de totale studietijd ofwel
presentatietijd en het totale aantal processen, lagen tussen r = 0,51 en
r=0,73. De correlaties met betrekking tot de conditie 'Geen markeringen'
waren over het algemeen iets hager (zie tabel 4). Dit verschil was niet
statistisch significant.

In tabel 4 is te lezen dat de correlaties bij leerlingen met hoge Cito-
scores over het algemeen hager waren dan bij leerlingen met lage scores
(t(20) = 1,95; P~0,05). De correlaties voor de groep leerlingen met hoge
Cito-scores waren allemaal significant behalve bij het zelfregulatieproces
'Orienteren'. Bij de groep leerlingen met lage Cito-scores waren er alleen
significante correlaties bij de categorie 'Transformeren' en het zelfregula-
tieproces 'Sturen'.

Tabel 4: Pearson-correlatiecoefficienten (r) en bijhorende P-waarden (P) van de
studietijd met het totale aantal regulatieactiviteiten per regulatieproces
als functie van de factoren 'Stimulering' en 'Niveau' met betrekking tot
de leertaak 'Encyclopedische tekst'.

CATEGORIE/PROCES

ORIENTEREN r
P

GEEN MARKERING MARKERING

NlVEAU NIVEAU

BEIDE HOOG lAAG BEIDE HOOG lAAG

0,16 0,30 -0,06 0,03 -0,12 0,16
0,10 0,05 0,37 0,41 0,26 0,19

0,42 0,53 0,25 0,34 0,39 0,29
0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 0,06

0,67 0,74 0,69 0,61 0,60 0,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,28 0,52 0,25 0,33 0,51 0,01
0,01 0,04 0,09 0,00 0,00 0,49

0,64 0,75 0,57 0,57 0,65 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,64 0,73 0,62 0,59 0,68 0,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCESBEWAKEN r
P

STIJREN r
P

TOETSEN r
P

TRANSFORMEREN r
P

TOTAAL r
P
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2.5.6 Waren er verschillen in de frequentie van de regulatieprocessen en -activi-
teiten tussen succesvolle en minder succesvolle leerlingen?

Succesvolle leerlingen gebruikten vaker regulatieactiviteiten dan minder succesvoUe
leerlingen.

De factor 'Niveau' had, zo bleek uit de uitgevoerde ANOVA'S, bij alle
leertaken een significant effect op het totaal aantal regulatieactiviteiten
(zie tabel 5). Uit MANOVA'S met de vijf regulatieprocessen als variaten
bleek dat de factor 'Niveau' bij aIle leertaken een multivariaat effect had.
Voor de leertaken 'Vocabulaire', 'Encyc1opedische tekst', 'Kansberekenen'
en 'Instructietekst' waren de F-waarden respectievelijk F(5;56) = 5,02;
P~0,001, F(5;56) =2,48; P~0,05, F(5;55) =3,51; P~0,001 en F(5;54) =4,81;
P~O,OOl. Op univariaat niveau had de factor 'Niveau' niet op elk regula-
tieproces een significant effect (zie tabel 6).

Tabel 5: Overzicht van de gemiddelden ex), standaarddeviaties (SD), univariate
F-waarden en P-waarden van het totaal aantal regulatieactiviteiten per
leertaak als functie van de factor 'Niveau'.

LEERTAAK HOOG LAAG

X so X so F OF Ps

VOCABUl.AlRE 133 52 101 47 9,0 1;60 0,Q1
ENCYCLOPEDISCHE TEKSf 89 44 61 27 11,3 1;60 0,01
KANSBEREKENEN 114 65 85 43 5,9 1;59 0,02
INSfRUCTIETEKSf 123 56 94 45 7,5 1;58 0,01

2.5.7 Waren er verschillen in de aard van de regulatieprocessen en -activueiten
tussen succesvolle en minder succesvolle leerlingen?

Sommige regulatieprocessen en -activireiten hanteerden succesvolle leerlingen vaker en
andere minder. De aard van het zelfregulatieproces bij succesvolle leerlingen was kwalitatief
gezien anders dan het zelfregulatieproces bij minder succesvolle leerlingen.

Om het effect van de factor 'Niveau' op de regulatieactiviteiten te
bepalen is er per taak een MANOVA uitgevoerd op de regulatieprocessen
waarop de factor 'Niveau' een significant effect had. Varia ten in deze
multivariate analyses waren de regulatieactiviteiten van het desbetref-
fende regulatieproces.

Bij de leertaak 'Vocabulaire' zijn MANOVA'S uitgevoerd voor de regulatie-
processen 'Procesbewaken' en 'Toetsen'. Uit beide analyses bleek dat de
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factor 'Niveau' een multivariaat effect had F(7;54) = 2,65; P s:0,02 en
F(8;53) =2,94; Ps:O,Ol. Op univariaat niveau had de factor 'Niveau' een
significant effect op de regulatieactiviteiten 'Constateren positief tussen-
resultaat', 'Constateren negatief tussenresultaat' van het proces 'Procesbe-
waken' en op de regulatieactiviteit 'Reproduceren' van het proces 'Toet-
sen' (zie tabel 6).

Tabel6: Overzicht van de gemiddelden (X), standaarddeviaties (SD), univariate
F-waarden en P-waarden van de regulatieprocessen en regulatieactivitei-
ten als functie van de factor 'Niveau'.

LEER-
TAAK

PROCES
ACIlVITEIT

NIVEAU

HOOG LAAG

p;!;x SD x SD F DF

VOCABU-
LAIRE

40,7 24,0 1;60 ***PROCESBEWAKEN
Constateren:
Pos. tussenresult.
Neg. tussenresult.
TOETSEN
Reproduceren

14,0
17,9
33,2
25,3

12,5
12,1
17,9
14,5

24,7

6,0
10,0
19,1
14,5

16,9

7,6
7,4

13,0
11,6

13,0

12,2
15,2
20,4
17,8

1;60
1;60
1;60
1;60

***
***
***
***

ENCYCLO-SI1JREN 26,9 14,6
PEDISCHE Kiezen activiteit 13,9 7,9
TEKST TOETSEN 11,1 9,8

TRANSFORMEREN 27,5 14,2

17,8 10,4
8,5 7,8
6,1 7,2

20,1 8,2

9,5
9,3
7,5
8,2

**1;60
1;60
1;60
1;60

*
*
*

KANSBE- ORIENTEREN 2,6 2,9
REKENEN Reflecteren op

voorkennis 2,2 2,8
PROCESBEWAKEN 30,9 20,8
Constateren eigen
handelingen 3,6 3,3

1,3 2,1

0,9 1,8
20,6 13,4

1,9 2,2

13,2

15,9
8,4

9,5

1;59 ***

1;59
1;59

***
*

1;59 *

INSfRUC- ORIENTEREN 3,7 3,1
TIETEKST Reflecteren:

-Voorkennis 2,9 2,7
-Hiaten
voorkennis 0,3 0,6

1,8 2,2

1,6 2,0

0,1 0,2

17,6

13,0

13,0

1;58 ***

1;58 ***

1;58 ***

Ten aanzien van de leertaak 'Encyclopedische tekst' zijn er multivariate
analyses uitgevoerd voor de processen 'Sturen' en 'Toetsen'. De factor
'Niveau' had aIleen een multivariaat effect op de regulatieactiviteiten van
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het proces 'Sturen' (F(12;49) =2,43; P!>O,02). Binnen dit proces was er
een univariaat effect op de regulatieactiviteit 'Kiezen van activiteiten' (zie
tabeI6).

De factor 'Niveau' had bij de leertaak 'Kansberekenen' een multivariaat
effect op de regulatieactiviteiten van het proces 'Orienteren'
(F(7;53) =2,99; P!>O,Ol) en op die van het proces 'Procesbewaken'
(F(8;52) =2,33; P!>O,Ol).Binnen het proces 'Orienteren' had de factor een
univariaat effect op de regulatieactiviteit 'Reflecteren op voorkennis' (zie
tabel 6). Ten aanzien van het proces 'Procesbewaken' had de factor een
univariaat effect op de regulatieactiviteit 'Constateren eigen handelingen'
(zie tabel 6).

Voor de leertaak 'Instructietekst' is een multivariate analyse uitgevoerd
op het proces 'Orienteren'. De factor 'Niveau' had een multivariaat effect
op de regulatieactiviteiten van deze categorie (F(6;53) =3,05; P!>0,02). Op
univariaat niveau had de factor een effect op de regulatieactiviteiten
'Reflecteren op voorkennis' en 'Reflecteren op hiaten in voorkennis' (zie
tabeI6).

2.5.8 Was er een verband tussen regulatieprocessen en -activiteiten en leerpresta-
ties?

Van de effecten die de factor 'Niveau' had op de leerprestaties en het gebruik van regula tie-
processen en -activiteiten kon worden afgeleid dat er een positieve relatie was tussen
regulatieprocessen en -activireiten enerzijds en leerprestaties anderzijds. De hoge percenta-
ges verklaarde variantie in de leerprestaties door de mate waarin regulatieactiviteiten
worden gebruikt, bevestigde die relatie.

In § 2.5.4 bleek dat de factor 'Niveau' steeds een effect had op de
leerprestaties. Dit effect was ten gunste van de succesvolle leerlingen
(niveau: hoog). In § 2.5.6 en § 2.5.7 bleek dat de factor 'Niveau' ook een
effect had op de regulatieprocessen. Ook dit effect was ten gunste van de
succesvolle leerlingen. Deze leerlingen presteerden niet aileen beter, zij
hanteerden ook vaker regulatieactiviteiten. Uit deze gegevens bleek dat
er een positieve relatie bestond tussen de gehanteerde regulatieacti-
viteiten en de leerprestaties. Om meer zicht te krijgen op deze relatie, is
nagegaan in hoeverre de verschillen in leerprestaties verklaard konden
worden door sets van regulatieactiviteiten.

Om, per leertaak, sets van regulatieactiviteiten te vormen is de in § 2.5.1
beschreven procedure gevolgd. De analyses hadden betrekking op de
gegevens die geregistreerd zijn onder de conditie 'Geen markeringen'.
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De sets van regulatieactiviteiten bleken een aanzienlijk percentage
varian tie in de leerprestaties te verklaren (zie tabel 7). Voor de aandui-
ding van dit percentage is gebruik gemaakt van een aangepaste R2 voor
correctie van het aantal variabelen in de regressievergelijking. De correc-
tie is als volgt berekend: R2-p(1-R2)/N-p'), waarin N het aantal personen
voorstelt en p' het aantal onafhankelijke variabelen (p) plus 1. Voor p'
is niet het aantal onafhankelijke variabelen (p) gebruikt, omdat het inter-
cept niet gelijk was aan nul (Frane, 1990; Theil, 1971). Voor aile leerta-
ken bleken de sets een significante regressiecoefficient te hebben (zie
tabeI7).

De sets van regulatieactiviteiten verschilden per leertaak. Een leertaakon-
afhankelijke set regulatieactiviteiten die de verschillen in leerprestaties in
het algemeen goed verklaarde, kwam niet uit de analyses naar voren (zie
bijlage G). De verschillen in leerprestaties zijn niet steeds door de dezelf-
de regulatieactiviteiten verklaard.

Tabel 7: Overzicht van het percentage verklaarde varian tie (aangepaste R2) door
de regulatieactiviteiten, F en P-waarden van de regressiecoefficienten
per subset per leertaak als functie van de leerprestaties.

LEERTAAK 1E TOETS 2E TOETS

R2 F DF p:s; R2 F DF p:s;

vocabulaire 0,26 3,17 10;53 0,01 0,43 6,85 8;55 0,001
encyclopedische t. 0,41 5,06 11;52 0,001 0,26 3,49 9;54 0,01
kansberekening 0,40 4,71 11;51 0,001 0,19 3,45 6;56 0,01
instructietekst 0,53 8,22 10;53 0,001 0,38 5,38 9;54 0,001

2.6 BESPREKlNG VAN DE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE METHODO-
LOGISCHE VRAGEN VAN ONDERZOEK 1

De specificiteit van de instructie had geen invloed op de verbalisaties en
de leerprestaties. Op grond van deze resultaten is dus een vrije keuze
mogelijk tussen algemene en specifieke instructie.

Er zijn echter andere argumenten om toch voor een specifieke instructie
te kiezen. Zo geeft een specifieke instructie de leerlingen meer duidelijk-
heid wat voor soort gedachten zij moeten verbaliseren. Dit komt overeen
met de bevindingen van Olson, Duffy en Mack (1984). Door een duidelij-
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ke omschrijving te geven van wat met hardop denken wordt bedoeld,
worden giseffecten van de kant van de leerling tegengegaan.
Door dergelijke hypothesevorming tegen te gaan, stijgt het waarheidsge-
halte van de protocollen. Als leerlingen een juist begrip kunnen vormen
van wat van hen verwacht wordt, neemt de validiteit van de data toe.
Dat bet gaat om begrip wordt benadrukt omdat het niet de bedoeling is
dat leerlingen zich fixeren op de gegeven voorbeelden. Door leerlingen
een omvangrijke lijst met voorbeelduitspraken te geven krijgen zij een
duidelijk beeld van de opdracht 'hardop-denken'. Ret gevaar dat de
onderzoeker de resultaten in een gewenste richting stuurt door een
specifieke instructie te gebruiken, is niet of nauwelijks aanwezig. Zo zijn
de uitspraken die aan de leerlingen zijn voorgelegd, wel herkenbaar maar
niet identificeerbaar als regulatieactiviteiten. De uitspraken worden niet
in die hoedanigheid bij leerlingen geintroduceerd.

Bovenstaande argumenten hebben ertoe geleid dat in het vervolgonder-
zoek is gekozen voor een specifieke instructie.

Evenals in het onderzoek van Olshavsky (1976/77) bleken er meer
verbalisaties te zijn bij de teksten waarin markeringen waren gebruikt.
Met name bij de leertaken 'Kansberekenen' en 'Instructietekst' zijn er
meer verbalisaties uitgelokt door markeringen.
Markeringen leidden niet bij aile leertaken tot meer verbalisaties. Bij de
leertaak 'Vocabulaire' is er minder geverbaliseerd bij gebruik van marke-
ringen.

Bij het stimuleren van verbalisaties is het niet alleen van belang dat er
door de manipulatie meer wordt geverbaliseerd, maar ook of er andere
verbalisaties plaatsvinden. De kwantitatieve constatering vormt een onvol-
doende basis voor het trekken van de conclusie dat markeringen altijd
een gunstige invloed hebben.

Op basis van verrichte observaties kan worden geconcludeerd dat er ook
kwalitatieve verschillen waren.
Leerlingen konden zich niet goed aan de instructie houden om pas bij
een markering te verbaliseren. Ret 'continu' ofwel 'self-paced' verbalise-
ren van gedachten bleek gemakkelijker voor leerlingen. Markeringen
wekten zelfs irritaties op zoals: "0 jee, alweer zo'n ding. "
Doordat leerlingen toegaven aan de neiging te verbaliseren tijdens het
leren, wist en zij niet wat zij nog moesten zeggen bij een markering. Dit
kwam het sterkst naar voren bij de per computer gepresenteerde leerta-
ken, waar groene beeldschermen als markeringen zijn gebruikt. Ret
gevoel 'wat moet ik nag zeggen' werkte herhalingen en reflecties in de
hand. De kwantitatieve effect en van markeringen die naar voren kwamen,
hadden dan oak betrekking op regulatieactiviteiten die zich gemakkelijk
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lenen voor retrospectie zoals: 'Constateren eigen handelingen' en 'Con-
stateren van taakkenmerken'.

Dat het verbaliseren onder de conditie 'Markeringen' een geforceerd
karakter had, bleek onder andere uit het feit dat in de protocollen die
onder de conditie 'Markeringen' geregistreerd zijn, een regulatieactiviteit
als 'Constateren eigen handelingen' vaak betrekking had op een uitspraak
als: "Ja, ik heb het gelezen." Voor de regulatieactiviteit 'Constateren van
taakkenmerken' was de volgende uitspraak representatief: "het is wei
moeilijk hoor." 'Reflecteren op voorkennis' had vaak betrekking op
opmerkingen als: "dat heb ik nog niet gehad" of "thuis hebben wij ook een
computer." Ook opmerkingen als: "ik snapte dat woordje niet" en de
activiteit 'Reproduceren' zijn geforceerd door het gebruik van marke-
ringen. De forcering versterkte de behoefte om toch maar iets te zeggen.
Op basis van het feit dat er in de resultaten geen interactie was tussen de
factoren 'Stimulering' en 'Niveau' kan worden gecondudeerd dat het
forcerende karakter van markeringen voor alle leerlingen geldt.

Het feit dat er veel retrospectieve opmerkingen plaatsvonden, zou
kunnen duiden op de aanwezigheid van het artefact 'theoretiseren'
(Nisbett en Wilson, 1977). Het geforceerd verbaliseren bleek ook uit het
feit dat onder de conditie 'Markering' meer verbalisaties binnen de
categorie 'Opmerkingen' zijn geregistreerd.
De condusie dat markeringen verbalisaties forceerden, komt overeen met
de ervaring die De Groot (1978) heeft met systematische introspectie. Bij
het gebruik van markeringen is in wezen sprake van systematische
introspectie. De Groot vind dat systematische introspectie het denkproces
verstoort en de situatie gekunsteld over Iaat komen.

Voor vervoIgonderzoek gaat de voorkeur uit naar het niet gebruiken van
markeringen omdat:

- het retrospectieve en gedwongen karakter van de uitspraken de
validiteit van de protocollen aantast;

- leerlingen het prettiger en natuurlijker vinden om te verbaliseren
zonder markeringen tegen te komen.

Om het hardop-denken te stimuleren is het waarschijnlijk gunstiger het
begrip duidelijk te introduceren en leerlingen te Iaten wennen aan de
methode. Uit de observaties kwam naar voren dat hardop-denken het
gemakkelijkst is te trainen tijdens de introductie en dat leerlingen snel
wennen aan de methode. Een voordeel van leerlingen te laten wennen
aan de methode is, dat interferenties van het hardop leren met leertijden
en toetsresultaten wordt vermeden (Verheul en Yang, 1986).
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Resumerend zijn de belangrijkste conclusies:

- het gebruik van de instructieconditie 'Specifiek' had geen effect op het
aantal regulatieprocessen en -activiteiten dat leerlingen verbaliseerden.
Deze instructie had ook geen effect op de leerprestaties van leerlin-
gen. Uit het oogpunt van validiteit van de hardop-denkdata is het
beter een specifieke instructie te geven, zodat gissingseffecten worden
tegengegaan.

- het gebruik van markeringen had effect op het aantal regulatieactivi-
teiten dat leerlingen verbaliseerden. Markeringen hadden een storen-
de invloed op het hardop denken. Zo stimuleerden markeringen
vooral retrospectieve regulatieactiviteiten en creeerden ze een dwin-
gende situatie wat de validiteit van de hardop-denkdata niet ten goede
kwam. Daarom gaat de voorkeur uit naar het achterwege laten van
markeringen.
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2.7 ONDERZOEK 2

ZELFREGUlATIE: ALGEMEEN OF LEERTAAKSPECIFIEK

2.7.1 Inleiding

De resultaten van het eerste onderzoek inzake de regulering van de
leeractiviteiten kunnen als volgt worden samengevat:

- succesvolle leerlingen hanteerden vaker regulatieactiviteiten dan
minder succesvolle leerlingen;

- de regulatieactiviteiten verklaarden een aanzienlijk deel van de varian-
tie in de leerprestaties;

- bij de gebruikte leertaken verklaarden niet steeds dezelfde regula tie-
activiteiten de verschillen in leerprestaties.

Alvorens op basis van de laatste constatering te spreken van taakafhanke-
lijkheid moet ten aanzien van de factoren 'Stimulering' (markeringen
versus geen markeringen) en 'Instructie' (specifiek versus algemeen)
worden opgemerkt dat de verschillen tussen de condities niet groot
waren. am toch iets meer duidelijkheid over taakafhankelijkheid te
verkrijgen wordt in onderzoek 2 uitgegaan van slechts een verbalisatie-
conditie. Voor eventuele volgorde-effecten is gecontroleerd. Zo kan
worden nagegaan of het gebruik van regulatieactiviteiten taakspecifiek is.

Het zelfregulatieproces omvat niet alleen de regula tie van cognitieve
maar ook de regula tie van affectieve elementen van het leerproces.
Indien regulatieactiviteiten meer algemeen van aard zijn, kan een samen-
hang worden verondersteld met affectieve leervariabelen, zoals bijvoor-
beeld het reguleren van de concentratie en het omgaan met stress-
situaties (bijvoorbeeld naar voren komend in positieve of negatieve
faalangst). Bovendien mag verondersteld worden dat er een samenhang is
met verschillen in deze algemene leerlingkenmerken en het regulatiege-
drag van leerlingen. Daarom zijn er in onderzoek 2 metingen verricht van
enkele algemene leerlingkenmerken die eveneens op regulatiegedrag
binnen het leerproces duiden. Onderzocht is de relatie tussen regula-
tieactiviteiten en leerlingkenmerken als faalangst, taakhouding en concen-
tratievermogen.

Vanwege de herhaaldelijk gevonden relatie tussen faalangst en leerpresta-
ties is voor de variabele faalangst gekozen. Het is belangrijk te weten,
zeker voor het opzetten van trainingsprogramma's, in hoeverre de
regula tie van cognitieve verwerkingsactiviteiten samenhangt met een
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algemeen leerlingkenmerk dat betrekking heeft op de regula tie van een
algemene affectieve component van het leergedrag.

Kuhl (1981, 1983) typeert twee algemene taakhoudingen die samenhan-
gen met de regula tie van het leerproces: handelingsgerichtheid en toe-
standsgerichtheid. Hij ziet handelingsregulatie als een metacognitief
proces gericht op uitvoerende en bedoelde handelingen. Kuhl veronder-
stelt een antagonisme tussen toestands- en handelingsgeorienteerde
leerlingen. Handelingsorientatie vindt plaats doordat de leerling zich
steeds een beeld vormt van de huidige en de toekomstige situatie, de
discrepantie daartussen en de mogelijkheden om die discrepantie te over-
bruggen. Toestandsorientatie leidt tot een gefixeerd zijn op het analyse-
ren van de situatie waarin de leerling zich meent te bevinden. Toestands-
orienta tie is een afwezigheid van handelingsregulatie. Emoties die
samenhangen met de handelingsorientatie hebben een handelingsactive-
rende invloed. Dit staat in tegenstelling tot emoties die samenhangen met
de toestandsorientatie. De indruk wordt gewekt dat het om twee persoon-
lijkheidsdimensies gaat. Kuhl (1983, p. 260) spreekt zelf van: "(...) person-
lichkeitsmerkmal (...)" en "(...) personal dispositions (...)" (Kuhl en
Atkinson, 1986, p. 292). De door Kuhl getypeerde taakhoudingen lijken
bij uitstek geschikt om na te gaan of individuele verschillen in het gebruik
van zelfregulatieactiviteiten samenhangen met verschillen in meer alge-
mene leerlingkenmerken betreffende regula tie van gedrag.

Uit een onderzoek van Kuhl (1985) naar de aandacht voor taakrelevante
en taakirrelevante stimuli blijkt, dat er een relatie bestaat tussen aan-
dacht en zelfregulatie. Om selectief bezig te zijn met bepaalde onderdelen
van een leertaak is het noodzakelijk de aandacht te reguleren. Dat is de
red en waarom in dit onderzoek is nagegaan of gehanteerde regulatieac-
tiviteiten samenhangen met de algemene vaardigheid zich te kunnen
concentreren.

2.7.2 De vraagstellingen'

10) Welke regulatieprocessen en regulatieactiviteiten hanteren succes-
volle leerlingen vaker dan minder succesvolle leerlingen?

11) Zijn regulatieprocessen taakspecifiek of algemeen van aard?
12) Welke regulatieactiviteiten verklaren de verschillen in leerpresta-

ties?

4 In verband met het gelijktijdig bespreken van de resultaten van onderzoek 1
en 2 betreffende het thema zelfregulatie in de afsluitende paragraaf is
gekozen voor het doornummeren van de vraagstellingen.
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13) Bestaat er een samenhang tussen regulatieprocessen enerzijds en
faalangst, handelingsgerichtheid, toestandsgerichtheid en concen-
tratievermogen anderzijds?

ad 10.
Uit de observatiegegevens van het eerste onderzoek bleek dat 'succes-
volle' leerlingen niet bij alle taken succesvol waren, maar bijvoorbeeld bij
een leertaak op het niveau van 'minder succesvolle' leerlingen pres-
teerden. Om dichter bij de geleverde leerprestaties te blijven, zijn in dit
tweede onderzoek de leerlingen niet op basis van hun Cito-scores aange-
merkt als succesvol of minder succesvol, maar op basis van hun daadwer-
kelijk geleverde leerprestaties.

ad II.
Deze vraag kon vanwege de storingsbronnen 'Stimulering' en 'Instructie'
niet goed beantwoord worden op basis van de resultaten van het eerste
onderzoek. In het eerste onderzoek is er elke week een andere leertaak
geleerd. Daardoor kan er een leereffect zijn opgetreden met betrekking
tot het hardop-denken, waardoor leerlingen bij de laatste leertaak beter
verbaliseerden. Het hardop denken kan gedurende de onderzoeksperiode
invloed hebben gehad op de ontwikkeling van regulatiegedrag bij leerlin-
gen, zodat bij de laatste taak het leren meer, minder of anders is geregu-
leerd. In tegenstelling tot het eerste onderzoek is de aanbieding van de
verschillende leertaken in het tweede onderzoek gebalanceerd over de
tijdspanne van het onderzoek.

ad 12.
Voor de beantwoording van deze vraagstelling is weer gebruikt gemaakt
van de analyse methode 'All Possible Subset Analysis'.

ad 13.
De volgende tests en vragenlijsten zijn afgenomen:
- de Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K) (Hermans, 1983);
- de Huiswerk Aanpak Vragenlijst Tilburg (axvr) (Van der Sanden,

Schouten, Deijkers en Van Oirschot, 1987; Deijkers, Place-Van
Tongerloo en Van der Sanden, 1988);

- een modificatie van de Bourdon-stippentest.
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2.8 METHODE

2.8.1 Proefpersonen

Het onderzoek is in dezelfde schoolperiode, maar een jaar later dan het
eerste onderzoek, uitgevoerd. Aan het onderzoek namen 36 brugklasleer-
lingen deel afkomstig van dezelfde drie havo/vwo-scholengerneenschap-
pen als in het eerste onderzoek. De leerlingen zijn geselecteerd op basis
van hun Cito-score. In de Cito-range 548-550 namen 10 jongens en 10
meisjes deel en in de Cito-range 537-540 11 jongens en 5 meisjes. De
gemiddelde leeftijd van de beide groepen was 12 jaar. De leerlingen
deden vrijwillig mee aan het onderzoek, met toestemming van hun
ouders /verzorgers.

2.8.2 Proefopzet

In tegensteiling tot het eerste onderzoek zijn bij dit onderzoek niet de a-
priori niveaugroepen op basis van Cito-scores gebruikt als de twee
niveaus ('Hoog' en 'Laag') van de interpersoonsfactor 'Niveau'. Nu duidt
de factor 'Niveau' op de daadwerkelijk geleverde leerprestaties. De
niveaus van deze factor zijn aangeduid met 'Succesvol' en 'Minder
succesvol'.
De factor 'Leertaken' was een intrapersoonsfactor, bestaande uit vier
niveaus: 'Vocabulaire', 'Encyclopedische tekst', 'Kansberekenen' en
'Instructietekst' . De factor 'Tijd' was ook een intrapersoonsfactor. Deze
factor had twee niveaus: 'Toets l' en 'Toets 2'. Er was dus sprake van een
2x(4x2) factoriele proefopzet.

De aanbiedingsvolgorde van de verschillende leertaken is gebaseerd op
het 'Latijns vierkant'. De invloed van mogelijke leereffecten is hierdoor in
gelijke mate verdeeld over aile leertaken.

2.8.3 Registraties

Regulatieprocessen en regulatieactiviteiten zijn geregistreerd met behulp
van de hardop-denkmethode. De leerprestaties zijn gemeten aan de hand
van de scores op de bij de leertaken behorende toetsen.

Om taakhouding te meten is gebruik gemaakt van de Huiswerkaanpak-
vragenlijst Tilburg (HA vr). In de HAvr zijn de twee uitersten van een
dimensie, handelings- en toestandsorientatie, afzonderlijk geoperationali-
seerd. Aan de hand van een situatiebeschrijving gaf de leerling op een
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4 - puntsschaal aan in hoeverre hij de situatie op zichzelf van toepassing
acht. De situatiebeschrijvingen hebben betrekking op een handelings- of
een toestandsorientatie (Deijkers e.a. 1988).

Faalangst is bepaald met behulp van de Presta tie Motivatie Test van
Hermans (PMT-K). Volgens Wels, Heymans, Munckhof en Terra (1979) is
faalangst goed geoperationaliseerd in de PMT-K. De door Wels e.a. (1979)
aangetoonde validiteit van de faalangstschalen (F-schalen) is een vol-
doende basis om de PMT-K te gebruiken voor het meten van de positieve
en negatieve faalangst. Ondanks de bevinding van Hermans (1983) dat de
correla ties van de P-schaal met rapportcijfers het meest consistente
gegeven is, is er geen gebruik gemaakt van de prestatiemotivatieschaal
(P-schaal), omdat Wells e.a. (1979) en Vedder (1988) vonden dat presta-
tiemotivatie juist minder goed gemeten wordt door de PMT-K.

Concentratievermogen is geregistreerd met behulp van een gemodificeer-
de Bourdon-stippentest. Deze test is met behulp van de computer afgeno-
men. Concentratie is gemeten aan de hand van drie parameters: de
gemidde/de reactietijd die een leerling nodig heeft om te beslissen of een
gepresenteerde figuur wel of niet is opgebouwd uit een bepaald aantal
puntjes, de variantie in de reactietijden en de gemaakte [outen (verkeerde
beoordelingen) .

2.9 PROCEDURE

De deelnemende leerling is, zoals in het eerste onderzoek, getraind in het
hardop denken. Hij kreeg een aantal op schrift gestelde uitspraken als
voorbeeld (bijlage A). In tegenstelling tot het eerste onderzoek kreeg de
leerling aIleen de instructie 'Specifiek'. In een aantal opeenvolgende
weken bestudeerde de leerling steeds een leertaak. Welke leertaak hij
bestudeerde, was afhankelijk van de aanbiedingsvolgorde van de leerta-
ken waaraan de leerling was toegewezen. Direct na het bestuderen van de
leertaak is de eerste toets gemaakt. Twee weken later de tweede. In de
zesde week van het onderzoek, een week nadat alle leertaken door alle
leerlingen bestudeerd waren, is de PMT-K en de Bourdon-stippentest
afgenomen. De HA VT is nog een week later afgenomen.
Het hardop denken is opgenomen op audiocassette en op dezelfde wijze
geanalyseerd als in het eerste onderzoek.

In het onderzoek zijn dezelfde leertaken gebruikt als in het eerste
onderzoek. Aangezien er geen markeringen waren aangebracht in de
teksten, is steeds maar een versie van elke leertaak gebruikt. Gekozen is
voor de versies: 'Vocabulaire 1', de encyclopedische tekst over het 'Haar',
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de tekst over kansen zonder teruglegging en weergave in een kansendia-
gram ('Kansen 1') en de instructietekst 'Toetsenbord' over het computer-
toetsenbord. Voor het bestuderen van de leertaken zijn dezelfde tijdsli-
mieten als in het eerste onderzoek gehanteerd.

2.10 RESULTATEN

In totaal zijn 144 hardop-denkprotocollen geanalyseerd. Ter bepaling van
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hebben vier verschillende codeurs
de protocollen van drie leerlingen geanalyseerd. De Pearson-correlatie-
coefficienten indiceren de mate waarin verschillende regulatieactiviteiten,
in eenzelfde protocol, door codeurs even vaak zijn gecodeerd. Van elk
van de drie leerlingen zijn de protocollen van de vier leertaken door elke
codeur geanalyseerd. De berekening had dus betrekking op 12 protocol-
len per leertaak, ofwel 48 protocollen in totaal. De gemiddelde correlatie-
coefficient van r=0,93 (SD=O,ll) duidde op een grote overeenkomst
tussen de codeurs in de mate dat hun analyses van een protocol resul-
teerden in dezelfde frequentie per regulatieactiviteit (zie bijlage H).

2.10.1 Welke regulatieprocessen en regulatieactiviteiten hanteerden succesvolle
leerlingen vaker dan minder succesvolle leerlingen?

Succesvolle ieerlingen gebruikten vaker 'Procesbewakings-', 'Sturings-' en 'Toetsingsacti-
viteiten' dan minder succesvolle ieerlingen.

Voor de beantwoording van deze vraag is er op de hardop-denkdata een
ANOVA uitgevoerd met 'Niveau' ('Succesvol' en 'Minder succesvol') als
interpersoonsfactor en 'Leertaken' (niveaus: 'Vocabulaire', 'Encyclopedi-
sche tekst', 'Kansberekenen' en 'Instructietekst') als intrapersoonsfactor.
Leerlingen zijn als succesvol aangemerkt, indien hun gemiddelde presta tie
op de vier taken hoger was dan de gemiddelde presta tie van de gehele
onderzoeksgroep ex =30,64). De toetsen bestonden echter niet uit even-
veel vragen. Om ze toch onderling te kunnen vergelijken zijn de scores
getransformeerd naar een tienpuntsschaal.

De factor 'Niveau' had een significant effect op verschillende regulatieac-
tiviteiten. 'Succesvolle' leerlingen voerden vaker regulatieactiviteiten uit
dan 'Minder succesvolle' leerlingen (zie tabel 10).
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TabellO: Overzicht van het gemiddeld aantal regulatieactiviteiten over de vier
1eertaken (X), standaarddeviaties (SD), F-waarden en P-waarden a1s
functie van de factor 'Niveau' ('Succesvol' en 'Minder succesvol'j '.

PROCES/ ACfIYITEIT SUCCESVOL MINDER SUCCESVOL

X SO X SO F OF Ps

PROCESBEWAKEN
Constateren van:
- positief tussenresultaat 14,1 11,03 7,4 8,55 6,50 1;34 0,02
- taakkenmerk 3,4 3,64 1,8 2,19 5,54 1;34 0,03
- eigen handelingen 2,8 3,08 1,5 1,73 6,24 1;34 0,02
- onbegrepen woorden 0,7 1,18 0,3 0,69 3,99 1;34 0,05

SfUREN
Vragenstellen 4,0 4,28 2,3 3,29 4,43 1;34 0,05
Herlezen 7,5 6,51 5,2 5,73 3,93 1;34 0,05

TOEfSEN
Vergelijken tekstfragment 4,4 8.09 2,5 3,29 6,30 1;34 0,02
Reproduceren 7,9 13,32 4,9 9,14 7,31 1;34 0,02
Oplossen oefenopgaven 2,9 5,57 1,7 4,56 5,41 1;34 0,Q3

2.10.2 Waren de reguLatieprocessentaakspecifiek of aLgemeen van aard?

Bij een groot aantal regulatieactiviteiten verschilde de frequentie per leertaak significant. Bij
acht regulatieactiviteiten was de frequentie per leertaak ook afhankelijk van de factor
'Niveau'.

De factor 'Leertaken' had significante effecten op verschillende regula-
tieactiviteiten (zie tabel 11). Tevens was er bij sommige regulatieactivitei-
ten sprake van een interactie van de factoren 'Niveau' en 'Leertaken' (zie
tabel 12). De verschillen tussen succesvol1e en minder succesvol1e leerlin-
gen in het gebruik van bepaalde regulatieactiviteiten (zie tabel 12) waren
afhankelijk van de leertaak.

5 Aileen de significante effecten zijn in de tabellen opgenomen.



62 Hoofdstuk 2

Tabel11: Voor de regulatieprocessen met een significant effect van de factor
'Leertaken' zijn het gemiddeld aantal (X) regulatieactiviteiten, standaard-
deviaties (SD), F-waarden en P-waarden (DF=3;102) weergegeven.
('Leertaken': 'Vocabulaire' (voc), 'Encyc1opedische tekst' (TEKST),
'Kansberekenen' (KANs) en 'Instructietekst' (INSTR).

PROCES voc TEKST KANS INSTR

X SD X SD X SD X SD F p:s;

ORlENTEREN
Reflecteren
voorkennis 0,9 2,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 1,3 20,4 **
PROCESBEWAKEN
Constateren van:
- pos. tussenresuIt 12,7 13,4 6,6 7,6 14,2 11,0 9,7 7,1 10,5 **
- neg. tussenresuIt 13,0 9,3 2,4 2,4 7,4 6,3 3,7 3,1 29,0 **
- taakkenmerk 2,8 2,8 1,6 1,9 2,9 2,9 3,2 4,2 2,9 0,05
- eigen handelingen 1,5 1,6 1,5 1,7 2,1 2,2 3,5 3,7 7,7 **
- onbegrepen tekst 0,1 0,2 0,2 0,5 1,8 2,1 0,3 0,7 17,7 **
Tussenevaluatie 0,8 1,2 1,4 0,7 1,2 0,7 1,5 0,7 4,1 0.01
STUREN
Plannen 0,6 1,0 0,2 0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 7,3 *
Kiezen activiteit 9,2 7,2 8,7 7,1 8,9 6,7 12,9 10,6 3,3 0,D3
Select. aandacht 6,8 8,4 3,8 3,1 2,2 2,4 4,0 3,5 7,8 **
Aangeven probl. 0,9 1,4 0,4 1,0 0,4 0,6 0,2 0,5 3,7 0,02
Negeren 0,5 0,8 0,1 0,3 0,4 1,1 0,8 1,3 3,5 0,02
Hypo. genereren 0,2 0,8 0,2 0,5 0,7 1,5 1,2 2,0 6,9 *
Vragenstellen 3,1 3,8 1,4 1,9 3,4 3,9 4,7 4,8 6,0 *
Herlezen woord 2,4 2,6 2,5 2,9 0,5 0,8 0,8 1,1 9,6 **
Herlezen 2,9 2,8 5,1 5,1 11,8 7,6 5,5 5,2 26,7 **
TOETSEN

Correct parafra. 0,2 0,6 0,4 0,8 0,4 1,2 1,2 2,4 3,4 0,02
Correct conc1usie 0,1 0,6 1,9 2,9 4,9 4,6 2,9 3,9 18,2 **
Vergelijken tekst 0,1 0,3 0,2 0,5 0,9 1,4 12,0 9,1 72,5 **
Reproduceren 22,0 13,1 1,6 2,8 0,2 0,6 1,2 2,3 104,0 **
Verbeteren 1,3 1,4 0,2 0,5 0,2 0,6 0,5 0,8 12,3 **
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Tabel12: Overzicht van de interactie-effecten van de factor 'Niveau' en 'Leertaak',
Het gemiddeld aantal ex) regulatieactiviteiten, als functie van de niveaus
van de factor 'Niveau', F-waarden en P-waarden (DF=3;102). 'Leer-
taken': 'Vocabulaire' (voc), 'Encyclopedische tekst' (TEKSf), 'Kansbere-
kenen' (KANS) en 'Instructietekst' (INSfR). 'Niveau': 'Succesvol' (SL) en
'Minder succesvol' (MSL).

PROCES/ ACIlVITEIT NlVEAU VOC TEKSf KANS INSfR

X X X X F Ps:

PROCESBEW AKEN:
Constateren:
-Neg, tussenresult SL 11,4 2,8 9,0 5,1 2,66 0,05

MSL 14,5 2,0 5,7 2,4

-Taakkenrnerk SL 3,4 1,3 3,8 4,8 3,42 0,02
MSL 2,1 1,8 2,0 1,5

-Eigen handeling SL 1,4 2,0 2,8 4,8 2,63 0,05
MSL 1,6 0,9 1,3 2,3

SfUREN:
Negeren SL 0,3 0,1 0,7 1,2 3,33 0,02

MSL 0,7 0,1 0,2 1,2
TOETSEN:

Vergelijken tekst SL 0,3 0,1 0,7 1,2 6,02 0,001
MSL 0,1 0,2 0,6 8,9

Reproduceren SL 27,2 2,5 0,2 1,8 4,22 0,01
MSL 17,7 0,7 0,3 0,7

Vergelijk repro. SL 10,5 0,2 0,1 0,0 3,24 0,05
MSL 6,8 0,1 0,0 0,0

Inh. samenvatten SL 0,0 1,2 0,2 0,2 3,12 0,05
MSL 0,0 0,3 0,1 0,3

2.10.3 Welke regulatieactiviteiten verklaarden de verschillen in de leerprestaties?

Sets van regulatieactiviteiten verklaarden aanzienlijke percentages van de variantie in de
leerprestaties. De regulatieactiviteiten in een set varieerden per leertaak:. Wei droegen steeds
dezelfde regulatieprocessen het meest bij aan het percentage verklaarde variantie.

Er is nagegaan of bepaalde sets van regulatieactiviteiten de variantie in
de leerprestaties verklaarden. Sets zijn op dezelfde wijze tot stand geko-
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men als in het eerste onderzoek. Ook nu verklaarde de sets een aan-
zienlijk deel van de variantie in de leerprestaties en waren de multiple-
regressiecoefficienten voor de verschillende sets significant (zie tabel 13).
Het was eveneens niet steeds dezelfde verzameling van regulatieactivitei-
ten die de verschillen in leerprestaties verklaarden (zie bijlage I). WeI
droegen steeds de regulatieprocessen 'Procesbewaken', 'Sturen' en
'Toetsen' het meest bij aan het percentage verklaarde variantie (zie
bijlage I).

Tabel 13: Overzicht van het percentage verklaarde variantie (aangepaste R 2) door
de regulatieactiviteiten, F- en P-waarden van de regressiecoefficienten
per subset per leertaak als functie van de leerprestaties.

LEERTAAK IE TOETS 2E TOETS

R2 F DF P!> R2 F DF P!>

VOCABULAlRE 0,53 5,90 8;27 0,001 0,45 6,74 5;30 0,001
ENCYCLO.TEKST 0,58 6,98 8;26 0,001 0,60 9,48 6;28 0,001
KANSBEREKENEN 0,33 4,33 5;29 0,01 0,41 4,37 7;27 0,01
INSTRUCIlETEKST 0,51 4,67 10;25 0,001 0,40 3,35 10;25 0,01

2.10.4 Was er een samenhang tussen regulatieprocessen enerzijds en faalangst,
handelingsgerichtheid; toestandsgerichtheid en concentratievermogen ander-
zijds?

Een aantal regularieactiviteiten vertoonde een samenhang met de scores op de handelings-
gerichtheidschaaI en de concentratieparameters. De samenhang tussen een aantaI regulatie-
activiteiten en de concentratieparameters 'Reactietijd' en 'Variantie' was niet in de verwach-
te richting. Door een set van regulatieactiviteiten aIs variabele toe te voegen aan een
regressievergeIijking waarin een van de aIgemene Ieerlingkenmerken als eerste variabele was
opgenomen, bleek het percentage verklaarde variantie in de leerprestaties significant toe te
nemen.

Per leerling zijn de regulatieactiviteiten over aIle leertaken gesommeerd.
Daarna zijn de Pearson-correlatiecoefficienten berekend tussen enerzijds
de gesommeerde regulatieactiviteiten en anderzijds de scores op de F +
en de F --schalen van de PMT-K, de handelingsgerichtheid- en toestands-
gerichtheidschaal van de HA vr, de gemiddelde reactietijd, de varian tie
met betrekking tot de reactietijden en het aantal fouten op de Bourdon-
stippentest. AIleen correIa ties met P-waarde s 0,05 (DF = 32) zijn opge-
nomen in tabel 14. Met name de scores op de handelingsorientatie en de
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concentratieparameters blijken een zekere mate van samenhang te
vertonen met enkele regulatieprocessen.

Tabel 14: Significante (p <0,05) Pearson-correlatiecoefficienren voor enkele
regulatieactiviteiten met de scores op de Positieve (F +) en Negatieve
(F-) Faalangstschaai (PMf-K), Handelings- (HO) en Toestandsgericht-
heidschaal (TO) (HAVT) en de concentratieparameters gemiddelde
reactietijd (RT), variantie (VAR) en fouten (FOUT) (Bourdon-stippen-
test).

PROCESSEN F+ F- HO TO RT VAR FOUT

ORIENTEREN
Doornemen Onderwerplijst 0,33
Reflecteren op voorkennis 0,46 0,41

PROCESBEWAKEN
Constateren:
-Positief tussenresultaat 0,47
-Eigen handeling -0,35
-Taakkenmerk 0,45
-Onbegrepen tekst 0,29
Tussenevaluatie 0,27

STUREN
Kiezen activiteit 0,30 -0,35
Selecteren voor aandacht 0,31 -0,33
Zichzelf een vraag stellen 0,34 0,38
Herlezen van een woord 0,43 0,35
Herlezen 0,34 0,30 0,49
Anticiperen op de toets 0,41
Handeling aanpassen 0,29

TOETSEN
Correct parafraseren 0,39 -0,28
Correct concluderen -0,29
Globaal samenvatten 0,30
Oplossen oefenopgave 0,42 -0,45
Controleren oefenopgave -0,32

Uit Pearson-correlatiecoefficienten, met betrekking tot de leerprestaties,
bleek dat van de algemene leerlingkenmerken alleen de scores op de
Handelingsgerichtheidschaal van de HA VT correleren met de gesorn-
meerde toetsprestatie van alle vier de leertaken (r=0,27; P:!>0,05). Ten



66 Hoofdstuk 2

aanzien van de retentietoetsscores was geen enkele correla tie significant.
Verder bleek uit de correlatieberekeningen dat de F + en de F - -schalen
van de PMT-K, zoals valt te verwachten, negatief met elkaar correleren
(r=-60; P~O,OOO).De Handelings- en toestandsgerichtheidschaal van de
HAVf hadden een positieve samenhang met elkaar (r=0,46; P~0,002).
Ten aanzien van de concentratieparameters van Bourdon-stippentest
bleek er een positief verband te zijn tussen de parameters 'Gemiddelde
reactietijd' en 'Variantie in reactietijd' (r = 0,74; P~O,OOO).Tussen deze
twee parameters en de parameter 'Fouten' waren er negatieve relaties,
waarvan aileen de samenhang tussen 'Fouten' en 'Reactietijd' significant
was (r=-0,45; P~O,005).

Tabel15: Verandering (t1R2) in het percentage verklaarde variantie door de sets
van regulatieactiviteiten nadat eerst elke persoonlijkheidsvariabele
afzonderlijk is ingevoerd, met als afhankelijke variabele de leerpresta-
ties. R2 geeft het percentage verklaarde variantie van de betreffende
persoonlijkheidsvariabele weer. Verder worden de F-waarde (F) van de
verandering in het percentage verklaarde variantie, de vrijheidsgraden
(DF) waarmee die verandering gepaard gaat en de bijbehorende P-
waarde weergegeven.

VOORTOEfS NATOEfS

PREDIcrOR R2 AR2 F DF Ps R2 AR2 F DF Ps

LEERTAAK 'VOCABULAlRE'

Handelingsor. 0,02 0,65 5,66 8;23 0,01 0,02 0,50 4,51 6;25 0,01
Toestandor. 0,00 0,68 6,11 8;23 0,01 0,01 0,53 4,99 6;25 0,01
Neg.faalangst 0,00 0,65 5,34 8;23 0,01 0,01 0,53 4,99 6;25 0,01
Pos.faalangst 0,D3 0,62 5,09 8;23 0,01 0,00 0,54 5,08 6;25 0,01
Reactietijd 0,14 0,55 5,10 8;23 0,01 0,09 0,45 4,24 6;25 0,01
Variantie 0,03 0,64 5,57 8;23 0,01 0,03 0,53 5,22 6;25 0,01
Fouten 0,Q1 0,65 5,50 8;23 0,01 0,02 0,52 4,90 6;25 0,01

LEERTAAK 'ENCYCLOPEDISCHE TEKST'
-----.- .... ---_ ............................. _-_ ......................... __ .................. --_ .._----_ ....-.......... _-

Handelingsor. 0,04 0,65 7,18 7;24 0,01 0,03 0,63 7,72 7;24 0,01
Toestandor. 0,01 0,69 7,88 7;24 0,01 0,00 0,65 7,73 7;24 0,01
Neg.faalangst 0,02 0,68 7,77 7;24 0,01 0,02 0,63 7,50 7;24 0,01
Pos.faalangst 0,07 0,63 7,20 7;24 0,01 0,05 0,60 7,14 7;24 0,01
Reactietijd 0,00 0,70 8,10 7;24 0,01 0,Q1 0,65 7,96 7;24 0,Q1
Variantie 0,02 0,69 8,16 7;24 0,01 0,05 0,64 8,60 7;24 0,Q1
Fouten 0,00 0,70 8,00 7;24 0,01 0,02 0,64 7,84 7;24 0,01
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(Vervolg tabel 15)

LEERTAAK 'KANSBEREKENEN'

Handelingsor. 0,03 0,42 3,18 6;25 0,025 0,00 0,56 3,66 8;23 0,01
Toestandor. 0,01 0,44 3,33 6;25 0,025 0,05 0,55 3,95 8;23 0,01
Neg.faalangst 0,06 0,40 3,07 6;25 0,025 0,07 0,49 3,20 8;23 0,025
Pos.faalangst 0,01 0,44 3,33 6;25 0,025 0,01 0,55 3,59 8;23 0,01
Reactietijd 0,02 0,48 4,06 6;25 0,01 0,01 0,60 4,42 8;23 0,01
Variantie 0,08 0,37 2,80 6;25 0,05 0,00 0,57 3,81 8;23 0,01
Fouten 0,03 0,51 4,62 6;25 0,01 0,00 0,57 3,81 8;23 0,01

LEERTAAK 'INSTRUCTIEfEKST'
............................... --_ .............................. _--_._-----.-.- ....--......... __ ............ __ .._--_ ...__ .._--------- .......................

Handelingsor. 0,09 0,55 2,92 11;24 0,025 0,04 0,51 2,16 11;21 0,05
Toestandor. 0,00 0,64 3,39 11;24 0,01 0,00 0,59 2,74 11;21 0,025
Neg.faalangst 0,00 0,65 3,54 11;24 0,01 0,04 0,51 2,16 11;24 0,05
Pos.faalangst 0,00 0,67 3,88 11;24 0,01 0,03 0,52 2,21 11;24 0,05
Reactietijd 0,03 0,61 3,23 11;24 0,05 0,07 0,49 2,13 11;24 0,05
Variantie 0,02 0,62 3,29 11;24 0,025 0,07 0,51 2,32 11;24 0,025
Fouten 0,02 0,62 3,29 11;24 0,025 0,00 0,57 2,53 11;24 0,025

Niet alleen de samenhang tussen regulatieactiviteiten en bovenstaande
variabelen en de variabelen onderling is bekeken, maar ook welke
variabele het beste de verschillen in de leerprestaties verklaarde. De sets
van regulatieactiviteiten zijn als laatste variabele toegevoegd aan de
regressievergelijking, met de leerprestatie als afhankelijke variabele.
Getoetst is of de toegevoegde set regulatieactiviteiten significant bijdroeg
aan het percentage verklaarde variantie boven het percentage dat al door
een andere variabele aan variantie in de leerprestaties is verklaard. Deze
verandering in R2 (AR2) is getoetst met gebruikmaking van de formule
van Kerlinger en Pedhazur (zie Simons, 1980 en Van der Sanden, 1986).
De sets van regulatieactiviteiten bleken het percentage verklaarde
variantie significant te verhogen (tabel 15). In de omstandigheid dat de
sets als eerste in de regressievergelijking zijn ingevoerd, droeg geen van
de andere variabelen (leerlingkenmerken) significant extra bij aan het
percentage verklaarde varian tie in de leerprestaties.
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2.11 BESPREKING VAN DE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE ONDERWIJS-
PSYCHOLOGISCHE VRAGEN

De resultaten met betrekking tot de methode van het hardop-denken zijn
besproken in § 2.6. De resultaten van het eerste en tweede onderzoek
worden in deze paragraaf integraal besproken in relatie tot de gestelde
onderwijspsychologische vragen. De vraag welke regulatieactiviteiten er
tijdens het leren optreden (vraag 6) wordt samen met de vraag naar de
samenhang tussen studietijd en het aantal verbalisaties (vraag 5) bespro-
ken (§ 2.11.1). De kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in de hante-
ring van regulatieactiviteiten tussen succesvolle en minder succesvolle
leerlingen komen ter sprake in § 2.11.2 (eerste algemene vraagstelling van
dit proefschrift; specifieke vragen: 7, 8 en 10). In § 2.11.3 wordt ingegaan
op de leertaakafhankelijkheid van regulatieactiviteiten (vraag 11).
De relatie tussen regulatieactiviteiten en leerprestaties wordt besproken
in § 2.11.4 (tweede algemene vraagstelling; specifieke vragen: 9 en 12).
Ten slotte wordt ingegaan op de relatie tussen regulatieactiviteiten en
persoonlijkheidskenmerken (vraag 13).

2.11.1 Welke regulatieprocessen en regulatieactiviteiten komen naar voren in
hardop-denkdata?

Bij de analyse van hardop-denkprotocollen bleef er voortdurend discussie
over de vraag hoe bepaalde uitspraken c.q. regulatie-eenheden geinter-
preteerd moesten worden. Tijdens het tweede onderzoek waren er slechts
kleine aanscherpingen in de omschrijving van enkele regulatieactiviteiten.
Daaruit kan worden gecondudeerd dat het schema consistent was qua
bruikbaarheid bij de analyse van de hardop-denkprotocollen.
Het uiteindelijke coderingsschema, als het resultaat van de protocolanaly-
ses, is weergegeven in bijlage D en E. Naast de consistentie van het
analyseschema als maat voor validiteit van de activiteiten in het schema,
kan de validiteit ook worden beoordeeld aan de hand van de interbeoor-
delaarsbetrouwbaarheid en aan de hand van de samenhang met de
geregistreerde studietijden, die. als convergerende meting zijn opgenomen.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald aan de hand van de
kwantiteit van de diverse regulatieactiviteiten binnen de protocollen.
Hiervoor is gekozen, omdat in de overige analyses alleen is uitgegaan van
de frequentie van regulatieprocessen en regulatieactiviteiten. De interbe-
oordelaarscoefficienten duidden op een hoge mate van consensus over
welke regulatieprocessen en -activiteiten voorkwamen tijdens het leren.
De correlaties tussen codeurs waren hoog, zodat gesteld kan worden dat
het ontwikkelde schema een adequaat instrument was om de hardop-
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denkprotocollen te analyseren op de aanwezigheid van regulatieactivitei-
ten.

De correlaties tussen studietijd en het aantal regulatieactiviteiten in de
conditie 'Markeringen' waren gemiddeld hoger dan in de conditie 'Geen
markeringen'. Onder de conditie 'Markeringen' was de tijd nodig om te
verbaliseren buiten de analyse gehouden. Daardoor is te verwachten dat
de correla ties tussen studietijd en activiteiten hoger zijn met betrekking
tot die conditie. De resultaten bevestigden dit, Dit betekent dat de
processen in het schema tijd vergden ('real-time processes', Muth e.a.
(1988)).
Andere argumenten die duidelijk maken dat het schema cogrutieve
activiteiten beschrijft die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hebben
betrekking op de correlaties tussen regulatieactiviteiten en studietijden bij
succesvolle leerlingen. Die correIa ties waren significant hoger dan bij
minder succesvolle leerlingen. Bovendien waren de correlaties tussen
bepaalde categorieen regulatieactiviteiten en studietijden bij succesvolle
leerlingen ook vaker significant dan bij minder succesvolle leerlingen.
Succesvolle leerlingen hanteerden ook significant meer regulatieactivitei-
ten dan minder succesvolle leerlingen. Deze gegevens ondersteunen de
conclusie dat de regulatieactiviteiten ook daadwerkelijk plaatsvonden.

Tegen de conclusie dat het schema 'real-time processes' bevat, kan de
volgende alternatieve verklaring worden ingebracht. De hogere correIa ties
bij succesvolle leerlingen zijn een gevolg van het feit dat zij vaardiger
waren in het verwoorden van regulatieactiviteiten dan minder succesvolle
leerlingen. Hierdoor zouden de hardop-denkdata niet valide zijn.
Indien dit het geval was, zouden minder succesvolle leerlingen dus wel
veel tijd nodig hebben, maar weinig verbaliseren. Een negatieve samen-
hang tussen tijd en regulatieactiviteiten zou dan te verwachten zijn. Ret
feit dat er zich bij de groep minder succesvolle leerlingen geen negatieve
correlaties voordoen tussen tijd en geverbaliseerde regulatieactiviteiten,
betekent dat de juistheid van de alternatieve verklaring niet waarschijnlijk
is. Ret is niet zo dat leerlingen regulatieactiviteiten weI hanteren, maar
niet verwoorden. Wanneer een protocol weinig regulatieactiviteiten bevat,
betekent dit dat er daadwerkelijk weinig activiteiten hebben plaatsgevon-
den. Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat het schema een
goed overzicht geeft van de regulatieprocessen en -activiteiten die zich
tijdens het leren voordeden.

Ret schema onderscheidt zich van het schema dat ontwikkeld is door
Simons, Vermunt en Lodewijks (1985) doordat de door hen aangegeven
categorieen 'Analyseren', 'Evalueren' en 'Diagnostiseren' niet meer als
afzonderlijke processen zijn opgenomen, omdat ze niet of nauwelijks
voorkwamen in de protocollen. Deelhandelingen van deze categorieen
zijn terug te vinden als regulatieactiviteiten bij de regulatieprocessen
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'Procesbewaken', 'Sturen' en 'Toetsen'.
De in het schema opgenomen regulatieprocessen omvatten een groter
aantal regulatieactiviteiten dan de categorieen van Simons e.a. (1985).
Bovendien zijn een aantal activiteiten anders ge'interpreteerd.
Zo wordt bijvoorbeeld de activiteit 'Herlezen' door eerder genoemde
auteurs gezien als een transformatieactiviteit. In het schema is 'Herlezen'
als een sturingsactiviteit aangemerkt, omdat het vaak een onderbreking
van de activiteit 'Lezen' inhield. De sturingscomponent in de activiteit
'Herlezen' komt ook tot uitdrukking, doordat eraan voorafgaand vaak een
negatief tussenresultaat is geconstateerd of doordat een leerling bewust
koos (,Kiezen van een activiteit') iets opnieuw te lezen. In het laatste
geval is 'opnieuw' lezen aangemerkt als 'lezen' en niet als herlezen, omdat
de sturingscomponent door de regulatieactiviteit 'Kiezen van een activi-
teit' expliciet naar voren is gebracht en daardoor objectief te onder-
scheid en was van de component 'opnieuw lezen'. De activiteit 'Herlezen'
impliceert aldus regulatie van een Ieeractiviteit (met name de activiteit
lezen) en iets 'opnieuw' lezen.

Uit de mate waarin de verschillende regulatieprocessen en -activiteiten in
de data voorkwamen, kan worden opgemaakt dat de processen 'Procesbe-
waking' en 'Sturen' de belangrijkste regulatieprocessen waren.

Activiteiten die minder gevoelig waren voor verschillende taakeisen zijn
'Kiezen van activiteiten', 'Constateren van positieve tussenresultaten',
'Constateren van negatieve tussenresultaten', 'Constateren van taakken-
merken' en 'Constateren van eigen handelingen'.
De regulatie van het leren van vocabulaire gebeurde op een geheel
andere wijze dan het bestuderen van teksten (de andere taken). Veel
vaker dan bij andere taken, toetsten leerlingen of zij zich het vocabulaire
eigen gemaakt hadden door de woorden al schrijvend te reproduceren,
het gereproduceerde te controleren en eventueel te verbeteren. Verder
constateerden leerlingen vaker wat zij nog niet kenden. Sturende activitei-
ten, die volgden op de toetsing of de constateringen, bestonden vaak uit
selecteren van woordjes voor extra aandacht en herlezen van woorden.
Bij het bestuderen van de encyclopedische teksten bleek, in contrast tot
de andere taken, de regulatie vooral plaats te vinden door woorden te
herlezen, reproduceren en samenvatten.
Bij het bestuderen van de teksten over kansberekenen bleek het regula-
tieproces zich te onderscheiden van de regula tie bij de andere taken door
het vaker voorkomen van de activiteiten 'Constateren van negatieve
tussenresultaten', 'Vragen stellen', 'Herlezen van tekstgedeelten', 'Conclu-
deren' en het 'Oplossen van oefenopgaven'.
De regula tie bij het bestuderen van instructieteksten onderscheidde zich
van de regula tie bij de andere taken door de activiteiten 'Selecteren van
informatie voor extra aandacht', 'Vragen stellen' en 'Vergelijken van
tekstgedeelten'. Bij de laatste activiteit moet worden opgemerkt, dat het
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vooral gaat om het vergelijken van de informatie in de tekst met gege-
yens uit de werkelijkheid (het toetsenbord).
Op basis van de resultaten kan worden geconc1udeerd, dat er niet veel
regulatieactiviteiten waren die door alle leerlingen vaak gebruikt zijn. Er
waren veel individuele verschillen in de regulatieactiviteiten waarmee
leerlingen hun regulatieprocessen operationaliseren.

2.11.2 Eerste algemene vraagstelling (specijieke vraag 7, 8 en 10):
Welke kwantitatieve en kwalitatieve verschillen bestaan er tussen succesvolle
en minder succesvolle leerlingen in het hanteren van regulatieactiviteiten?

Uit de resultaten van het eerste onderzoek bleek, dat leerlingen met een
hoge Cito-score vaker regulatieactiviteiten gebruikten tijdens het leren
dan leerlingen met een lage Cito-score,
Bij het tweede onderzoek zijn niet de Cito-scores, maar de scores op de
voortoets gehanteerd als criterium voor de groepsindeling. Ook zijn niet
per leertaak afzonderlijke analyses uitgevoerd. De analyses hadden in het
tweede onderzoek betrekking op het totaal aantal regulatieactiviteiten bij
alle vier de leertaken. Uit die resultaten bleek dat succesvolle leerlingen
bepaalde regulatieactiviteiten vaker hanteerden dan minder succesvolle
leerlingen. Deze resultaten kwamen overeen met de bevindingen in het
eerste onderzoek.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het zelfregulatieproces
van leerlingen kwantitatieve verschillen vertoonde. Deze verschillen
hadden betrekking op een beperkt aantal regulatieactiviteiten.

In het eerste onderzoek hanteerden succesvolle leerlingen vaker de
regulatieactiviteiten: 'Reflecteren op voorkennis', 'Constateren van
positieve tussenresultaten', 'Constateren van negatieve tussenresultaten',
'Constateren van eigen handelingen', 'Kiezen van activiteiten' en 'Repro-
duceren'.
In het tweede onderzoek zijn dezelfde resultaten gevonden ten aanzien
van: 'Constateren van positieve tussenresultaten', Constateren van eigen
handelingen' en 'Reproduceren'. De andere drie activiteiten bleken nu
geen verschillen op te leveren. WeI zijn er significante verschillen gevon-
den ten aanzien van enkele andere regulatieactiviteiten: 'Constateren van
taakkenmerken', 'Constateren van onbegrepen woorden', 'Vragen stellen',
'Herlezen', 'Vergelijken van tekstfragmenten' en 'Oplossen van oefenop-
gaven'. De regulatieactiviteiten betroffen de processen: 'Procesbewaken',
'Sturen' en 'Toetsen'.
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Niet bij elke leertaak deden zich dezelfde verschillen voor in het zelfregu-
latieproces. Dit kan duiden op een bepaalde taakafhankelijkheid van het
zelfregula tieproces.
De interacties tussen de factoren 'Niveau' en 'Leertaken' duidden erop
dat succesvolle leerlingen regulatieactiviteiten adequater toepasten.
Succesvolle leerlingen stemden blijkbaar hun gebruik van regulatieactivi-
teiten af op kenmerken van de tekst en de eisen van de leertaak.
Zo hanteerden succesvolle leerlingen bij het leren van vocabulaire niet
alleen de regulatieactiviteit 'Reproduceren' vaker, maar ook de regula-
tieactiviteit 'Vergelijken van het gereproduceerde met de tekst'. Bij het
bestuderen van een encyclopedische tekst maakten zij vaker gebruik van
de regulatieactiviteit 'Inhoudelijk samenvatten'.
Dit zijn aanwijzingen dat succesvolle leerlingen hun leerproces adequater
reguleerden dan minder succesvolle leerlingen. Het zelfregulatieproces
van leerlingen verschilde dus niet aileen kwantitatief, maar ook kwalita-
tief.

2.11.3 Zijn regulatieprocessen taakspecifiek of algemeen van aard?

In het eerste onderzoek bleek dat verschillen tussen succesvolle en
minder succesvoile leerlingen in het gebruik van regulatieactiviteiten niet
bij elke leertaak hetzelfde was. Ook in het tweede onderzoek had de aard
van de leertaken invloed op de gehanteerde regulatieactiviteiten.
Kennelijk zijn bepaalde regulatieactiviteiten leertaakafhankelijk. De ver-
schillende samenstelling van de 'beste' sets van regulatieactiviteiten wijzen
ook in die richting.

In het tweede onderzoek bleek bij ongeveer de helft van de geidentifi-
ceerde regulatieactiviteiten, een verschil op te treden in het gebruik van
de betreffende activiteit per leertaak. Dit is een duidelijke aanwijzing dat
het regulatieproces beinvloed wordt door kenmerken van leertaken.

De leertaakafhankelijkheid had te maken met bepaalde kenmerken van
een leertaak, zoals de aard van de informatieverwerking, de mate van
hulp die wordt geboden, het leerdoel en de complexiteit van de leertaak.
Zo kwam het maken van oefenopgaven alleen bij de leertaak 'Kansbere-
kenen'voor. Dat regulatieactiviteiten als 'Reproduceren', 'Vergelijken van
het gereproduceerde' en 'Verbeteren' vaker bij de leertaak 'Vocabulaire'
voorkwamen, is inherent aan de inhoud van de leertaak en hoe leerlingen
hebben geleerd 'woordjes te leren'.
Frappant is dat bij de leertaak met de nadruk op probleemoplossen
(,Kansberekenen') de leerlingen vaker gebruik maakten van de regula-
tieactiviteit 'Conclusies trekken' dan bij leertaken die een beroep deden
op de vaardigheid begrijpend-lezen (zie tabelll).
Ook de moeilijkheidsgraad van een taak speelt een ro1. Leerlingen
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had den moeite met de leertaak 'Kansberekenen' en dat resulteerde in het
vaker onaangekondigd opnieuw een tekstfragment lezen. Terwijl bij de
leertaken 'Vocabulaire' en 'Instructietekst' regulering vaker expliciet
gebeurde door de regulatieactiviteit 'Kiezen van activiteit' ("ik ga even
kijken waar die toets precies zit") of het 'Selecteren van informatie voor
extra aandacht' en 'Planning' ("Die woordjes kruis ik aan en leer ze straks
nog eens").
Het plannen van activiteiten lijkt aldus voor overzichtelijke leertaken,
zoals het leren van vocabulaire, gemakkelijker dan voor andere, meer
complexe leertaken.

Bij de leertaak 'Instructietekst' realiseerden leerlingen het regulatieproces
'Toetsen' bijvoorbeeld niet door de regulatieactiviteit 'Reproduceren',
maar door de regulatieactiviteit 'Informatie vergelijken met de realiteit'
("Dat zal deze toets wei zijn die daar bedoeld wordt"). Zo kwam het regula-
tieproces 'Orienteren' vaker voor bij leertaken met een inhoudsopgave
('Encyc1opedische tekst' en 'Instructietekst').

Gesteld kan worden dat zowel inhoud als vorm als complexiteit van een
leertaak invloed hebben op de keuze van regulatieactiviteiten. De interac-
ties tussen de factoren 'Niveau' en 'Leertaken' duidden erop dat succes-
volle leerlingen regulatieactiviteiten flexibeler toepasten. Succesvolle
leerlingen houden in de keuze van regulatieactiviteiten meer rekening
met specifieke tekstkenmerken en eisen die de leertaak aan hen stelt.

2.11.4 Tweede algemene vraagstelling (specifieke vraag 9 en 12):
Welke relatie bestaat er tussen regulatieactiviteiten en leerprestaties?

Zoals verwacht had Cito-niveau effect op de leerprestaties. In het eerste
onderzoek had het Cito-niveau ook effect op het aantal regulatieac-
tiviteiten. Dit kan duiden op een verband tussen regulatieactiviteiten en
leerprestaties. In het tweede onderzoek kwam dit verband duidelijker
naar voren door het hoge percentage dat de regulatieactiviteiten aan
variantie in de leerprestaties verklaarden.

Op basis van de sets van regulatieactiviteiten die uit de 'All Possible
Subset Analysis' naar voren kwamen, is het echter moeilijk te bepalen
welke activiteiten een positieve of negatieve invloed hadden op het
leerproces. De richting van de regressiecoefficient van een regulatieactivi-
teit ontstaat onder invloed van de onderlinge correlatie met alle andere
regulatieactiviteiten in die set. Als de samenstelling van een set veran-
dert, dan verandert ook de richting van de coefficient. Ondanks de hoge
verklarende waarde van een set is het daardoor problema tisch vast te
stellen welke afzonderlijke regulatieactiviteiten het belangrijkste zijn voor
een succesvolleerproces en aldus de moeite waard om minder succesvolle
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Ieerlingen aan te Ieren.

Het belang van de sets bestaat hieruit dat ze een potentieel aan regula tie-
activiteiten beschrijven, waaruit Ieerlingen kiezen om een Ieertaak
succesvol uit te voeren. Er kan uit worden afgeleid dat niet aIle activitei-
ten bij elke Ieertaak gebruikt moeten worden.
Verder geven de 'best sets' inzicht in de aard van de belangrijkste
regulatieprocessen. Uit beide onderzoeken bleek dat de meeste regula tie-
activiteiten van die 'best sets' behoorden tot de regulatieprocessen
'Sturen' en 'Toetsen'.
De conc1usie lijkt gerechtvaardigd dat sturende en toetsende aspecten van
het Ieerproces het belangrijkste zijn voor het behalen van goede leerresul-
taten.

2.11.5 Wat is de samenhang tussen persoonlijksheidskenmerken en regulatieactivi-
teiten?

Wat betreft de PMT-K-scores was er een systematische samenhang tussen
de regulatieactiviteit 'Correct parafraseren' en de scores op de faalangst-
schalen. De samenhang tussen regulatieactiviteiten en F-schalen beperkte
zich echter tot deze regulatieactiviteit, zodat geconc1udeerd moet worden
dat er in algemene zin er geen samenhang bestaat tussen zelfregulatie en
faalangst.

Met betrekking tot de HA vr-scores zijn er vooral correlaties gevonden
tussen de regulatieactiviteiten en de handelingsgerichtheidscores en
minder met betrekking tot de toestandsgerichtheidscores. De handelings-
gerichtheid hing het meest samen met sturen en bewaken van het leer-
proces. Opvallend is dat er ook een samenhang was met de activiteit
'Reflecteren op voorkennis'. Dit kan erop duiden dat actualiseren van
reeds bekende kennis een belangrijk proces is in het handelingsgericht
oplossen van problem en.
De correIa ties met betrekking tot de scores op de handelingsgerichtheid-
schaal betekenen ten eerste dat beide instrumenten gedeeltelijk een
zelfde dimensie in kaart brengen en ten tweede dat leerlingen die hande-
lingsgericht waren ook vaker zelfregulatieactiviteiten gebruikten.
Een algemeen leerlingkenmerk als handelingsgerichtheid heeft dus te
maken met hanteren van regulatieactiviteiten op leertaakniveau.
Dat de scores op de handelingsgerichtheidschaal als enige correleren met
de gesommeerde toetsprestaties en oak weer de rneeste samenhang
vertonen met de regulatieactiviteiten bevestigt de conc1usie dat het
zelfregulatieproces en de leerprestaties met elkaar samenhangen.

Aangezien regulatieactiviteiten negatief correleren met de gebruikte
concentratiemaat 'Fouten' en positief met de andere twee maten is de
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samenhang tussen regulatieactiviteiten en concentratiematen niet eendui-
dig. De veronderstelling bij de gebruikte concentratiematen is dat hoe
minder fouten er worden gemaakt, hoe lager de gemiddelde reactietijd en
de varian tie in de reactietijden is, des te geconcentreerder de leerling is.
Op basis van deze veronderstelling is te verwachten dat de drie parame-
ters positief met elkaar correleren. Dat is echter niet het geval. Er bleek
een negatief verband tussen de concentratiemaat 'Fouten' en de andere
twee maten. De vraag is nu of de parameters valide concentratiematen
zijn.
De negatieve samenhang tussen gemaakte fouten en reactietijden wordt
vaak gevonden in reactietijdexperimenten. Naarmate er meer fouten
worden gemaakt, is de reactietijd langer en omgekeerd. Deze bevinding is
daardoor niet alleen het meest betrouwbaar, maar de meest logische.

Om nauwkeurig te werken is het noodzakelijk het cognitieve proces te
bewaken en te sturen, kortom aandacht ervoor te hebben. Dat kost tijd.
De parameter 'Fouten' lijkt daarom eerder te maken te hebben met het
zich kunnen concentreren op een cognitieve taak dan met de andere
parameters. Gezien de samenhang tussen de regulatieactiviteiten en de
concentratieparameter 'Fouten' (in een reactietijdtaak) is wellicht de
beste conclusie dat het zich kunnen concentreren samenhangt met het
vaardig kunnen reguleren van het eigen leerproces.

Geen van de geregistreerde persoonlijkheidskenmerken verhoogde signifi-
cant het percentage verklaarde varian tie in de leerprestaties, dat al door
de 'best sets' van regulatieactiviteiten is verklaard. Aangezien het omge-
keerde wei het geval was, wijst dit erop dat kenmerken als faalangsr en
concentratie minder invloed hebben op het leerresultaat dan het zelf-
reguleren van het leerproces.

De belangrijkste bevindingen en conclusies:

Het analyseschema is consistent. Het schema is adequaat te gebrui-
ken bij analyseren van hardop-denkprotocollen op de aanwezigheid
van regulatieactiviteiten. Het schema is bestand tegen de subjectieve
invloed van codeurs in de analyse van protocollen. Het schema
omvat regulatieactiviteiten die daadwerkelijk tijdens het leren
plaatsvinden.
Uit de resultaten van de twee exploratieve onderzoeken bleek dat
succesvolle leerlingen een aantal regulatieactiviteiten vaker hanteer-
den dan minder succesvolle leerlingen; zij stemden het gebruik van
hun regulatieactiviteiten beter af op de eisen die de taak aan hen
stelde en de kenmerken van een taak.
Gesteld kan worden dat het zelfregulatieproces van een succesvolle
leerling zowel kwantitatief als kwalitatief verschilt van het zelfregu-
latieproces van een minder succesvolle leerling.
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Regulatieactiviteiten bleken samen te hangen met de verschillen in
leerprestaties. Op basis van deze resultaten kan worden geconclu-
deerd, dat het belangrijk is om leerlingen te Ieren hun leerproces te
bewaken en hun Ieerresultaten te toetsen:
• leerlingen moeten in staat zijn te bepalen in hoeverre gesteide

leerdoelen bereikt zijn. Ret resuitaat van een dergelijke toetsing
kan negatief uitvallen. Daarom is het belangrijk Ieerlingen vaardig
te maken in het bijsturen van hun Ieeractiviteiten, zodat gestelde
doelen bereikt worden;

• tijdens het Ieren is het belangrijk om voortdurend te checken of
gestelde Ieerdoelen worden bereikt. Daarom is het belangrijk
Ieerlingen (herjorienteringsactiviteiten aan te leren, vooral omdat
uit de empirische data bleek dat leerlingen zich nauwelijks vooraf
orienteerden en hun regulatiegedrag probleemgericht was.

Het gebruik van regulatieactiviteiten bleek niet samen te hangen met
faalangst, weI met de mate waarin een leerling handelingsgericht is
en geneigd is nauwkeurig te werken (concentratieparameter).
De resuitaten duidden op een relatie tussen regulatieactiviteiten en
leerprestaties.

Bovenstaande bevindingen leiden tot de algemene aanbeveling, dat het
belangrijk is leerlingen te leren leren, In het onderwijs moet leerlingen
duidelijk gemaakt worden hoe zij informatieverwerkingsactiviteiten
moeten gebruiken, wil er van effectief leren sprake zijn. Niet alleen
leerlingen maar ook de leerkrachten moeten inzien dat effectief leren in
belangrijke mate een zaak is van het reguleren van informatieverwer-
kings-/leeractiviteiten. Daarom is het van belang dat leerkrachten de
leerlingen begeleiden in het leren hun leerproces vaardig te reguleren.
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ZEVEN IEEROMGEVINGEN OM ZELFREGUIATIE
1E STIMULEREN

3.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat zelfregulatie een belangrijke
determinant van succesvolleren is. Nu is de vraag aan de orde in hoever-
re regulatieprocessen en regulatieactiviteiten geestimu )leerd kunnen
worden.

Dat regulatieprocessen en -activiteiten kunnen worden aangeleerd is
buiten kijf. Uit een studie van Brown en Barclay (1976) blijkt dat moeilijk
lerende kinderen zelftoetsingsstrategieen kunnen aanleren. Zowel leerlin-
gen met een mentale leeftijd van zes jaar als leerlingen met een mentale
leeftijd van acht jaar kunnen na de training meer plaatjes in correcte
volgorde opzeggen. Zij presteren ook beter dan leerlingen met een
vergelijkbaar intelligentieniveau die geen zelftoetsingsstrategie had den
aangeleerd. Dat het hier geen tijdelijk leer effect betreft, blijkt uit een
vervolgstudie van Brown, Campione en Barclay (1979).
De leerlingen die aan het experiment van Brown en Barclay deelnamen,
waren ingedeeld in drie groepen. De eerste groep moest voorspellen welk
plaatje er zou verschijnen op basis van de reeks plaatjes die reeds
gepresenteerd waren (de anticipatiestrategie). De tweede groep kreeg de
opdracht steeds de drie laatst getoonde plaatjes te herhalen (cumulatief
herhalen). De derde groep fungeerde als controlegroep. Zij kregen de
plaatjes te zien met de opdracht deze in de juiste volgorde op te zeggen
(controle ).
Een jaar later zijn dezelfde leerlingen voordat zij een natoets maakten,
aangespoord de aangeleerde strategie te gebruiken. Aan de leerlingen uit
de anticipatieconditie is verteld, dat zij dezelfde taak al eens eerder
hadden gedaan en dat het toen geholpen had om steeds, voor de presen-
tatie van een plaatje, te raden welk plaatje er zou komen. Aan de leerlin-
gen uit de conditie 'cumulatief herhalen' is gevraagd, zoals voorheen, de
drie voorgaande plaatjes te herhalen. Ook nu blijkt dat de leerlingen uit
beide condities meer plaatjes in de juiste volgorde opzeggen dan leerlin-
gen uit de controleconditie. Evenals in de eerste stu die blijkt het effect
van intensieve training bij leerlingen, die een rnentale leeftijd hebben van
zes jaar, te verdwijnen als de aansporing achterwege blijft. Deze zoge-
naamde produktiedeficientie doet zich niet voor bij leerlingen met een
mentale leeftijd van acht jaar.

Brown, Campione and Barclay onderzochten in hoeverre de anticipatie-
strategie en de strategie van her cumulatief herhalen een transfer-effect
hebben. Zij lieten de leerlingen (mentale leeftijd acht jaar) uit het
onderzoek van Brown en Barclay, samen met een groep leerlingen die
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nog niet eerder aan het onderzoek hadden meegedaan (en hier als
tweede controlegroep fungeerden), 12 verhaaltjes leren met de opdracht
zich de hoofdgedachten te herinneren. Het onderzoek bestond uit zes
sessies. Tijdens de vierde en vijfde sessie zijn alle leerlingen gewezen op
het bestaan van allerlei activiteiten die het leren ondersteunen. Er is
uitgelegd dat deze activiteiten - zoals onderstrepen, aantekeningen
maken en figuren bekijken - hulpmiddelen zijn om te toetsen of de
leerstof voldoende geleerd is om een toets te maken. Uit de resultaten
blijkt dat de leerlingen die de anticipatie- of de cumulatief-herhalen-stra-
tegie hanteren (experimentele condities) zich meer hoofdgedachten
herinneren dan leerlingen die dat niet doen (controlecondities). Leerlin-
gen die een van de twee strategieen hanteren, bested en ook meer tijd aan
het lezen van de verhaaltjes. Zij geven na een langere leestijd pas te
kennen dat zij de stof voldoende beheersen en klaar zijn om een toets te
maken. Uit observatiegegevens blijkt dat leerlingen die een van de twee
strategieen gebruiken vaker zelftoetsingsactiviteiten hanteren. Tevens
blijkt dat een enkele aansporing niet voldoende is om studietechnieken te
gebruiken zoals aantekeningen maken en onderstrepen.

De studies van Brown e.a. (1976, 1979) maken aannemelijk dat regula tie-
activiteiten aangeleerd kunnen worden. Dan werpt zich de vraag op wat
de beste benadering is om deze aan te leren. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden zullen een aantal karakteristieke instructieomgevingen
worden besproken, waarbij wordt uitgegaan van het werk van Pressley,
Snyder en Cariglia-Bull (1987). De verschillende omgevingen zullen
worden geillustreerd aan de hand van een aantal zelfregulatietrainingen.
Enkele van deze trainingen hebben als voorbeeld gediend voor de in dit
proefschrift beschreven onderzoeken waarin leerlingen worden geestimu)-
leerd het leerproces te reguleren (hoofdstuk 4).
In dit hoofdstuk is niet de pretentie nagestreefd een compleet overzicht
te geven van onderzoek waarin zelfregulatie wordt getraind. Er is ge-
poogd de verscheidenheid aan interventieonderzoeken, waarin (regula-
tiejstrategieen worden aangeleerd, categorisch te beschrijven op basis van
de door Pressley, Snyder en Cariglia-Bull (1987) beschreven indeling van
leeromgevingen. In § 3.2 wordt uitgebreid ingegaan op deze leeromgevin-
gen. In § 3.3 wordt ingegaan op de componenten die uit de interventie-
tieonderzoeken nuttig blijken te zijn bij het aanleren van (zelfregula-
tie )processen.
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3.2 ZEVEN LEEROMGEVINGEN OM TE LEREN LEREN

Pressley, Snyder en Cariglia-Bull (1987) hanteren een indeling in zes
benaderingen. Doordat zij de eerste benadering in twee categorieen split-
sen, beschrijven zij in feite zeven benaderingen om strategieen te leren.
Hiermee corresponderen zeven verschillende leeromgevingen waarbinnen
een strategisch geheel van regulatieprocessen en regulatieactiviteiten (een
zelfregulatieproces) kan worden aangeleerd. De omgevingen kunnen
geordend worden volgens een continuum met als ene uiterste een impli-
ciete instructie van zelfregulatie(processen) en met als andere uiterste
een expliciete instructie. Volgens deze ordening kunnen de volgende
leeromgevingen respectievelijk worden onderscheiden:

1. zelfontdekkend leren (discovery learning);
2. geleid ontdekkend leren (guided discovery);
3. observerend leren (observational learning);
4. geleid participerend leren (guided participation);
5. context-onafhankelijk leren (boeken en cursussen);
6. gericht-uitleggend leren (direct explanation, teacher directed);
7. responsief, sociaal-interactief leren (dyadic instruction).

In § 3.2.1 tot en met § 3.2.8 wordt elk van deze leeromgevingen nader
uitgewerkt waarbij tevens wordt aangegeven hoe de zelfregulatie via
trainingen bevorderd kan worden. § 3.2.6 bestaat uit een intermezzo dat
een brug slaat tussen de eerste vijf leeromgevingen waarin van een
impliciet aanleren van zelfregulatievaardigheden wordt uitgegaan en de
laatste twee leeromgevingen waarin van een expliciet aanleren van
zelfregulatievaardigheden wordt uitgegaan.

3.2.1 Zelfontdekkend leren (Discovery learning)

Bij het zelfontdekkend leren stelt de leerkracht de leerling in staat zelf
achter belangrijke regulatieprocessen te komen. Leerlingen ontdekken de
regulatieprocessen door te oefenen met verschillende taken. Hierdoor
moet telkens een beroep worden gedaan op (taak)specifieke regulatieacti-
viteiten. Door het opzettelijk creer en van verschillende leersituaties
ontdekt de leerling dat de keuze van de regulatieactiviteit consequenties
heeft voor de leerprestaties. Hierdoor zal hij ook ontdekken dat een
bepaalde regulatieactiviteit niet rigide in alle leersituaties toegepast kan
worden. De leerling moet die regulatieactiviteiten kiezen die adequaat
zijn met betrekking tot de desbetreffende leertaak. Verwacht wordt dat
de leerling een zekere flexibiliteit zal gaan vertonen in het gebruik van
regulatieactiviteiten.
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Het zelfontdekkend leren zou de motivatie van de leerling gunstig
beinvloeden. Het in hoge mate zelf bepalen op welke wijze de leerling de
taak uitvoert, zou motivatieverhogend werken. Een ander voordeel van
dit type leeromgeving is dat transfer wordt bevorderd. Immers, de
leerling wordt geconfronteerd met verschillende taken. Hierdoor zal hij
steeds flexibeler kunnen inspelen op de eisen die de taak stelt, met als
gevolg dat hij meer inzicht krijgt in het zelfregulatieproces en daardoor
ook adequaat zal reageren als hij zich geplaatst ziet tegenover een geheel
nieuwe taak. Naast positieve aspecten van deze leeromgeving kunnen ook
negatieve aspecten worden genoemd. Omdat er geen expliciete uitleg
plaatsvindt van de vraag hoe verschillende regulatieactiviteiten op elkaar
inspelen, is het de vraag in hoeverre leerlingen regulatieactiviteiten zullen
ontdekken en vooral ook in hoeverre zij achter het meest effectieve
zelfregulatieproces komeo. Ook kan men zich afvragen of de iller voorge-
stelde werkwijze niet erg inefficient is. Het kost tijd om niet aileen de
werking maar ook de effectiviteit van verschillende regulatieactiviteiten te
ontdekken en om er achter te komen welke regulatieactiviteit het meest
geschikt zijn.
Een risico dat aan de zelfontdekkingsbenadering is verbonden, heeft
betrekking op het feit dat het zelfregulatieproces dat een leerling zelf
ontdekt (of ontwikkelt), kan interfereren met het zelfregulatieproces dat
een leerkracht aanreikt of oplegt. Dit probleem doet zich vooral voor
indien het zelf ontdekte zelfregulatieproces minder geschikt is dan het
zelfregulatieproces dat van buitenaf wordt aangedragen.

Pressley, Ghatala, Levin, Blanks en Snyder (1987) maken een onder-
scheid tussen twee leeromgevingen. In de ene omgeving was sprake van
volledig zelfontdekkend leren en in de andere kregen de leerlingen
tijdens het proces van zelfontdekken nadere uitleg over de geschiktheid
van de door hen gekozen regulatieactiviteiten. Op een later tijdstip
moesten aile leerlingen een transfertaak uitvoeren. Uit de resultaten
blijkt, dat de leerlingen die nadere uitleg hadden gekregen hun keuze van
de zelfregulatieactiviteiten eerder baseren op hun metacognitieve kennis
omtrent deze activiteiten, dan de leerlingen die geen nadere toelichting
hadden gekregen tijdens het leerproces. Met andere woorden, leerlingen
zijn niet geneigd om uit zichzelf het differentiele effect van de verschil-
len de zelfregulatieactiviteiten na te gaan. Om deze reden pleiten deze
auteurs niet voor het zelfontdekkend leren.

3.2.2 Geleid ontdekkend leren (guided discovery)

Bij geleid ontdekkend leren geschiedt het uitleggen van het zelfregulatie-
proces meer expliciet dan bij het zelfontdekkend leren. Dit komt doordat
de leerkracht vragen stelt die leiden tot het ontdekken van de juiste
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regulatieprocessen en -activiteiten. Hierdoor wordt tegemoet gekomen
aan de bezwaren van het zelfontdekkend leren.
Pressley, Snyder e.a (1987) verwijzen in dit kader naar de methode van
het 'ondervragend onderwijzen' (inquiry teaching) van Collins en Stevens
(1982). De leerkracht stelt vragen die de aandacht vestigen op zowel
relevante als irrelevante factoren voor het hanteren van regulatieactivitei-
ten. Ook worden strikvragen gebruikt om misconcepties aan het licht te
brengen. Op het moment dat leerlingen een zelfregulatieproces of zelf-
regulatieactiviteit ontdekken, wordt om een expliciete formulering van de
cognitieve procedure gevraagd. Deze procedure omvat een specificatie
van de voorwaarden waaronder het regulatieproces of de regulatieactivi-
teit geschikt is.

Een voorbeeld van geleid ontdekkend leren is de zogenaamde 'Leittext-
methode'. In de Nederlandse versie van deze methode, die vooral wordt
toegepast in het kader van bedrijfsopleidingen, gaat het erom dat de
cursisten een cyclus van zes stappen doorlopen. Deze stappen zijn: infor-
meren, plannen, beslissen, uitvoeren, controleren en evalueren. Het
doorlopen van deze cyclus wordt 'geleid' door zogenaamde stuurvragen
met behulp waarvan gewenste regulatieactiviteiten zoals orienteren, plan-
nen, controleren en reflecteren ontdekt worden (zie ook: Horman, De
Jong en Teurlings, 1990; De Jong, Van den Berg en Van der Sanden,
1990). De cursusleider of de docent gebruikt in de interacties met de
cursisten zoveel mogelijk sturende vragen en voIgt daarin het door Collins
en Stevens (1982, 1983) en Collins (1987) beschreven 'ondervragend
onderwijzen'. De resultaten duiden op een positieve invloed van de
methode op het zelfstandig/zelfregulerend leren (De Jong, Van den Berg
en Van der Sanden, 1990; De Jong en Van den Berg, 1991).

3.2.3 Observerend leren (observational leaming)

Observerend leren bestaat uit kijken naar en/of lezen over hoe anderen
zelfregulerend leren. De ander fungeert in dit geval als voorbeeld of
model. Analoog aan de Engelse term 'modelling' wordt ook vaak gespro-
ken over modelleren. Als model kan een leerkracht fungeren maar ook
een medeleerling. In beide gevallen gaat het erom dat de ander de
betreffende zelfregulatieactiviteiten expliciet demonstreert. Niet aileen
wordt zo duidelijk gemaakt welke regulatieactiviteiten een rol spelen,
maar ook krijgt de leerling een indruk van de moeite die de ander moet
doen om de taak te verrichten. Hierdoor wordt de leerling zich ervan
bewust dat leren een activiteit is die de nodige cognitieve inspanning
vereist. Het observerend leren wint uiteraard aan doelmatigheid als
degene die als model fungeert tevens hardop denkt tijdens de uitvoering
van de taak. Door het model te laten expliciteren (en eventueel ook uit
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te leggen) welke regulatieactiviteiten een rol spelen bij de taakuitvoering
zal de metacognitieve kennis van de leerling omtrent deze activiteiten
toenemen. Hierdoor zal de leerling in het vervolg bewuster kiezen welke
regulatieactiviteiten hij in een gegeven situatie moet toepassen.
Een model kan ook bestaan uit een fictieve docent of leerling. Modelle-
ren vindt in dit geval plaats als de leerling leest hoe een docent of
leerling regulatieactiviteiten selecteert en toepast. Deze vorm van obser-
verend leren wint aan doelmatigheid indien ze gecombineerd wordt met
groepsdiscussies (symbolic modelling). Hierdoor raken leerlingen inten-
sief betrokken bij het beschreven zelfregulatieproces, hetgeen de kans op
adoptie van regulatieprocessen en -activiteiten vergroot.

In de praktijk van het onderwijs komt het vaak voor dat allerlei cognitie-
ve activiteiten en vaardigheden worden gedemonstreerd, maar het
expliciet wijzen op achterliggende regulatieprocessen en -activiteiten blijft
veelal achterwege. Schouten (1987) constateert, in het kader van het
leren van praktijkopdrachten in het lager technisch onderwijs, dat de
docenten wel veel voordoen maar weinig aandacht bested en aan beeld-
vorming (orientatie) en analyse tijdens de uitvoering van taken. Brans-
ford, Vye, Adems en Perfetto (1989) concluderen dat in het algemeen
vormend onderwijs relatief veel tijd besteed wordt aan wat er geleerd
moet worden, maar weinig aan hoe er geleerd moet worden. Wanneer het
gebruik van regulatieactiviteiten niet expliciet wordt gedemonstreerd, is
het de vraag of leerlingen het gehanteerde zelfregulatieproces opmerken.
Indien zij het opmerken, is het nog de vraag of zij dan ook weten hoe de
regulatieactiviteiten gebruikt moeten worden. McGivern, Levin, Ghatala
en Pressley (1986) constateren dat leerlingen via observaties van een
medeleerling te weten komen welke regulatieactiviteiten zij moeten
gebruiken en in hoeverre deze geschikt zijn in de gegeven leersituatie. Zij
krijgen op deze wijze blijkbaar voldoende informatie om de betreffende
activiteiten te kunnen uitvoeren. Echter, indien zij later een soortgelijke
leertaak moeten uitvoeren blijken zij te falen in het kiezen van de juiste
regulatieactiviteit( en).

Uit onderzoek van Scardamalia, Bereiter en Steinbach (1984) blijkt dat
observerend leren vooral effectief is als het gecombineerd wordt met
andere instructiemaatregelen, zoals het geven van hints (aanwijzingen),
hardop denken, uitleg, e.d ..
Bereiter en Bird (1985) gebruikten in hun onderzoek drie verschillende
vormen van observerend leren:

1. modelleren, uitleggen en oefenen: Er zijn enkele regulatieactiviteiten
beschreven die speciaal gericht waren op het leren begrijpen van
teksten. Ook zijn de effect en van deze activiteiten op het leerproces
besproken. Elke activiteit is hardop denkend gedemonstreerd gedu-
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rende het lezen van een tekst. Het was de taak van de leerlingen om
de verschillende activiteiten te identificeren en op hun effectiviteit te
beoordelen. Zij deden dit aan de hand van de volgende vragen:

welke activiteit is er gebruikt?;
betreft het een adequate activiteit?;
wordt tijdens het lezen een activiteit gemist en zo ja, welke?

Na de observatie met bijbehorende uitleg volgde een oefenperiode
waarin leerlingen de verschillende activiteiten leerden toepassen door
hardop te denken tijdens het lezen.

2. Model/eren: Dezelfde regulatieactiviteiten zijn gedemonstreerd. Deze
zijn echter niet expliciet uitgelegd. Tijdens de oefening is aan de
leerlingen niet gevraagd om bepaalde activiteiten te gebruiken, maar
om aandacht te schenken aan de wijze waarop zij hun leestaak uitoe-
fenden en daarbij te denken aan wat de leerkracht hen gedemon-
streerd had. De leerlingen werden verzocht schriftelijk commentaar te
geven op de demonstraties. Aan het eind van de les moesten de
leerlingen de tekst samen met hun commentaren hardop lezen. Het
commentaar is vervolgens besproken in een groepsdiscussie.

3. Oefenen: Nu zijn de regulatieactiviteiten niet gemodelleerd en ook
niet expliciet beschreven. WeI zijn de hierboven beschreven activi-
teiten uitgevoerd. De leerkracht vroeg rechtstreeks en zonder verdere
toelichting aan de leerling om bepaalde activiteiten te verrichten, zoals
bijvoorbeeld: "herlees deze paragraaf en zeg het in je eigen woorden. "

Bereiter en Bird onderzochten de effecten van elk van deze vormen van
observerend leren. De effecten van deze drie instructiecondities zijn
vergeleken met die van een controlegroep. Deze groep bestond uit
leerlingen die het reguliere onderwijs volgden.
Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen uit de modelleer-plus-uitleg
conditie gemiddeld hoger scoren dan leerlingen uit de andere condities.
Uit een analyse van de hardop-denkprotocollen blijkt dat de leerlingen
uit deze conditie vaker regulatieactiviteiten gebruiken dan leerlingen uit
de overige condities. Dit geldt in feite voor alle regulatieactiviteiten met
uitzondering van de regulatieactiviteit 'Het stellen van anticiperende
vragen'.
De concIusie kan worden getrokken dat demonstratie door hardop
den ken samen met het geven van uitleg belangrijk is voor het kunnen
overdragen en leren gebruiken van zelfregulatieactiviteiten.
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3.2.4 Geleid participerend leren (guided participation)

Bij geleide participatie krijgen leerlingen weinig uitleg over de vragen
wanneer en waar een bepaalde regulatieactiviteit gebruikt moet worden.
WeI worden procedures aangegeven hoe de regulatieactiviteiten moeten
worden uitgevoerd. De leerlingen krijgen op deze wijze geen goed over-
zieht van de verschillende in aanmerking komende regulatieactiviteiten.
Er wordt van uitgegaan dat zij het reguleren al doende leren. Met andere
woorden: oefening baart kunst.

Een voorbeeld van dit type leeromgeving is te vinden in het onderzoek
van Charles en Lester (1984). Zij deden onderzoek naar zelfregulatieacti-
viteiten bij het leren oplossen van redactievraagstukken. Hiervoor is in
een conditie gebruik gemaakt van het programma MPS (Mathematical
Problem Solver). De andere conditie betrof een controlegroep.
In het MPS-programma lag de nadruk op:

- intensief oefenen met redactiesommen, waarbij leerlingen moesten
redeneren of transformaties moesten toepassen in de vorm van
rekenregels;

- stimuleren van regulatieactiviteiten zoals raden, het maken van een
visuele representatie, opstellen van een tabel, ontdekken van een
patroon en logisch redeneren (zie bijlage J).

De transformatieopdrachten waren op te lossen door middel van reken-
operaties zoals opt ellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen (enkelvou-
dige opgaven), of door middel van een combinatie van dergelijke opera-
ties (complexe opgaven). De redeneeropdrachten deden een beroep op
inzicht in het probleem, het opstellen en uitvoeren van een werkplan en
de evaluatie van de verkregen oplossing.

Na een periode van 23 weken waarin leerlingen met het MPS-programma
werkten, blijken de leerlingen in vergelijking tot de leerlingen uit de
controlegroep voorgelegde problemen beter te begrijpen, vaker regula tie-
activiteiten te selecteren, beter te plannen hoe de problemen moeten
worden opgelost, en meer goede oplossingen te geven. Uit analyses blijkt
dat de effecten bij de redeneertaken niet helemaal overeenkomen met
die van de transformatietaken en dat daartussen ook weer allerlei
verschillen bestaan. Uit de analyses komt naar voren dat het leren van
bepaalde regulatieactiviteiten nog geen garantie geeft voor een verbete-
ring in de wijze dat leerlingen redactiesommen oplossen. Vooral bij
complexe opgaven blijkt de coordinatie van de verschillende activiteiten
pas later tot stand te komen. Of, zoals Charles en Lester het formuleren:
"Learning to perform a skill is one thing, knowing when to use it and how to
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use it in conjunction with other procedures is quite another" (Charles en
Lester, 1984, p. 30).

In de context van het geleid participerend leren is ook onderzoek gedaan
naar de transfer van het geleerde naar andere situaties. Dit is over het
algemeen moeilijk te realiseren. Dit blijkt onder andere uit een stu die
van Derry en Hawkes (1985), waarin gewerkt is met het zogenaamde
vier-C stappenplan (Clarify the problem; Choose a solution; Carry out
your plan; Check results). Transferproblemen deden zich ook voor bij een
onderzoek van Bransford en Stein (1984), waarin een ander stappenplan
is gebruikt, namelijk dat van de 'IDEAL problem solver program'. Dit
programma bestaat uit de volgende stappen: Identify the problem; Define
the problem; Explore alternative approaches; Act on the plan; en Look
on effects.
Transferproblemen worden in zekere mate veroorzaakt doordat de
stappenplannen vaak gekoppeld zijn aan taakspecifieke procedures.
Leerlingen krijgen daardoor de gewoonte de stappen routinematig uit te
voeren zonder zelf hun eigen regulatieactiviteiten te genereren. Stappen-
plannen geven weinig aanwijzing over de vragen waar, wanneer en welke
regulatieactiviteiten gebruikt moeten worden. Hieruit kan worden opge-
maakt dat oefenen een te smalle basis lijkt te zijn om het adequaat
gebruik van regulatieactiviteiten te bevorderen.

3.2.5 Context-onafhankelijk: leren

Context-onafhankelijk leren gebeurt vaak door cursussen te volgen of
boeken te lezen over hoe te studeren. Daarin worden voornamelijk tips
gegeven hoe bijvoorbeeld de hoofdgedachten te selecteren, hoe de
informatie beter kan worden onthouden, etc. Een nadeel is ook hierbij
weer dat zelden wordt aangegeven wanneer en waarom leerlingen de
verschillende aangereikte strategieen kunnen en moeten gebruiken. Nog
minder wordt besproken hoe leerlingen de aangereikte studieactiviteiten
kunnen coordineren om tot een effectief studiegedrag te komen. Hier
gelden dezelfde nadelen als bij de zogenaamde 'blinde instructie', die
hieronder besproken wordt (§ 3.2.6.1).

3.2.6 Intermezzo: spontane versus geinduceerde zelfregulatie

In de voorgaande typen leeromgevingen is er min of meer van uitgegaan
dat leerlingen door het aanleren van leerstrategieen, spontaan die strate-
gieen leren reguleren. Dit wordt ook weI 'blinde instructie' genoemd.
'Blinde instructie' blijkt weinig effectief te zijn. Leerlingen blijken gemak-
kelijker strategieen aan te leren als zij geinformeerd worden waar,
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wanneer en waarom deze moeten worden gebruikt (gemforrneerde
training). Als leerlingen bovendien worden getraind in het zelfreguleren
van die strategieen, dan is het effect maximaal. Deze drie verschillende
niveaus van instructie zulIen hieronder worden besproken.

Volgens Bransford e.a. (1989) komen de drie genoemde niveaus van
instructie - de blinde, de geinformeerde en de zelfregulatie-instructie -
overeen met het onderscheid dat Pressley, Borkowski en O'Sullivan
(1984) maken, te weten: de 'laisser-faire' instructie, de expliciete 'meta-
memory training' en het train en van zogenaamde 'metamernory acquisi-
tion procedures' (MAPs).

3.2.6.1 Blinde instructie (blind training)

Brown, Campione en Day (1981); Brown, Bransford, Ferrara en Campio-
ne (1983); en Brown, Armbruster en Baker (1986) spreken van blinde
instructie wanneer leerlingen weI gemformeerd worden welke strategie zij
in een gegeven situatie moeten gebruiken en hoe zij dat moeten doen,
maar niet waarom zij dit moeten doen bij de gegeven materialen of leer-
doelen. In term en van Simons (1990) zou men kunnen spreken van het
'aileen activeren van leeractiviteiten'. In feite komt blinde instructie neer
op wat eerder geleide participatie is genoemd.

3.2.6.2 Geinformeerde instructie (informed training)

In geval van geinforrneerde instructie (Brown e.a., 1981, 1983, 1986)
worden het belang, het waarom en de effectiviteit van de strategie
betrokken. De interventiestudie van Paris, Newman en McVey (1982) is
een goed voorbeeld van zowel blinde als geinformeerde instructie.
Een groep zeven- en achtjarigen is, na twee gemeenschappelijke lessen,
opgedeeld in twee groepen. De onderzoekers vertelden aan de ene groep
leerlingen hoe zij geheugenstrategieen kunnen gebruiken zoals: groeperen
van aan elkaar gerelateerde items, labellen, cumulatief herhalen van de
labels en per groep reproduceren van de items (blinde instructie). Aan de
andere groep gaven zij naast deze informatie nog uitleg waarom deze
strategieen gebruikt moeten worden. Ook kregen zij feedback naar
aanleiding van hun prestaties bij het reproduceren van een lijst met 24
potentieel categoriseerbare plaatjes.
In vergelijking met de resultaten van de eerste twee lessen blijkt dat
beide groepen meer plaatjes reproduceren. Bovendien hanteren zij vaker
de groeperingsstrategie. Na de trainingsessie (derde les) zijn er geen ver-
schillen in de prestaties van beide groepen. Uit de resultaten van de
vierde en vijfde les blijkt echter dat de 'geinformeerde' leerlingen eerder
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geneigd zijn de aangereikte strategieen spontaan toe te passen. Tijdens
de vijfde en tevens laatste les blijven de gemformeerde leerlingen op
hetzelfde niveau presteren, terwijl de 'blind' getrainde leerlingen minder
presteren en terugvallen naar het prestatieniveau van de eerste twee
lessen. Uit het geobserveerde studiegedrag blijkt dat de gemformeerde
leerlingen de aangereikte strategieen vaker hanteren en zich ook meer
bewust zijn van het belang van deze geheugenstrategieen dan de 'blind'
getrainde leerlingen. Dit verhoogde bewustzijn correleert met het strate-
giegebruik en het aantal gereproduceerde items op de toets.

Een andere studie op het gebied van gemformeerde instructie is die van
Ghatala, Levin, Pressley en Lodico (1985). Zij trainden een groep leerlin-
gen in het beoordelen van de nuttigheid van een strategie en een andere
groep leerlingen in het beoordelen van de affectieve waarde van een
strategie. Ghatala e.a. gingen na wat het effect is van training in gevallen
waarin de leerlingen ineffectieve strategieen gebruiken.
Zij von den dat leerlingen die getraind zijn in het beoordelen van het nut,
vaker een ineffectieve strategie verwerpen dan leerlingen die getraind zijn
in het beoordelen van de affectieve waarde. De eerstgenoemde groep
leerlingen noemt bovendien vaker de bruikbaarheid van een strategie als
reden om deze te gebruiken.
De resultaten van een later onderzoek van Ghatala, Levin, Pressley en
Goodwin (1986; Ghatala, 1986) bevestigen dat kennis over de bruikbaar-
heid van een strategie een positieve invloed heeft op het min of meer
duurzaam gebruik ervan. Uit de pogingen om bij leerlingen een bewuste
strategiekeuze te bevorderen blijkt dat het expliciet aangeven van relaties
tussen prestaties, strategieen en doelen essentieel is om effect van de
training te bewerkstelligen. Indien aIleen gelet wordt op de relaties tussen
prestaties en het gebruik van strategieen (prestatiebeoordeling) of indien
leerlingen alleen hun prestaties toeschrijven aan het gebruik van bepaalde
strategieen (attributie), dan blijkt dat leerlingen meestal niet bewust leren
kiezen voor een bepaalde strategie. Dit houdt in dat aIle drie de compo-
nenten aan bod moeten komen: prestatiebeoordeling, attributie en het
doel van een gegeven strategie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat die
leerlingen de juiste strategie gebruiken, aan wie ook expliciet verteld is
wat het uiteindelijk doel is van prestatiebeoordeling en -attributie. Als dit
duidelijk is, dan kiezen leerlingen bewuster strategieen, met het doel de
beste presta ties te behalen.
Uit de resultaten blijkt verder dat het weinig uitmaakt indien op een later
tijdstip tegen de leerlingen wordt gezegd wat de beste strategie is (blinde
instructie) of dat zij herinnerd worden aan wat zij eerder geleerd hebben
(de geinformeerde instructie). In beide gevallen worden gemiddeld vrijwel
dezelfde presta ties geleverd. Dit is niet verwonderlijk, daar het in beide
gevallen om de beste strategie gaat. Echter, in het tweede geval, dat
betrekking heeft op aIle drie de componenten, beargumenteren leerlingen



88 Hoofdstuk 3

beter waarom zij de strategie hebben gekozen. Ook schrijven zij hun
presta ties vaker toe aan het gebruik van de strategie. Blijkbaar is het feit
dat leerlingen herinnerd worden aan het verband tussen de drie compo-
nenten van belang voor de ontwikkeling van hun metacognitieve kennis.
Zij blijken hun argumentaties namelijk te baseren op de kennis over de
effectiviteit van strategieen en het attribueren van resultaten aan het
eigen handelen. Dit reflecteert een toenemend bewustzijn van de eigen
actieve rol in het leerproces.

3.2.6.3 Zelfregulatie-instructie (self-control training)

Een belangrijk onderdeel van een training bestaat eruit leerlingen te
vertellen hoe en waarom zij moeten toetsen of zij de leerstof beheersen
en of zij op een goede manier geleerd hebben. Daarnaast moeten leerlin-
gen leren bepalen welke items zij nog beter moeten beheersen en welke
strategieen daarvoor het meest in aanmerking komen. Het expliciet
instrueren hoe leerlingen een strategie moeten gebruiken en het gebruik
moeten bewaken, toetsen en evalueren, noemen Brown e.a. (1981)
zelfregulatietraining. Dat houdt een expliciet oefenen in van metacog-
nitieve vaardigheden, zoals plannen, toetsen en procesbewaken. Zowel
Brown e.a. (1981) als Day (1980) vonden dat gemforrneerde plus zelfre-
gulatie-instructie het beste resultaat oplevert.
Day (1980) instrueerde studenten in het samenvatten van een tekst door
hen een aantal regels te geven zoals: gebruik niet te veel woorden, zorg
dat alle hoofdgedachten erin zitten, etc. De leerlingen uit deze instructie-
conditie vormden de controlegroep. Een tweede groep kreeg informatie
over geschikte regels, demonstraties en oefening (geinformeerde trai-
ning). Een derde groep kreeg zowel de informatie over de regels als
expliciete instructie met betrekking tot het coordineren en het overzien
van het gebruik van de regels (zelfregulatietraining).
De training van de controlegroep blijkt niet effectief. Studenten zonder
leerproblemen presteren na geinformeerde training beter. Zelfregulatie-
instructie blijkt het meest effectief, vooral voor studenten met lees- en
schrijfproblemen.

3.2.7 Gericht-uitleggend onderwijzen

In deze instructieomgeving worden regulatieprocessen en -activiteiten
aangeleerd door expliciet gedetailleerde informatie te geven hoe, waarom
en wanneer leerlingen deze moeten gebruiken. Gericht uitleggen houdt
meestal het gebruik in van concrete voorbeelden, modelleren en oefenen.
Expliciete, goed gestructureerde beschrijvingen en demonstraties van
regulatietoepassingen zijn de belangrijkste componenten van een les.
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Daarnaast vindt er een leerkrachtgeleide oefening plaats. Eventueel
wordt er nadere uitleg gegeven als leerlingen het nog niet helemaal
begrijpen. Ten slotte oefenen leerlingen zich in het gebruik van regulatie-
processen en -activiteiten,
Het accent in deze benadering ligt op het systematisch stap voor stap
uitleggen en het geven van specifieke (hoe, wanneer en waarom) infor-
matie over de regulatieprocessen en -activiteiten. De leerkracht speelt
dus een zeer centrale rol, Hij is degene die steeds uitleg geeft.

Een recent voorbeeld van de gericht-uitleggende instructie is de interven-
tiestudie van Madruga, Cordero, Vilaseca en Santamaria (1990). Zij
trainden 59 leerlingen, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, in het
ontwikkelen van een actief studiegedrag bij het begrijpend lezen. De
leerlingen leerden hoe zij hoofdgedachten in een tekst kunnen ontdekken
en hoe zij een schema moeten maken (in de vorm van een gestructu-
reerde samenvatting).
Leerprestaties zijn gemeten via vrije reproduktie. Geanalyseerd zijn het
aantal gereproduceerde proposities, de mate waarin de macrostructuur
van de tekst gereproduceerd is en de gestructureerdheid van de repro-
duktie zelf.
Drie conditiegroepen kregen dezelfde uitleg over de strategie, maar
onderscheidden zich van elkaar wat de taakopdracht betrof. De eerste
groep van 20 leerlingen kreeg naast de te bestuderen tekst een schema
uitgereikt (schema-groep). Een tweede groep, eveneens 20 leerlingen, is
gevraagd zelf op papier een schema op te stellen (schemaconstructie-
groep). De leerlingen van de derde groep volgden hun eigen studiewijze
(schernaloze-groep ).
De interventie bestond uit vier lessen waarin met twee eenvoudige, korte
teksten en drie lange, complexe teksten is gewerkt. Tijdens de eerste les
is een algemene uitleg gegeven. Vervolgens is er een tekst gepresenteerd
en zijn de hoofdgedachten klassikaal bediscussieerd. Ten slotte zijn er
vier regels gegeven om actief teksten te bestuderen en de hoofdgedachten
te ontdekken. In de tweede les gebeurde hetzelfde, Tijdens de derde les
is het maken van een schema uitgelegd door vier regels te geven en deze
te laten toepassen op hoofdgedachten van de twee eerder gebruikte
teksten en een nieuwe tekst. In de vijfde les is uitsluitend geoefend.
Bij de voor- en nameting is aan de leerlingen gevraagd alles zo precies
mogelijk op te schrijven.
Aileen voor de schemagroep blijken de verschillen tussen voor- en na-
meting significant. Dit geldt niet alleen voor het aantal reprodukties,
maar eveneens voor de mate waarin de leerlingen de macrostructuur van
de tekst reproduceren en voor de gestructureerdheid van de reprodukties.
De training heeft dus alleen een positief effect voor de groep die een
schema kreeg. Het zelf construeren van een schematische samenvatting
heeft blijkbaar minder effect op de prestaties. Uitleggen, geven van
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procedures en oefenen blijken ontoereikend te zijn om te bevorderen dat
de controlestrategie 'sehematiseren' en de procesbewakingsstrategie
'hoofdgedachten identificeren' tijdens de natoets spontaan en adequaat
door leerlingen worden gehanteerd.

Salomon (1988) doet verslag van een onderzoek waarin leesstrategieen
zijn aangeleerd gecombineerd met een computerondersteunde metacogni-
tieve begeleiding. Het ging om de volgende strategieen:

- het lezen van titels en op basis daarvan voorspellingen doen;
- het opbouwen van een mentale representatie van de tekst;
- het ontdekken van kernzinnen en het rnaken van samenvattingen.

De metacognitieve ondersteuning bestond uit het geven van vragen
tijdens het lezen zoals: 'Wat voor een beeld heb ik opgebouwd van de
tekst?', 'Welke gedachten komen er in mij op na het lezen van de titel?',
'Wat begrijp ik tot nu toe van de tekst?'.
Aan het onderzoek namen 74 dertienjarige (seventh graders) leerlingen
deel. De training bestond uit drie lessen van elk twee uur. Tijdens de
lessen is telkens een strategie uitgelegd en vervolgens zijn er drie of vier
teksten op een computerbeeldseherm aangeboden. In totaal ging het om
elf 'computerteksten'. Tijdens het lezen is steeds een van de vragen in
een 'window' gepresenteerd. De leerlingen moesten deze vragen zorg-
vuldig lezen en voor zichzelf beantwoorden. Bij een volgende toetsaanslag
verdween de vraag weer van het beeld.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van twee controlegroepen. Een
groep kreeg na elke tekst inhoud-specifieke toetsvragen en de andere
controlegroep moest aileen de teksten te lezen.
Uit de resultaten blijkt dat de experimentele groep significant meer tijd
besteedt aan het lezen van de teksten dan de andere twee groepen. De
leerlingen uit de experimentele groep seoren ook het hoogst op de
leestoetsen (begrijpend-leestest en het sehrijven van een essay). Boven-
dien geven hun zelfbeschrijvingen vaker blijk van 'opmerkzaamheid'
tijdens het lezen. Tevens kan uit de beschrijvingen worden opgemaakt dat
leerlingen uit de experimentele groep veel meer metacognitieve vragen
internaliseren dan leerlingen uit beide controlegroepen.

Evenals Salomon maakt ook Ali (1990) gebruik van computerondersteu-
ning door het stellen van vragen. Uit de door haar uitgevoerde onderzoe-
ken blijkt het gericht-uitleggend onderwijzen het meest effectief. Ali gaat
in haar onderzoek na wat de invloed is van het activeren van preconcep-
ties op het verwerven van nieuwe informatie. In feite probeert Ali de
kwaliteit van een orienteringsactiviteit te verbeteren door zelfregulatie bij
leerlingen te stimuleren. Zij doet dit door preconcepties bij leerlingen te
activeren en deze te laten vergelijken met nieuwe informatie. Dit moet
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uiteindelijk resulteren in het bijstellen van eventuele misconcepties en
bet ere verwerking van de lesstof.
In een van haar onderzoeken vergeleek Ali (1990) twee instructievormen.
Leerlingen uit de zogenaamde coxrxcr-condirle (continu-activering)
kregen v66r de lessen vragen over onderwerpen met betrekking tot de
fysische geografie (invalshoek zonnestralen, breedteligging, hoogteligging,
lage/hoge drukgebied, windstroming, etc.). Met deze vragen konden zij
tijdens de les hun eigen preconcepties activeren en controleren. De
vragen hadden de volgende vorm: 'Wat dacht je eerst?'; 'Wat denk je
nu?'; 'Wat is er anders en wat is er hetzelfde?'. Deze conditie deed een
groot beroep op het zelfstandig leervermogen. In feite was hier sprake
van een geleid ontdekkende leeromgeving. In de tweede conditie, de
zogenaamde VENAcr-conditie (voor- en na-activering), moesten leerlin-
gen vooraf vragen beantwoorden aan de hand van een probleemsituatie
die de te behandelen begrippen en principes illustreerde. Per behandeld
begrip moesten de leerlingen tevens hun preconcepties vergelijken met
hun concepties na het volgen van de les. Dit gebeurde aan de hand van
vier vragen die van dezelfde aard waren als die in de corerxcr-conditie.
Deze instructie kwam in feite neer op geleide participatie.
Uit de resultaten blijkt dat de verschillende instructies geen differentieel
effect hebben op de prestaties.
In een ander onderzoek vergeleek Ali de vsxxcr-instrucrie met de COM-
PAcr-instructie. Het acroniem 'compact' staat voor COMPlete xcrivatie,
het activeren van aile processen in het door Ali aangereikte activerings-
model. Het gaat hier om de volgende processen: zoeken (in het geheugen
naar voorkennis), vergelijken van voorkennis met nieuwe informatie,
bijstellen van voorkennis, toepassen van nieuwe kennis en inzichten en
het evalueren of de toepassingen correct zijn. Een belangrijk verschil
tussen de VENAcr- en de cOMPAcr-conditie is echter, dat bij de laatste
aIle stapp en zijn voorzien van zogenaamde waarom en hoe blokken.
Hierin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is de betreffende activitei-
ten uit te voeren en hoe deze het best kunnen worden uitgevoerd. De
cOMPAcr-conditie kan gemterpreteerd worden als gericht-uitleggend
onderwijzen, omdat er sprake is van geinforrneerde instructie en modeIle-
ren door oefening met concrete voorbeelden.
Uit de resultaten blijkt dat de cOMPAcr-conditie op zowel de korte als de
lange termijn effectiever is. Daaruit kan worden geconcludeerd dat leer-
lingen zelfregulatieprocessen en -activiteiten in het algemeen niet spon-
taan ontdekken of overnemen als het 'waarom' en 'hoe' van een proces of
activiteit niet duidelijk is omschreven en leerlingen onvoldoende kunnen
oefenen en er onvoldoende wordt gemodelleerd. De COMPAcr-conditie
blijkt het meest effectief te zijn bij leerlingen die al bekend waren met de
lesstof. Dat resultaat komt overeen met de bevindingen van Wade en
Trathen (1989). Zij vroegen de leerlingen wat zij dachten dat in een tekst
belangrijk was en hoe zij tijdens het lezen die informatie dachten te
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leren. Leerlingen werden hierdoor geattendeerd op hun vooronderstellin-
gen en hun leervaardigheden (zoals markeren van hoofdgedachten,
onderstrepen en maken van aantekeningen). Door deze vragen te stellen,
blijkt dat het informatiegehalte van de aantekeningen daalt. De ratio
belangrijke/onbelangrijke informatie blijft echter gelijk. In onbekende
taakcondities blijkt zelfs een negatief effect van de vragen op het repro-
duceren van de tekst op te treden. Het omgekeerde blijkt het geval in
een bekende taakconditie. Wade en Trathen conc1uderen dat vooraf
actualiseren van vooronderstellingen en leervaardigheden een positief
effect heeft op het strategiegebruik en de presta ties mits leerlingen
bekend zijn met de leertaak.

Kortom, zowel uit het onderzoek van Salomon, van Ali, en van Wade en
Trathen blijkt dat:

- het uitleggen van het wat, waarom en hoe van het strategiegebruik,
zoals dat gebeurt bij de gericht-uitleggende instructie, van wezenlijk
belang is, zowel op de korte als op de lange termijn;

- het stellen van vragen een belangrijk middel is om bewust strategiege-
bruik te bevorderen;

- het stellen van bepaalde soorten vragen het mogelijk maakt de compu-
ter op een zinvolle manier in de instructie te betrekken. Met name is
het mogelijk om op deze wijze meer het accent te leggen op een
procesgerichte benadering bij computerondersteund onderwijs;

- de effectiviteit van de gericht-uitleggende instructie afhankelijk is van
de bekendheid van de leerling met de leerstof. Hiermee moet dus
rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door scaffolding, een instruc-
tievorm die hierna wordt besproken.

3.2.8 Leerling-leraar interactie (dyadic instruction)

Centraal in deze vorm van instructie staat de affectieve component in het
leerproces. Deze instructie gaat uit van een interactie waarbij de leer-
kracht zich responsief opstelt. De signalen van de leerling bepalen het
niveau en de inhoud van de interactie. In de interactie staat het gebruik
van regulatieprocessen en -activiteiten centraal. De leerkracht heeft
hierbij de rol van supervisor. Dit houdt onder andere in dat hij zijn eigen
denkproces zoveel mogelijk expliciteert wanneer hij een strategie ge-
bruikt. Ook tracht hij de leerling te begeleiden bij het efficient leren
gebruiken van regulatieprocessen en -activiteiten. Uiteindelijk adopteert
de leer ling het denkproces dat de leerkracht heeft laten zien en aange-
moedigd. Deze internalisering hoeft geen exacte kopie te zijn van de
uitdrukkelijk naar voren gebrachte verwerking waarvan de leerling
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getuige is geweest en waarin hij geparticipeerd heeft. Het verschil met
het gericht-uitleggend onderwijzen is niet zo groot. Responsieve instructie
kan zich meer aanpassen aan de behoefte en het niveau van de leerling.
De instructie is ook meer op de leerling gericht. Bovendien wordt het
sterk verba Ie karakter van de interactie verb even tot een krachtig en
efficient leermiddel. De interventieonderzoeken van Meichenbaum en
Asarnow (1979) en Meichenbaum (1977) geven daar blijk van. Zij train-
den leerlingen in het gebruik van hints en hardop denken (zelfinstructie).
Tijdens de zelfinstructietraining verbaliseerde de leerling de regels en
procedures die een leerkracht toepaste. Daarna vertelde de leerkracht
wat de leerling moest doen. Dit gebeurde tijdens het uitvoeren van een
leertaak (externe begeleiding). Vervolgens genereerde de leerling hardop
de instructies volgens welke hij de taak uitvoerde. Later fluisterde de
leerling de instructie (beginnende zelfbegeleiding) of voerde hij de taak
stil uit (verinnerlijkte zelfinstructie). De stellingen die hij leerde hadden
de volgende vorm:

- probleembepaling: 'Wat moet ik doen?';
- planning: 'lk moet zorgvuldig te werk gaan.';
- zelfbeloning: 'lk ben goed bezig.';
- zelfevaluatie: 'Werk ik weI in de goede volgorde?';
- attitude: 'lk moet het opnieuw proberen wanneer het me niet lukt.'

Uit de resultaten blijkt dat hardop denken een positieve invloed heeft op
het bewustzijn en de regula tie van denkprocessen.

Er bestaan verschillende vormen van sociaal-interactief leren. Op een
drietal vormen zal hieronder nader worden ingegaan:

1 rolwisselende instructie;
2 scaffolding;
3 zelfspraak.

3.2.8.1 Rolwisselende instructie

Een illustratie van sociaal-interactief leren is de rolwisselende instructie
(reciprocal teaching) van Brown, Palincsar en Armbruster (1984). Zij
beschreven de methoden en de effecten aan de hand van drie onderzoe-
ken. In deze onderzoeken leerden leerlingen leesactiviteiten die zowel het
begrijpend lezen als het bewaken van het leesproces bevorderen. Het ging
daarbij om de activiteiten: samenvatten, vragenstelLen, verduidelijken en
voorspellen.
Leerlingen leerden deze activiteiten in een leeromgeving waarin de leer-
kracht en de leerling steeds elkaars rol overnamen. Dit hield in dat de
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leerkracht en leerlingen elkaar afwisse1den in het leiden van een dialoog
over elk tekstfragment. In deze dialoog is aan de hand van de titel
gespeculeerd waar het fragment over zou kunnen gaan. Nadat een
leerling het fragment had gelezen, vatte een leerling, die de rol van
leerkracht had, de inhoud samen en bediscussieerde en verduidelijkte de
moeilijkheden. Tevens stelde hij vragen die door de echte leerkracht (of
tijdens een toets) gesteld konden worden. Ook voorspelde hij de inhoud
van het volgende fragment.
In die technieken stelde de leerkracht vragen om de leerling aan te
moedigen in zijn rol als leerkracht, zoals: "Wat zou een leerkracht hier voor
een vraag stellen?"; "Denk eraan dat een samenvatting een korte versie is en
niet te gedetailleerd is"; enzovoort. De leerling kreeg positieve feedback
over zijn optreden en de (echte) leerkracht modelleerde vervolgens die
activiteiten die nog verbetering behoefden. Tijdens de interventies is
expliciet verte1d dat alle activiteiten (samenvatten, vragenstellen, verdui-
delijken en voorspellen) algemene strategieen zijn die belangrijk zijn om
beter te begrijpen wat er wordt gelezen. Daarom moesten leerlingen
prober en die activiteiten ook tijdens het stillezen te verrichten.
Uit de observaties blijkt dat leerlingen aanvankelijk relatief passief
observeren wat de volwassen leerkracht aan (lees)procesbewakingsstrate-
gieen ten toon spreidt. In een later stadium kunnen leerlingen steeds
beter de rol van de leerkracht (het model) uitvoeren. Na de training
blijken leerlingen vaardiger in het adequaat stellen van vragen en maken
van samenvattingen. Ook de prestaties op een toets zijn aanzienlijk beter.
Het aantal correcte antwoorden blijkt te stijgen van 15% naar 85%. Na
zes maanden blijkt dat er nog 60% correcte antwoorden worden gegeven.
Echter na twee dagen rolwisselende instructie stijgen de correcte ant-
woorden weer naar het eerder bereikte niveau van 85%. Tijdens de
trainingsperiode zijn, onafhanke1ijk van de training, in de normale
lessituatie vijf toetsen met inzichtvragen afgenomen. Ook hier is de
tendens aanwezig dat de toetsprestaties gaandeweg beter worden.

Dit onderzoek is herhaald door dezelfde auteurs. Maar in het tweede
onderzoek zijn enkele wijzigingen aangebracht:
- er participeerden zes in plaats van vier leerlingen;

de leerlingen waren opgedeeld in drie groepjes van twee leerlingen in
plaats van een groep van vier leerlingen;
feedback in de vorm van 'knowledge of results' werd niet mondeling
maar grafisch verstrekt;
rolwisse1ende instructie yond gedurende twintig in plaats van tien
dagen plaats;
de periode tussen twee instructieblokken was vijf in plaats van zes
dagen;
de natoets werd acht in plaats van zes maanden na de instructie
afgenomen.
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Ondanks deze verschillen waren de resultaten vrijwel gelijk aan die van
het eerste onderzoek.

In een derde interventieonderzoek zijn verdere wijzigingen aangebracht.
Zo is de proefleider vervangen door echte leerkrachten en participeerden
er vier groepen van vier tot zeven leerlingen.
Uit de resultaten blijken, evenals in de beide voorafgaande onderzoeken,
de dialogen tussen leerlingen te zijn verbeterd.
In de beide eerdere onderzoeken is steeds willekeurig vastgesteld welke
leerlingen in de rolwisseling participeerden. In de derde studie is in het
begin van de instructie eerst gewerkt met de betere leerlingen. Later zijn
de zwakkere leerlingen geleidelijk aan in de dialoog betrokken.
Uit de resultaten blijkt dat door deze procedure gedurende de lessen het
aantal onduidelijke of incomplete vragen al terugloopt van 20% naar 4%.
Het aantal vragen dat een hoofdgedachte bevat blijkt te stijgen van 57%
naar 70% en het aantal samenvattingen met een hoofdgedachte van 68%
naar 85%.

Hoewel het in de onderzoeken om kleine aantallen leerlingen ging, zijn
de resultaten indrukwekkend. Volgens Brown, Palincsar en Armbruster
(1984) zijn de resultaten te danken aan het feit dat tijdens de trainingen:

- leerlingen volledig geinformeerd werden waarom de verschillende
activiteiten belangrijk zijn;

- leerlingen expliciete informatie ontvingen over de generaliseerbaar-
heid van de geleerde activiteiten en hun toepassingsmogelijkheden;

- leerlingen zelfregulatieactiviteiten aanleerden zoals het controleren en
bewaken of zij de tekst begrijpen;

- de te leren activiteiten niet alleen zijn gemodelleerd, maar ook
expliciet en herhaaldelijk door de leerlingen moesten worden verricht
en toegepast.

Een andere illustratie van rolwisselende instructie is het onderzoek van
Stevens en Weinberg (1985). In acht lessen, gedurende een tijdsperiode
van drie weken, trainden zij leerlingen in het samenvatten van een tekst
met behulp van het acht-stappen-plan SCISSORS (Skim, Combine,
Identify, Shorten, Scan, Order, Rewrite en tenslotte Stop and Check).
Tijdens het leren is dit acroniem gebruikt om de leerlingen te herinneren
aan de stappen en hen te stimuleren om de stappen te gebruiken. De
interventie volgens SCISSORS bestond uit het beschrijven en modelleren
van de samenvattingsstrategie, het verbaal herhalen van de stappen en de
reden voor elke stap, groepsgewijs oefenen met positieve en corrigerende
feedback en een groepsdiscussie over hoe en wanneer de strategie te
gebruiken. Instructiemiddelen bestonden uit het door de leerkracht
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uitvoeren van brainstormprocedures, hardop denken, zichzelf vragen
stellen, aanmoedigen van evaluatieve vaardigheden en het instrueren van
zelfcontroleprocedures ten aanzien van het waarom, wanneer en hoe van
het strategiegebruik. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen uit de trai-
ningsgroep in hun samenvattingen minder fouten maken en meer details
geven, zowel belangrijke als onbelangrijke. Bovendien blijken zij meer tijd
te nemen voor het samenvatten dan leerlingen uit de controlegroep.
Evenals bij Paris, Cross en Lipson (1984) zijn er geen verschillen met
betrekking tot de resultaten die de leerlingen behalen op gestandaardi-
seerde tests voor begrijpend lezen, waaronder de TO RC die ook Paris
e.a. gebruikten. Er blijkt ook geen relatie te zijn tussen de scores op een
metacognitieve vragenlijst en de presta ties met betrekking tot het samen-
vatten. Dat het effect zich alleen tot de vaardigheid samenvatten beperkt,
wijten de auteurs aan de korte trainingsduur en het feit dat de leerlingen
leerproblemen hadden. Dit is in tegenstelling tot de leerlingen die partici-
peerden in de studie van Palincsar en Brown (1984).

Resultaten van Miller, Miller en Rosen (1988) maken aannemelijk dat de
Iagere resultaten die Stevens en Weinberg vonden niet kunnen worden
toegeschreven aan de betrekkelijk korte trainingsduur. In hun studie naar
rolwisselend Ieren vond de training slechts tweemaal een uur per week
plaats gedurende een periode van acht weken. Dit is in tegenstelling tot
de dagelijkse intensieve training van Palincsar en Brown. Ook vond de
training plaats met de hele klas, dus zowel met de betere als met de
zwakkere leerlingen. Dit is eveneens in tegenstelling met de stu die van
Palincsar en Brown, die juist met kleine groepen werkten. Een ander
verschil betreft het feit dat Miller e.a. gewerkt hebben met de strategie
voor 'ontdekken van kernwoorden en kernzinnen'.
De resultaten van het onderzoek van Miller e.a. kunnen als voIgt worden
samengevat. Na de instructieperiode bean twoorden de leerlingen uit de
trainingsgroep vragen over de teksten beter dan de leerlingen uit de
controlegroep. De vragen gingen zowel over expliciet in de tekst ge-
noemde zaken als impliciete onderwerpen. In een 3-minuten schrijfop-
dracht blijken de leerlingen ook meer woorden op te schrijven. Tevens
blijken de cijfers ('grades') van de leerlingen uit de trainingsgroep na de
instructieperiode (tijdens het tweede kwartaal) significant hoger te zijn
dan die van de controleleerlingen. Gesteld kan worden dat de presta ties
van de trainingsgroep beter zijn dan de presta ties van de controlegroep,
ondanks de betrekkelijk korte trainingsduur die in dit onderzoek is
gehanteerd. Met andere woorden, de lage resultaten die Stevens en
Weinberg vonden, moeten een andere oorzaak hebben.

Een mogelijke verklaring voIgt uit het werk van Palincsar, Brown en
Martin (1987). Zij werkten in hun onderzoek met transfertaken. Rolwis-
selende instructie vond in hun onderzoek plaats in de vorm van 'peer
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tutoring'. Het blijkt dat de winst in strategiegebruik gering is. Ook zijn er
geen significante verschillen ten aanzien van de samenvattingen. WeI
blijkt er een significante vooruitgang in de kwaliteit van de vragen die
leerlingen moeten genereren waarvan zij kunnen verwachten dat ze of
door een leerkracht of op een toets gesteld kunnen worden. De geringe
toename in strategiegebruik, waarmee de resultaten dus afwijken van die
van voorgaande onderzoeken, wordt door Palincsar e.a. toegeschreven
aan het feit dat het strategiegebruik niet is geregistreerd tijdens het
hanteren van de dialoog, maar op een transfertaak, narnelijk een schrifte-
lijke taak.
Ook bij Stevens en Weinberg geldt dat het strategiegebruik niet vastge-
steld is tijdens dialogen, maar aan de hand van schriftelijke samenvattin-
gen die na de instructie en training gemaakt moesten worden. De lagere
resultaten die Stevens en Weinberg vonden in vergelijking tot de resulta-
ten van Palincsar en Brown zouden wei eens te maken kunnen hebben
met dit transferprobleem, het probleem dat de strategie tijdens de
dialoog geoefend is en tijdens een schriftelijke opdracht getoetst is. Dit is
bij Stevens en Weinberg weI het geval en bij Palincsar en Brown niet! De
vraag is of er in de studies van Palincsar en Brown niet meer domeinspe-
cifieke dan algemene regulatiestrategieen zijn aangeleerd (zie ook
Schunk, 1986), waardoor er geen transfer optreedt, of dat de rolwisselen-
de instructie hieraan debet is.

Uit de voorgaande onderzoeken met rolwisselende instructie zou men de
indruk kunnen krijgen dat responsief, sociaal-interactief leren alleen
mogelijk is in paren (dyades) of in zeer kleine groepen. Hoewel het on-
derzoek van Miller e.a. (1988) dat al enigszins tegenspreekt, vormt een
andere vermaarde studie daar zeker het tegenbewijs van, namelijk die
van Paris, Cross en Lipson (1984). Uit hun onderzoek met het program-
ma 'Informed Strategies for Learning' (ISL) blijkt dat het ook mogelijk is
informatie over begrijpend-leesstrategieen in klasverband (dus in grote
groepen) over te dragen en op deze wijze leerlingen te overtuigen deze
strategieen zelf te gebruiken.
De training is uitgevoerd bij 87 acht- en 83 tienjarigen. Binnen het ISL
werden leerlingen gestimuleerd zich meer bewust te zijn van declaratieve,
procedurele en conditionele strategiekennis. Ook leerden leerlingen hoe
zij hun eigen begrijpend-leesstrategieen kunnen evalueren, plannen en
reguleren. De trainingsprocedure was erop gericht de leerlingen bewust te
laten worden van relevante strategische acties. Zij moesten zich ervan
bewust worden hoe en wanneer de strategieen gebruikt moesten worden
en waarom deze effectief zijn. De nadruk lag hier dus op het overdragen
van het belang en nut van strategiegebruik.
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De training bestond uit:

- groepsinstructies. Vragen en groepsdiscussies zijn gebruikt om bij
leerlingen het nadenken over leesstrategieen te stimuleren. Tweemaal
per week is tijdens instructies, die 30 minuten duurden, met behulp
van vragen, dialogen, analogieen en modelleren getracht de leerlingen
te laten nadenken over mogelijke leesdoelen en activiteiten om die
doelen te bereiken. Daarvoor zijn werkbladen met boeiende verhalen
gebruikt. Tijdens het lezen van die verhalen moesten leerlingen de
geinstrueerde strategiefen) toepassen. Na het lezen volgden discussie
en feedback over de red enen waarom zij een bepaalde strategie
hadden gebruikt. Voortdurend is benadrukt dat het om zelfregu-
latiestrategieen ging;
materiaal voor informatieborden. Tijdens de instructie zijn kleurrijk
geillustreerde metaforen en centrale vragen gebruikt als concrete
ondersteuning bij het den ken over hoe, waarom en wanneer een
strategie te gebruiken;

- suggesties voor de leerkrachten. Per module zijn korte beschrijvingen
van de strategieen gegeven. Hierin is de argumentatie opgenomen wat
het belang van de strategie is voor het leesproces en suggesties
omtrent de wijze waarop ze in andere lessen geintegreerd konden
worden.

De isl volgde een 'top-down' ofwel een conceptuele benadering om begrij-
pend-leesstrategieen te onderwijzen. Ret geheel was opgedeeld in drie
fasen van elk vijf a zes weken en weI als volgt:

1. bewust worden van leesdoelen, plannen en strategieen. Thema's in deze
fase waren: wat is lezen en Ieesvaardigheid?, begrijpend-Ieesstrate-
gieen, taakevaluaties en het plannen hoe je gaat lezen;

2. begrijpen en betekenis. Deze fase omvatte de thema's: wat wil de
auteur zeggen?, hoofdgedachten, ambiguiteit en afleidingen en sam en-
vatten van de kernzaken;

3. evalueren en reguleren van het leesproces. In deze fase was er aandacht
voor: kritische evaluatie, het bewaken van het leesproces, het oplossen
van leesproblemen, Ieessnelheid versus goed lezen en het abstraheren
en aangeven van belangrijke informatie in de tekst.

Uit de resultaten blijkt dat leerlingen na het volgen van de ISL zowel
syntactisch als semantisch beter in staat zijn de ontbrekende woorden in
een tekst in te vullen dan Ieerlingen uit de controlegroep. Ook geven zij
beter aan welke woorden en zinnen in een tekst 'onzinnig' zijn. Omdat
het mogelijk is dat ook Ieerlingen uit de controlegroep spontaan of op
andere wijzen zich meer leesstrategieen eigen maakten, is met behulp van
een vragenlijst de aanwezige strategische kennis nagegaan. Daaruit blijkt
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dat enkele leerlingen in de experimentele groep weinig hebben opgesto-
ken van de ISL en dat 12 leerlingen uit de controlegroep over leesstrate-
gieen beschikken zonder de ISL-instructie te hebben gevolgd. Nadere
analyse van de gegevens leert dat naarmate de leerlingen zich meer
bewust zijn van en meer weten over strategieen, zij ook beter lezen. Het
uitblijven van gelijkwaardige result at en op twee tests voor begrijpend
lezen (de Comprehension subtest van de Gates-McGinitie Reading Test,
de Paragraph Reading subtest van de Test of Reading Comprehension)
wijten Paris e.a. aan het feit dat de tests meer gericht zijn op het meten
van algemene attitude en intelligentie. Derhalve zijn ze relatief ongevoe-
lig voor varian tie in het gebruik van specifieke cognitieve vaardigheden
zoals de leesvaardigheid waarom het hier ging.
In een andere ISL-studie bij 79 acht- en 79 tienjarigen komen Jacobs en
Paris (1986) eveneens tot de conclusie dat leerlingen na een ISL-training
betere presta ties leveren op verschillende bewakingstaken in het leespro-
ces dan de leerlingen uit de controleconditie.

Hoewel de tot nu toe besproken onderzoeken voornamelijk gaan over de
overdracht van cognitieve vaardigheden, dient te worden gesteld dat
sociaal-interactief leren ook overdracht van de affectieve component van
het leerproces kan inhouden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek
van Vauras, Naskali en Salonen (1987). Zij zijn de overtuiging toegedaan
dat het leren van adequate metacognitieve zelfregulatiestrategieen op
zich niet voldoende is voor leerlingen met leerstoornissen. Volgens hen
dient ook aandacht gegeven te worden aan nieuwe strategieen met
betrekking tot het interpreteren van en omgaan met emotionele, motiva-
tionele en sociale aspecten van de leersituatie. Zij vinden het belangrijk
een proces te activeren waarin leerlingen op cumulatieve wijze hun gevoel
voor regula tie en controle versterken en hun conceptuele relatie tot
leertaken en -situaties herzien.
De auteurs combineerden de door Brown e.a. en Paris e.a. gehanteerde
cognitieve trainingsprincipes met die van 'comprehensive interaction-
dynamic strategy' uit therapeutisch onderzoek. Hierin ligt de nadruk op
de interpretaties die leerlingen maken van situaties en strategiegedrag.
Hierdoor is aandacht geschonken aan gedragingen als: afhankelijk gedrag,
emotionele conflicten, substitutiegedrag en negatieve zelfattributie.

Zoals uit het voorafgaande mag blijken had de training een affectieve
component en een cognitieve component. De training van cognitieve en
metacognitieve strategieen had betrekking op het leren van tekstbe-
studering. De te leren activiteiten waren onder andere: procesbewakings-
vaardigheden; begrijpen en bepalen van eindtermen en leerdoelen;
activeren van relevante voorkennis; toetsen of hetgeen gelezen is begre-
pen wordt; kiezen van strategieen; samenvatten en relateren van belang-
rijke informatie. Ook moesten leerlingen leren deze deelvaardigheden in
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een flexibele, strategische activiteit te integreren.
De training duurde 13 weken en tweemaal per week yond er een les van
45 minuten plaats. De lessen bestonden uit vier fasen:

1. motivatie en revisie. In deze fase is het leren van nieuwe strategieen
gemotiveerd door eigen strategieen te plaatsen tegenover de aan te
leren strategieen, de gebruikswaarde te demonstreren, de relatie met
eerder aangeleerde strategieen aan te geven en door discussie en
korte oefeningen de eerder aangeleerde strategieen bij te stellen of te
herzien;

2. geinformeerde instructie. In deze fase zijn conditionele en procedurele
kennis overgedragen. Dat wil zeggen: er is verteld wanneer, waarom
en hoe een bepaalde deelvaardigheid moet worden gebruikt. Om het
eigen den ken te stimuleren is gebruik gemaakt van discussies, al1e-
daagse ervaringen en analogieen. Bovendien is het belangrijkste
principe van elke (deel)vaardigheid in een tekening uitgebeeld en in
een korte zin verwoord (bijv. 'Zoek de betekenis van de zin');

3. model/eren. In deze fase is de wijze waarop strategieen en zelfre-
gulatievaardigheden kunnen worden gebruikt gemodelleerd. De strate-
gieen en vaardigheden zijn door de leerkracht of door middel van op
video opgenomen gedrag van leerlingen op drie manieren gedemon-
streerd, namelijk door:

1. al hardop denkend de gehanteerde cognitieve activiteiten en de
redenen daarvoor te beschrijven;

2. al hardop denkend hun gevoelens en intenties te beschrijven
wanneer zich problemen voordeden;

3. een taak niet adequaat uit te voeren (impulsief, gehaast, afhan-
kelijk van anderen) en een taak wel adequaat uit te voeren (met
betekenisvolle retlectie).

De leerlingen zijn aangespoord het voorbeeldgedrag te analyseren en
te bekritiseren;

4. Oefenen: Tijdens deze fase dachten leerlingen hardop terwijl zij een
taak uitvoerden. De taken waren verschillend qua moeilijkheidsgraad,
tekststructuur en bekendheid met het onderwerp. De oefentaken zijn
zowel individueel als met anderen, en zowel met als zonder rolwisse-
lende instructie uitgevoerd. Na elke taak zijn de leerlingen aange-
spoord verbaal te evalueren hoe het antwoord is verkregen, te ver-
woorden hoe de strategie is toegepast en welke problemen dat had
opgeleverd. Deze evaluaties zijn vervolgens bediscussieerd. Deze
discussie betrof een analyse van het leergedrag en had feedback-
waarde voor de desbetreffende leerling(en). Kenmerkend voor deze
fase was dat de leerkracht ook transfersituaties gebruikte. Hij deed dit
afhankelijk van de mate waarin de leerling spontaan discussieerde.
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Hierdoor werd verwacht dat de regula tie door derden over zou gaan
in zelfregulatie. Om die overgang te bevorderen zijn de principes van
'scaffolded'-instructie gevolgd (zie § 3.2.7.2).

Van de 48 leerlingen met leerproblemen volgden 24 leerlingen de trai-
ning. De anderen fungeerden als controlegroep. Van beide condities zijn
van twee leerlingen de video-opnarnen en verbalisaties geanalyseerd. De
auteurs doen verslag van drie variabelen:

1. het overwinnen van de participatiedrempel in een evaluatieve discussie.
Het weigeren om mee te doen is als hoogste drempel gezien en
spontane participatie als laagste;

2. onafhankelijkheid van de begeleiding van anderen tijdens het verbali-
seringsproces. Deze variabele varieerde van complete ondersteuning
(door anderen) tot volledige zelfstandigheid;

3. het niveau van het geverbaliseerde denkproces. Deze varieerde van niet
in staat zijn tot verbaliseren tot het kunnen geven van exacte beschrij-
vingen van het denkproces.

Behalve om na te gaan of de training effect had op bovenstaande varia-
belen, is het op video opgenomen gedrag tijdens de oefenfase geanaly-
seerd in de categorieen taakgericht en niet-taakgericht gedrag. Het niet-
taakgerichte gedrag is onderverdeeld in: ego-defensief gedrag, sociaal
inschikkelijk gedrag en een combinatie van beide.

Uit de resultaten blijkt dat na de training leerlingen geen duidelijk
zelfregulerend gedrag vertonen. WeI blijkt dat leerlingen na de training
een hoger niveau van redeneren aan de dag leggen (zonder hulp van de
leerkracht) dan bij de voormeting het geval was. Volgens de auteurs
suggereert dit dat het trainingsprogramma in ieder geval een situatie
schept waarin de ontwikkeling van de interne regula tie meer kans krijgt.
De tegenvallende resultaten wijten de auteurs aan de korte duur van de
interventies.
Uit analyses van hardop-denkprotocollen, opgenomen tijdens evaluatieve
discussies en oefenbijeenkomsten, blijkt dat leerlingen vaker taakgericht
gedrag vertonen tijdens niet-competitieve oefeningen. De resultaten laten
duidelijk zien dat de leerlingen niet adequaat om kunnen gaan met de
taaksituatie.
Reacties met ego-defensief gedrag (vermijdingstendenties en verrnijdings-
gedrag dat een emotioneel conflict weerspiegelt) blijken vooral een
belangrijke beperking voor 'scaffolded'-instructie te zijn (zie § 3.2.8.2).
Door die reacties moet de leerkracht voortdurend emotionele conflicten
oplossen en verschillende vormen van aangeleerde huipeloosheid afleren,
Dat vereist een alertheid van de leerkracht voor de probleemoplossende
en de regulerende processen en activiteiten van de leerlingen.
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Een andere aanpak is die van Reid en Borkowski (1987). Zij leerden de
leerlingen het welslagen en mislukken toe te schrijven aan het eigen
handelen. Evenals Vauras e.a. gebruikten zij ook hardop denken als
medium om te modelleren.
In de 'zelfcontroleconditie' modelleerde de leerkracht de bij een taak
horende 'zelf-uitspraken' (waarmee de leerling zijn studeergedrag moest
reguleren) door elke stap hardop te her hal en en langzaam van de ene
naar de andere stap te gaan. De stappen gingen vergezeld van vijf zelf-
uitspraken (self-statements):

1. ontdek wat ik verondersteld wordt te doen;
2. overweeg alle antwoorden;
3. stop en denk;
4. markeer mijn antwoord;
5. controleer mijn antwoord.

Daarna modelleerde de leerkracht de stappen aan de hand van een
andere taak door hardop te denken terwijl een leerling deze taak uit-
voerde. Vervolgens was er een les waarin de leerling hardop dacht over
de te nemen stappen. Dan volgde er een les waarin de leerkracht de
stappen nog eens noemde en twee lessen waarin de leerling hardop de
stappen herhaalde. In een laatste les toonde de leerkracht, op basis van
de aanbevelingen van Meichenbaums zelfinstructie (zie § 3.2.7), hoe de
zelfcontrole-uitspraken uiteindelijk door innerlijke spraak kunnen worden
gebruikt.

Reid en Borkowski maakten naast een controleconditie en een zelfcon-
troleconditie ook gebruik van een conditie waarin leerlingen dezelfde
training kregen, maar daarbij uitleg kregen hoe zij succes en mislukken
moesten attribueren.
De attributietraining bestond uit dialogen. Daarin is met ondertitelde
illustraties uitgelegd dat een mislukking moet worden toegeschreven aan
je eigen leergedrag, aan wat je doet of juist niet doet. Verder is verteld
dat leergedrag in principe ook verbeterd kan worden. Vervolgens combi-
neerde de leerkracht positieve zelfattributies (zoals bijvoorbeeld: "lk moet
proberen de zelfcontrolestappen te gebruiken ") met het feitelijk gebruik van
de stapp en waardoor een prestatieverbetering optrad terwijl de leerling
eerder faalde op dezelfde taak. Ten slotte kwam in een dialoog ter
sprake dat het toepassen van de regulatiestrategie moeite kost. Die
gesprekken zijn eveneens aan de hand van ondertitelde illustraties
gevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat leerlingen uit de conditie waarin zowel
zelfcontrole als attributie is getraind de strategie over een langere
periode blijven gebruiken dan de leerlingen uit de zelfcontroleconditie en
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de controleconditie. Oak blijkt dat er transfer optreedt in die zin dat zij
de strategie ook in andere situaties gebruiken. Bovendien schrijven zij
hun succes en mislukken vaker toe aan persoonlijke factoren. Zelfs na
tien maanden blijken leerlingen op een retentietoets niet aIleen strategi-
scher te werk te gaan, maar ook over meer metacognitieve kennis te be-
schikken dan de leerlingen uit de controlegroep. Zij zijn zich er meer van
bewust dat persoonlijke inzet de basis is voor strategisch handelen en ook
voor het uiteindelijke leerresultaat. Een inzicht dat volgens Pressley
(1986) onontbeerlijk is voor een goed stragiegebruiker.

3.2.8.2 'Scaffotded-instructie

De interactie binnen het responsief sociaal-interactief leren vindt plaats
in de door Vygotsky (1978) als 'zone of proximal development' aangedui-
de gebied van de cognitieve ontwikkeling. Hij omschrijft dit als: "the
distance between the actual developmental level as determined by indepen-
dent problem solving and the level of potential development as determined
through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more
capable peers" (Vygotsky, 1978, pag. 86). Met andere woorden, er wordt
een beroep gedaan op vaardigheden die potentieel aanwezig zijn, maar
zeker niet spontaan en routinematig gebruikt worden.

'Scaffolded' -instructie stelt een leerling in staat een probleem op te
lassen, een taak te voltooien of doelen te bereiken waartoe hij zonder
ondersteuning nog niet in staat is. De vraag is hoe leerkrachten de
leerling van dit competentieniveau naar het niveau kunnen brengen
waarop hij wel in staat is de taak zelfstandig uit te voeren. De eerste stap
bij het toepassen van de instructie is de keuze van een leertaak en dus
ook van de aan te leren vaardigheid. Beide worden nog niet door de
leerling beheerst, maar liggen wel binnen zijn vermogen. De uitvoering
van de leertaak moet een goede indica tie geven van het niveau van de
leerlingen. Een tweede stap bestaat uit het dusdanig vereenvoudigd
aanbieden van de leertaak dat de uitvoering geen problemen oplevert en
tot succes leidt. Door te modelleren, vragen te stellen en uit te leggen
worden de cognitieve activiteiten tijdens de uitvoering van de taak ge-
expliciteerd en worden er tevens geschikte oplossingstechnieken aangebo-
den. Bij het gezamenlijk uitvoeren van een taak is er een voortdurende
wisselwerking tussen de leerkracht en de leerling. Daarbij ligt de nadruk
op de leeractiviteiten van de leerling. Wanneer de leerling bekwamer
wordt in de uitvoering van de taak of vaardigheid, geeft de leerkracht
geleidelijke minder ondersteuning.
Evenals bij rolwisselende instructie is ook 'scaffolded-instructie interac-
tief van aard. In beide gevallen wordt de interactie bij voorkeur gereali-
seerd in de dialoogvorm (Brown e.a., 1986; Palincsar, 1986; Vauras e.a.,
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1987). De dialoogvorm stimuleert de samenwerking tussen de leerling en
de leerkracht bij het aanleren van nieuwe cognitieve strategiefen). Dit
komt duidelijk naar voren uit de analyses van dialogen die tijdens de
rolwisselende instructie plaatsvonden (Palincsar, 1986).

Palincsar (1986) heeft de dialogen uit een van haar onderzoeken over
rolwisselende instructie nader geanalyseerd. De analyse heeft betrekking
op de mate dat er in dialogen:

- ondersteuning is bij het richten van de aandacht van de leerling op de
hoofdzaken ofwel het identificeren van (de vier) strategieen (zie
§ 3.2.7.1);

- handig is ingespeeld op de ideeen van leerlingen en deze gekoppeld
worden aan de nieuwe kennis;

- aandacht is voor stu ring van het gesprek;
- expliciet naar voren is gebracht wat het doel is van de instructie;
- evaluatieve opmerkingen voorkomen die de aard van de leer ling-

respons veranderen van negatief naar constructief.

Palincsar komt tot de conc1usie dat de kwaliteit van de dialogen cruciaal
is voor het effect van de instructie. Ten eerste blijkt dat leerlingen
zelfstandiger functioneren naarmate er meer geanalyseerde aspecten
voorkomen in de dialogen. Ten tweede presteren deze leerlingen 100%
beter op transfertaken.

3.2.8.3 Zelfspraak

Een andere communicatievorm waarin cognitieve activiteiten expliciet
naar voren komen is zelfspraak. Dit is een vorm van hardop denken.
Hardop denken wordt dan niet gebruikt als een diagnostisch instrument,
maar als een instructiemiddel om te demonstreren (Bereiter en Bird,
1985), te modelleren (Stevens en Weinbergen, 1985; Vauras e.a., 1987) of
cognitieve activiteiten te internaliseren (Meichenbaum e.a., 1979). Schunk
(1986, 1986b) komt in zijn overzichtsartike!en tot de conc1usie dat verbali-
seren een kernfactor is die de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij
leerlingen kan ondersteunen. Schunk (1986) conc1udeert dat leerlingen
met leerproblemen, die impulsief zijn of waarbij 'remedial teaching'
noodzakelijk is, het meest profijt hebben van dit instructiemiddel. Uit een
onderzoek van Weinstein en Rogers (1985) blijkt dat ook universitaire
studenten profijt hebben van zelfspraak.

Weinstein en Rogers trainden studenten op basis van de zelfinstruc-
tiemethode van Meichenbaum. In de training stond betrokkenheid van
studenten bij het studiemateriaal centraal. De auteurs probeerden de
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betrokkenheid te vergroten door algemene strategieen toe te passen,
zoals 'zelf docent zijn', 'zichzelf vragen stellen' en 'parafraseren'. Zij
gebruikten tevens een lijst van probleemsituaties (het niet begrijpen: 'van
een woord', 'van een zin', 'van de relatie tussen zinnen', 'hoe de tekst als
coherent geheel in elkaar past'). De verwachting was dat studenten hun
leeractiviteit zouden staken als zij tijdens het studeren een van deze
situaties zouden herkennen, om vervolgens het aanwezig begripsprobleem
op te lossen. Om een dergelijke handelswijze te bevorderen zijn mogelijke
oorzaken van de problemen met de studenten doorgesproken (onbe-
kendheid met de informatie, inconsistentie in de tekst, inconsistentie met
de aanwezige voorkennis) en revisiestrategieen aangereikt: negeren van
het obstakel, oordee1 uitstellen, formuleren van een voorlopige hypothese,
herlezen van de zin, herlezen van voorafgaand tekstfragment en raadple-
gen van andere (expert) informatiebronnen.
Na de training blijken de studenten beter te presteren op een leestest.

Ook in het onderzoek van Lasser-Cohen (1989) speelde het verbaliseren
een centrale ro1. Zij vergeleek twee groepen adolescenten die Hebreeuws
leerden. De experimente1e groep las teksten met vragen en cognitieve
taken over:

- tekstbegrip: vragen waarvoor bij de beantwoording informatie uit de
tekst nodig was;

- organisatie: vragen die een leerling alleen kon beantwoorden als hij de
gegeven informatie op een andere wijze orden de;

- toepassing en impliceren: vragen waarbij de leerlingen voor de beant-
woording de ideeen in de tekst moest toepassen en conclusies moest
trekken.

De leerkracht die gedurende het jaar 50 oefeningen gebruikte, is begeleid
in het motiveren van de leerlingen en het versterken van hun zelfvertrou-
wen. Hij stimuleerde studenten door van hen te eisen dat zij de antwoor-
den samen met geverbaliseerde redeneringen gaven en van hen te eisen
dat zij op een adequate manier met fouten omgingen. Discussieren,
individuee1 werken en her werken in groepen waren de normale werkvor-
men tijdens de lessen. Een jaar lang zijn elke week twee lessen van een
uur besteed aan de oefeningen.
Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen uit de experimente1e groep meer
voortgang boeken in tekstbegrip bij informatieve en speculatieve teksten.
Zij hanteren ook vaker analytische en synthetische vaardigheden zoals
het vinden van: overeenkomsten, verschillen, analogieen en uitzonderin-
gen. Het hardop beredeneren van de gegeven antwoorden blijkt een posi-
tief effect te hebben. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het
verbaliseren van strategische kennis en het geven van informatie over
wat, hoe en waarom van de strategieen, be1angrijk zijn.
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Het expliciteren van gebruikte strategieen maakt ook deel uit van een
interventiestudie van Bloemkolk (1989). Gedurende vier weken, drie
lessen per week, trainde hij leerlingen uit groep vijf van de basisschool in
het beter voorbereiden, begeleiden en controleren van hun activiteiten
om problem en bij rekenopgaven op te lossen. Als hulpmiddel zijn zoge-
naamde 'stappenkaarten' gebruikt waarop de belangrijkste stappen staan
aangegeven (de opgave goed lezen, een oplossingsplan maken, het plan
uitvoeren, controleren of de oplossing klopt). Behalve de kaarten gebrui-
ken, moesten de leerlingen ook hun oplossingsweg opschrijven. De
gemaakte opgaven werden nabesproken in de klas of opgelost door de
leerkracht in samenspraak met de klas. De leerkracht fungeerde daarbij
als model en had als taak regelmatig strategische aspecten te behandelen.
De docentenhandleiding gaf daarvoor bij elke opgave concrete aanwij-
zingen. De experimentele groep is vergeleken met twee controlegroepen.
In een controlegroep zijn dezelfde opgaven behandeld met de normale
aandacht voor strategisch handelen. In de docentenhandleiding is nu
alleen het belang van strategisch handelen benadrukt. In de andere
controleconditie volgden de leerlingen hun gewone rekenlessen. Het
positieve verschil tussen de voor- en nameting in het vinden van een
goede oplossingsweg blijkt voor de experimentele groep leerlingen
significant groter dan bij de controlegroepen.
Opvallend is dat vooral de gemiddelde en bet ere rekenaars profijt hebben
van de training. De zwakke rekenaars gaan weI vooruit maar niet meer
dan hun tegenpartners in de controlecondities.

Uit de onderzoeken van Schunk (1986/1986b), Brown e.a. (1986),
Meichenbaum e.a. (1979) en Vauras e.a. (1987) op het gebied van rolwis-
selende instructie en scaffolding kan men conc1uderen dat verbaliseren
van gedachten tijdens de interactie tussen leerkracht en leerling( en) erg
belangrijk is. Zelfspraak ofwel expliciet verbaliseren van cognitieve
activiteiten bevordert het modelleren van het zelfregulatieproces. Ook
bevordert de zelfspraak het internaliseren van regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten. Ook Palincsar (1986) conc1udeert dat de kwaliteit
van de dialogen invloed heeft op de leerprestaties, ofschoon zij in een
eerder onderzoek (Palincsar e.a., 1987) de tegenvallende presta ties van
leerlingen meent te moeten toeschrijven aan transferproblemen. Duffy en
Roehler (1987) denken in dit verband ook veeleer aan de kwaliteit van
de dialogen. Zij vinden dat zowel in de training van Paris, Cross en
Lipson (1984) als in de training van Palincsar en Brown (1984) niet wordt
gespecificeerd wat de leerlingen is verteld over de mentale activiteiten die
deel uitmaken van een strategisch lezer, De auteurs wijzen erop dat de
dialogen die door Palincsar (1986) zijn geanalyseerd geen expliciete
redeneringen van de leerkrachten bevatten. In de dialogen kwam niet
duidelijk naar voren hoe leerlingen moeten redeneren terwijl zij een
strategie gebruiken.
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Het door Duffy en Roehler uitgevoerde onderzoek bij 63 onderwijzers
van zeven-, acht- en tienjarigen bevestigt de hypothese, dat zwakkere
leerlingen zich meer bewust worden van het strategisch karakter van
leeractiviteiten indien onderwijzers hun eigen denkprocessen expliciet
uitspreken tijdens het toepassen van strategieen. Een tweede hypothese
dat leraren na modelleren spontaan verder zouden gaan met geleide
oefening, is maar ten dele bevestigd. Uit de data blijkt dat er wel geleide
oefening plaatsvindt, maar dat daarin leraren en leerlingen te weinig
gezamenlijk (interactief) naar een oplossing zoeken. Op basis van hun
bevindingen stellen Duffy en Roehler 'responsieve elaboratie' (responsive
elaboration) voor om de dialogen te verbeteren. Ten eerste houdt dit in
dat onderwijzers vaststellen wat leerlingen begrijpen van het uitvoeren
van cognitieve activiteiten die samenhangen met het gebruiken van een
strategie. De redeneringen die leerlingen daarbij gebruiken, kunnen
worden afgeleid uit hun hardop denken. Leerlingen bouwen op basis van
hun voorkennis begrip op van wat zij leren. Daarom wordt hetgeen de
onderwijzer uitlegt niet door iedereen hetzelfde begrepen en ook niet op
hetzelfde moment. Het is dus belangrijk te bepalen wat hun interpretatie
is en of er eventueel iets verkeerd begrepen is.
Ten tweede geven onderwijzers een aanvullende uitwerking van de uitleg
over eerder in de les aangereikte strategieen om leerlingen te helpen hun
begrip te reconstrueren, indien de uitleg aanvankelijk niet helemaal of
verkeerd begrepen is.
Responsieve elaboratie is een andere benaming voor sociaal-interactief
leren, Een responsieve elaboratieve interactie is afgestemd op het indivi-
duele kennisniveau van de Ieerlingen en vindt plaats op basis van door de
individuele leerlingen gehanteerde redeneringen.
Ook computerinteracties kunnen responsief van karakter zijn. De in dit
proefschrift beschreven computertraining 'Computer Ondersteunde
Leerhulp' (COL) (hoofdstuk 4, zie ook Stimec 1 en 2, Biemans, Van
Deursen en De long, 1989), de COMPACT-strategie van Ali (1990) en het
DISCAT-Mprogramma van Van Deursen (1989 en Biemans e.a., 1989),
zijn voorbeelden van programma's met een responsief karakter. Door het
ontbreken van het sociale element in de interactie bij cornputerprogram-
rna's is hier meer sprake van gericht-uitleggend onderwijzen.

3.3 SAMENVATI1NGEN CONCLUSIES

Het blijkt mogelijk de verscheidenheid aan interventieonderzoeken mer
betrekking tot het aanleren van regulatieprocessen en -activiteiten te
ordenen binnen een raamwerk van leeromgevingen dat ontleend is aan
het werk van Pressley e.a. (1987).
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Uit de categorisering van de verscheidene interventieonderzoeken blijkt
dat de mate waarin binnen een leeromgeving het zelfregulatieproces
wordt geexpliciteerd, bepalend is of leerlingen zich regulatieprocessen
en -activiteiten eigen maken.

Uit de categorisering komt een verscheidenheid aan instructie-elementen
naar voren die te gebruiken zijn om het zelfregulatieproces te explici-
teren. Onderstaande matrix (figuur 3.1) geeft een beeld van de verschillen
tussen de leeromgevingen in het gebruik van deze instructie-elementen.

Ook blijkt dat in de meeste leeromgevingen betrekkelijk weinig rekening
wordt gehouden met het aanleren van een strategisch geheel van regula-
tieprocessen en -activiteiten, een zelfregulatieproces. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat het expliciet ontdekken, uitleggen, demonstreren
en oefenen van zelfregulatieprocessen en -activiteiten slechts in enkele
leeromgevingen voorkomt.

INSfRUCI1EOMGEVINGEN
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Figuur 3.1: Instructie-elementen waardoor verschillende instructieomgevingen
gekenmerkt worden met betrekking tot het leren van regulatieactivi-
teiten. (Impliciet ontdekken staat voor impliciet ontdekken van
regulatieactiviteiten; enzovoort)
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Het blijkt ook dat systematisch onderzoek naar het structureel aanleren
van zelfregulatie als zodanig nog in een pril stadium verkeert. Deze
conc1usie trekken eveneens Mcguinness en Nisbet (1991) in hun over-
zichtsartikel. Zij wijzen erop dat de onderzoeksresultaten niet altijd
overtuigend zijn en vaak betrekking hebben op vakspecifieke strategieen.

Op grond van de besproken onderzoeken kan worden geconc1udeerd dat
zelfontdekkende instructieomgevingen weinig geschikt zijn voor het
aanleren van regulatieprocessen en -activiteiten. De meest natuurlijke
onderwijsvorm, die van het responsief sociaal-interactief leren, levert de
beste resultaten op.
Bij deze onderwijsvorm zijn intensieve instructies nodig die van de docent
een geheel specifieke didactiek verlangen, zoals 'scaffolding', rolwisseling
en zelfspraak. Ook instructie-elernenten die de overdracht van zelfregula-
tieprocessen bevorderen zoals het hardop den ken om de regulatiepro-
cessen te demonstreren en te modelleren moeten zij vee1vuldig gebruiken.
Aangezien de responsieve benadering erg arbeidsintensief is, zal een
gericht-uitleggende benadering het eerst voor de hand liggen.

Computerprogramma's kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Deze
rol is niet toegeschreven aan computers vanwege 'kunstmatige intelli-
gentie' mogelijkheden, maar omdat ze het op grond van multimediale
toepassingsmogelijkheden mogelijk maken een rijke, reele en stimuleren-
de omgeving te bieden. Daardoor kan in een compacte vorm een multi-
kennisrepresentatie-orngeving worden verwezenlijkt die gecombineerd
kan worden met responsieve e1aboratie en geleide ontdekking. Daarmee
wordt een omgeving gecreeerd die veel voorwaarden biedt voor leerlingen
om zich bewust te worden van en aangezet te worden tot regula tie van
hun eigen leerproces. Daarmee wordt niet de perfectie van het computer-
systeem, maar de perfectie van de leerling beoogd (De Klerk en Ver-
schaffel, 1990).
Ook zonder computerondersteuning zou in het klassikaal onderwijs meer
aandacht besteed kunnen worden aan zelfregulatie, onder andere door
het zelfregulatieproces expliciet uit te leggen, te demonstreren en te oefe-
nen en ook door leerkrachten en leerlingen vaker expliciet hun regu-
latieprocessen en regulatieactiviteiten te laten verbaliseren. Dit betekent
dat de instructieomgeving een appel doet op een aantal regulatiebevorde-
rende activiteiten van zowe1 de leerling als de leerkracht.

Instructieomgevingen waarbinnen regula tie minder effectief wordt
aangeleerd kunnen worden verrijkt met instructie-elementen die zelfre-
gulatie stimuleren en aldus de effectiviteit van de omgeving verhogen.
Zo kan in een zelfontdekkende en geleid ontdekkende omgeving het
instructie-element 'expliciete uitleg over de te leren regulatieactiviteiten'
worden ingebracht. Het zelf ervaren en ontdekken van het feit dat niet in
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elke situatie dezelfde regulatieactiviteit van toepassing is of kan worden
gebruikt, wordt daardoor niet meer aan het toeval overgelaten.
Bij observerend leren en geleide participatie kan eveneens het element
'expliciete uitleg van zelfregulatieactiviteiten' worden ingebracht. Om de
overdracht c.g. het gebruik van de gedemonstreerde activiteiten te
bevorderen is het tevens bevorderlijk om binnen deze omgeving het
element 'rolwisselend onderwijzen' vaker te gebruiken. Door bij observe-
rend leren de leerling vaker regulatieprocessen en -activiteiten te laten
expliciteren en te verbaliseren is een ander regulatiestimulerend element
dat in deze omgeving kan worden gebruikt. Het toegevoegde element
vormt een goede basis om eventuele discussies volgens de principes van
de responsief sociaal-interactie instructie te laten verlopen.
De effectiviteit van responsieve en sociaal-interactie omgevingen kan
worden verhoogd door meer aandacht te besteden aan 'algemene' regula-
tieactiviteiten en 'transfer'. Om Ieerlingen binnen een responsief socia al-
interactie en gericht-uitleggende omgeving meer en uitgebreide ervaring
te laten hebben met regulatieprocessen en -activiteiten, moet vaker
gebruik gemaakt worden van de principes van de zelfontdekkende
leeromgevingen.
De responsief sociaal-interactie omgeving kan bijvoorbeeld voortdurend
worden afgewisseld met een op de leerling afgestemde zelfontdekkende
omgeving. Bij die afwisseling moet het principe van 'scaffolding' worden
gehanteerd, om affectieve drempels te overwinnen.

In de trainingsprogramma's die in het kader van dit proefschrift zijn
ontwikkeld en die in hoofdstuk 4 worden besproken, is een aantal
besproken instructie-elementen geintegreerd. Het gaat daarbij met name
om het 'wat, 'hoe' en 'waarom' van een activiteit, het expliciet ontdekken
van de eigen en andere regulatieactiviteiten, het demonstreren en oefe-
nen van regulatieactiviteiten aan de hand van concrete voorbeelden, het
rolwisselend onderwijzen, het modelleren en hardop denken. Binnen de
gegeven omstandigheden zijn zoveeI mogelijk elementen bijeengebracht
die de overdracht van regulatieprocessen en -activiteiten bevorderen. Dit
had tot gevolg dat in de uitgevoerde interventieonderzoeken een training
is gebruikt die binnen een responsief sociaal-interactie omgeving past en
twee computerondersteunde trainingen waarbinnen een beperkte respon-
sieve interactie plaatsvindt, maar vanwege het ontbreken van een socia al-
interactie meer weg hebben van een gericht-uitleggende leeromgeving.



HOOFDSTUK4

ZESThITERVENTIEONDERZOEKEN

4.1 INLEIDING

Uit de resultaten van de twee exploratieve onderzoeken (hoofdstuk 2)
bleek dat succesvol1e leerlingen een aantal regulatieactiviteiten vaker
hanteerden. Ook bleek dat regulatieactiviteiten samenhingen met de
verschillen in leerprestaties. Uit de resultaten bleek eveneens dat het
regulatieproces 'Orienteren' weinig voorkwam. Op basis van deze resulta-
ten is verondersteld dat het zelfregulatieproces van zowel succesvol1e als
minder succesvol1e leerlingen onder andere verbeterd kan worden door
aandacht te besteden aan het zich orienteren bij het leren. Die verbete-
ringen kunnen gerealiseerd worden door leerlingen (herjorienteringsac-
tiviteiten aan te leren waardoor het voortdurend afchecken van impliciet
of expliciet gestelde leerdoelen beter verloopt.

Omdat leerlingen zich weinig orienteerden, kan verondersteld worden dat
zij veelal probleemgericht leerden, dat wil zeggen pas zelfregulatiegedrag
vertoonden als er problem en waren tijdens het leren. Verschillen in de
leerresultaten van dit probleemgericht leren bleken verklaard te worden
door sets van regulatieactiviteiten waarin met name de regulatieactivitei-
ten van de processen 'Procesbewaken', 'Sturen' en 'Toetsen' vaak voor-
kwamen. Als leerlingen probleemgericht leren, dan is het belangrijk dat
zij procesbewakende, sturende en toetsende regulatieactiviteiten gebrui-
ken, wil hun leerproces tot een goed leerresultaat leiden.
Aangezien veelleerlingen probleemgericht leren, is het, aansluitend bij de
resultaten van de eerste twee onderzoeken, belangrijk om hen procesbe-
wakende, sturende en toetsende regulatieactiviteiten aan te leren.

Om leerlingen dergelijke regulatieactiviteiten aan te leren is de hieronder
beschreven heuristiek van het zelfregulatieproces ontwikkeld (zie fig 4.1).
Bij het ontwikkelen van die heuristiek is uitgegaan van de empirische
data, om te zien door welke regulatieactiviteiten de regulatieprocessen
gerealiseerd zijn en hoe die regulatieactiviteiten door leerlingen zijn ver-
woord. Geprobeerd is om zoveel mogelijk van die regulatieactiviteiten op
te nemen in de heuristiek en ze aan de leerlingen te presenteren in het
taalgebruik dat zij zelf hanteren.

Met de in figuur 4.1 schematische weergave van het zelfregulatieproces is
niet een voorgeschreven verloop van vastornlijnde operaties beoogd, maar
een heuristische. De schematische weergave fungeerde als een systemati-
sche leidraad die leerlingen kon help en om zich bewust te worden van
het eigen zelfregulatieproces en om dit proces te herstructureren.
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De heuristiek bestond uit onderdelen die van belang zijn voor het zelfre-
guleren: 'Orienteren', 'Plannen', 'Begrip toetsen', 'Werkwijze controleren',
'Memoriseren', 'Probleem identificeren', 'Probleem als vraag formuleren',
'Voorkennis actualiseren', 'Hypothese formuleren' en 'Evalueren'. Sommi-
ge onderdelen zijn rechtstreeks afgeleid van een bepaalde regulatie-
activiteit, andere fungeerden als noemers waaronder een aantal regulatie-
activiteiten is ondergebracht.
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Figuur 4.1: Het zelfregulatieproces weergegeven in een stroomdiagram,
zoals gebruikt in het eerste interventieonderzoek.
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Bij het opstellen van de heuristiek zijn vooraf de volgende voorwaarden
gesteld:

de onderdelen moesten elkaar opvolgen. Dit hield niet in dat alle onder-
delen per definitie moesten worden uitgevoerd, Het was mogelijk dat
onderdelen bij bepaalde taakcondities overbodig waren;
de opeenvolging van de onderdelen moest een kringloop vormen, waar-
door de heuristiek een continu proces vorrnt;
de heuristiek moest gemakke/ijk te leren en te onthouden zijn. Ten eerste
moest de leerling aangeven op welk moment van het leerproces hij de
heuristiek raadpleegde. Daartoe is de heuristiek opgedeeld in vier
blokken (zie fig. 4.1):
• blok 1 'VOORDAT 1£ BEGINT' (twee onderdelen: 'kijk wat je

moet doen' en 'maak een plan');
• blok 2 'TIJDENS RET LEREN' (vier onderdelen: 'kijk of je het

begrijpt', 'ga door met je huiswerk', 'kijk of je volgens plan werkt'
en 'kijk of je het van buiten kent');

• blok 3 'ALS 1£ IETS NIET BEGRIJPT' (vijf onderdelen: 'kijk wat
je niet begrijpt', 'maak van je probleem een vraag', 'denk aan wat
je al gehad hebt', 'kijk of je het nu wel begrijpt' en 'geef zelf een
mogelijk antwoord op je vraag');

• blok 4 'ACHTERAF' (een onderdeel: 'controleer je uitkomsten en
controleer of je de tekst begrijpt').

Ten tweede was de heuristiek als het ware op te splitsen in een linker-
en een rechterdeel. Het linkerdeel betrof regulatieactiviteiten als er
zich tijdens het leren geen problemen voordeden (zeven onderdelen:
blokken 1, 2 en 4 hierboven). Ret rechterdeel betrof regulatieactivi-
teiten die gebruikt konden worden als er zich problemen voordeden
tijdens het leerproces (vijf onderdelen: blok 3 hierboven). Op deze
twee wijzen kunnen meerdere onderdelen van de heuristiek onderge-
bracht worden in grotere conceptuele eenheden.

Om te bevorderen dat leerlingen zich de methodische weg van zelfregula-
tie eigen maakten, zijn er drie representatieniveaus van de heuristiek
ontwikkeld (zie fig. 4.2).

1. het eerste niveau bestond uit een stroomdiagram (zie fig. 4.1): een
conceptueel schema van het zelfregulatieproces waarin de diverse
regulatieactiviteiten zijn gestructureerd. Dit schema moest fungeren
als een 'advanced organizer' (Ausubel, 1968). In het stroomdiagram
zijn de regulatieprocessen en -activiteiten op een activerende, gebie-
dende wijze gepresenteerd, in de taal van de leerling: "Kijk wat je
moet doen ", "Maak een plan ", "Kijk of je het begrijpt", etc.;
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2. op het tweede niveau zijn de onderdelen van het stroomdiagram, de
gebiedende stellingen, vertaald in concrete vragen zoals: "Wat word! er
van mij verwacht?", "Wat ga ik allemaal doen om mijn huiswerk te
maken?", "Begrijp ik nog steeds wat er staat?", etc. Deze vragen konden
latent ('pending questions') blijven tijdens het bestuderen van een
tekst. Deze vragen moesten regulatieprocessen uitlokken bij leerlin-
gen;

3. op het derde niveau is elk onderdeel van het stroomdiagram uitge-
werkt in informatieblokken (zie bijlage K) over:

wat wordt er met een vraag bedoeld (bet zgn. WAT-blok);
hoe wordt een antwoord verkregen (het HOE-blok, met concrete
activiteiten en tips);
waarom moeten dergelijke vragen worden gesteld of activiteiten
worden gebruikt (het WAAROM-blok).

Geheugenhints

Niveau I: stroomdiagram

Niveau 2: regulatievragen
~-

Niveau 3: informatieblokken

Figuur 4.2: Schematische weergave van de ruveaus ill de heuris-
tiek.
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In het eerste onderzoek is de heuristiek opgenomen in een boekje dat
aan de leerlingen is uitgereikt. In de overige onderzoeken die in dit
hoofdstuk aan de orde kornen, is de heuristiek gemtegreerd in computer-
ondersteund onderwijs (COO). Hier is de heuristiek de 'Leerhulp' ge-
noemd (computer ondersteunde 'Leerhulp', COL).

+
"positieve

feedback

leerhulptoets

- vooraf
- tijdens het leren
- iets niet begrijpen
- na het leren

welke vragen kun je
dan aan jezelf stellen?

Figuur 4.3:

op welke vraag wil
je meer informatie?

..
wat
hoe

waarom

"
informatie ?

wat
hoe

waarom
terug naar de tekst

correctie

Schematische verloop van het aanroepen van de
Leerhulp.
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De 1eerling kon op elk gewenst moment de 'Leerhulp' activeren door op
een bepaalde functietoets van het computertoetsenbord te drukken. De
computer vroeg dan op welk moment van het leerproces (vooratgaand
aan, tijdens, na het leren) de gewenste informatie betrekking had of
vroeg of er informatie gevraagd werd omdat er iets niet werd begrepen.
Na beantwoording hiervan vroeg de computer of de leerlingen concrete
vragen kon genereren die bij zo'n moment in het leerproces geste1d
kunnen worden (computer: "Welke vragen lam je aan jezelf stellen tijdens
het leren?"; leerling: "Of ik: nog steeds begrijp wat er staat?"; "Of ik kan
onthouden wat ik moet onthouden?"). Er werd dus gedoeld op de vragen
die op het tweede niveau van de heuristiek zijn aangereikt. Nadat de
leerling een antwoord had ingetypt, volgde er positieve feedback of yond
er een correctie plaats door vragen van het 'tweede niveau' op het bee1d-
scherm te presenteren. Vervolgens vroeg de computer over welke vraag
de leerling meer informatie wilde hebben. Daama kon de leerling met
betrekking tot zijn keuze zo vaak hij wilde en in elke willekeurige volgor-
de het WAT-, HOE- en/of wAAROM-blok oproepen of terugkeren naar de
tekst. Terugkeren was pas mogelijk indien de leerling minstens een van
de blokken had ge1ezen (zie fig. 4.3).

Tijdens een coo-les intervenieerde de 'Leerhulp' ook zelf en wel onge-
vraagd (zie fig. 4.4). Voor elk onderdee1 van de heuristiek is een inter-
ventie ontwikkeld. Gepoogd is, zoals leerkrachten dat doen, variatie aan
te brengen in de wijze van intervenieren. Om een indruk te geven van de
wijzen waarop de interventies plaatsvonden, zijn hieronder enkele repre-
sentatieve interventievormen beschreven.

Zo vroeg bijvoorbee1d, 10 seconden nadat de titel en de eerste pagina
tekst op het beeldscherm waren gepresenteerd, de computer aan de
leerling waar de tekst over ging. Bij een fout antwoord vroeg de compu-
ter: "Ben je nagegaan wat je moet doen voordat je met het leren begint?".
Afhankelijk van het antwoord op deze vraag volgde er positieve feedback
of vertelde de computer aan de leerling waarom het nuttig is daarmee te
beginnen. Daarna confronteerde de computer de leerling met het derde
niveau van de 'Leerhulp' (Wat-, Hoe- en Waarom-informatie). De
leerling kon pas doorgaan met het lezen van de tekst nadat hij minstens
een van de blokken had gelezen (zie fig. 4.4).
Bij een goed antwoord op de vraag waar de tekst over ging, volgde er
positieve feedback. Deze feedback eindigde met het advies de WAT-,
HOE- en WAAROM-blokken te lezen indien de leerling, ondanks het goede
antwoord, yond dat hij niet goed bekend was met de activiteiten die
belangrijk zijn voordat je begint te 1eren. De leerling had dan de keuze
tussen het teruggaan naar de tekst of het oproepen van het derde 'Leer-
hulp' -niveau.
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tekst
paragraaf 1

+ waar gaat de
tekst over?

+ pos. fee back
leerhulptoest +•

heb je gekeken
wat je moet doen?

wat negatieve positievehoe feedback feedbackwaarom

L j

tekst
paragraaf 1

Figuur 4.4: Voorbeeld van een interventie schema tisch weergegeven.

Een andere interventie bestond bijvoorbeeld uit het willekeurig onderbre-
ken van het leerproces door te vragen: "Heb je gekeken of je alles be-
grijpt?". Afhankelijk van het antwoord waren er ook nu weer twee altema-
tieve begeleidingswegen.
Op een ontkennend antwoord volgde de feedback dat het belangrijk is
om regelmatig te controleren of je begrijpt wat je gelezen hebt. Om de
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leerling met het nut van dit controleren te confronteren is vervolgens een
inzichtvraag gesteld. In een tekst over bestuiving is de vraag geste1d: "Wat
betekent vruchtbeginsel?", en in een tekst over bijen: "Waarom leven
werkbijen die aan de het einde van de zomer geboren worden langer dan
andere bijen?".
Bij een fout antwoord yond er een 'stap-na-stap-begeleiding (modelleren)
plaats. Door aan de leerling socratische vragen te stellen werkte de
computer naar het antwoord toe en demonstreerde aldus hoe de leerling
zichzelf kan controleren. Vervolgens kwam de leerling op het derde
niveau terecht en moest een of meer WAT-, HOE- en WAAROM-blokken
lezen, v66r hij verder kon met het lezen van de tekst.
Bij een goed antwoord op bijvoorbeeld de vraag naar de betekenis van
het vruchtbeginsel volgde positieve feedback en gaf de computer inforrna-
tie waarom het nuttig is vaak te controleren of de tekst begrepen wordt.
Tevens adviseerde de computer nog eens de WAT·, HOE- en WAAROM-
blokken over dit onderdee1 te lezen. De ene keer vroeg de computer om
op de 'Leerhulptoets' te drukken en de andere keer kwam na het lezen
van het advies direct het derde niveau op het beeldscherm.
Bij een positief antwoord op de eerste vraag (Reb je gekeken of je alles
begrijpt?) volgde positieve feedback en vroeg de computer aan de leerling
een antwoord te geven op de inzichtvraag. Afhankelijk van een goed of
een fout antwoord volgde een van de twee alternatieve wegen, zoals
hierboven beschreven.

Een derde wijze van intervenieren yond plaats door op her einde van elke
sessie te vragen: "Wat is verstandig om te doen als je denkt klaar te zijn met
leren?". Bij een onjuist antwoord (niet in de lijn van de motivering zoals
gegeven in de heuristiek) op deze vraag kwam de leerling eerst op het
vraagniveau van de heuristiek (tweede niveau) en vervolgens op het
niveau van de WAT-, HOE- en WAAROM-informatie. Bij een goed ant-
woord volgde positieve feedback. In beide gevallen moest de leerling
daarna een keuze maken uit vier reeksen met trefwoorden. De leerling
moest die reeks kiezen waarvan de trefwoorden het beste de inhoud van
de tekst weergaven. Indien hij een verkeerde reeks koos, kwam de
leerling op het derde niveau van de heuristiek terecht met de WAT-,HOE-
en WAAROM-blokken over het onderdeel 'Controleer of je de tekst
begrijpt'. Daarna volgde de aanbeveling de tekst nogmaals te lezen.
Vervolgens kwam het menu op het beeldscherm waaruit de leerling de
verschillende tekstfragmenten op het beeldscherm kon oproepen. Nadat
de leerling weer aangaf te willen stoppen moest hij weer een van de reek-
sen met trefwoorden kiezen. Pas nadat hij een correcte reeks had geko-
zen is de les afgesloten.

Een laatste vorm van intervenieren yond plaats door, gedurende de
eerste vier lessen, steeds het diagram naast de studietekst te presenteren.
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Tijdens de laatste vier lessen is dit diagram niet meer naast de tekst
gepresenteerd en zijn de uitgebreide interventies minder vaak gegeven.
Ook veranderde de interventies geleidelijk van karakter. Een vervanging
van de interventies bestond bijvoorbeeld uit een extra presentatie van de
kringloop 'Hoe kom je tot een antwoord als je iets niet begrijpt'. Uit-
eindelijk zijn in plaats van uitgebreide interventies nog slechts beeld-
scherm vullende trefwoorden of -zinnen (bijvoorbeeld: SNAP JE ALLES ?)
getoond. Deze mededelingen moesten leerlingen attenderen op de
regulatieprocessen en -activiteiten die belangrijk zijn om tijdens het leren
uit te voeren.

4.1.1 Vraagstellingen

In dit hoofdstuk worden zes interventieonderzoeken besproken. In de
eerste vijf onderzoeken is een 'voortest-natest-controlegroep' proefopzet
gebruikt. De voor- en natest bestonden uit de leertaken 'Encyc1opedische
teksten' (Haar en Brandwonden) of 'Kansberekenen' met de desbetref-
fende studietoetsen. Teksten en toetsen waren dezelfde als die welke
gebruikt zijn in de eerder beschreven exploratieve onderzoeken (hoofd-
stuk 2). De effectmetingen vonden plaats bij het bestuderen van transfer-
taken, omdat voor- en nametingen geen betrekking hadden op de teksten
waarop de heuristiek is geent en waarmee leerlingen in de training
oefenden. Er is gekozen voor transfermetingen omdat de trainingen erop
gericht waren om de leerlingen algemene leer- en zelfregulatievaardighe-
den aan te leren. Bovendien konden daardoor de toetsprestaties van de
leerlingen in de exploratieve onderzoeken als referentie dienen waartegen
de toetsprestaties van de leerlingen in de interventieonderzoeken konden
worden afgezet.

In de eerste vijf onderzoeken is de hardop-denkmethode gebruikt. Zowel
vooraf als achteraf is door middel van deze methode nagegaan welke
regulatieprocessen en -activiteiten de leerlingen gebruikten. Zo kon
worden nagegaan of er onder invloed van de training veranderingen in de
regulatieprocessen en -activiteiten optraden. Het doel was niet alleen na
te gaan of de regulatietrainingen effect hadden op de leerprestaties, maar
vooral ook of de beoogde veranderingen in het zelfregulatieproces zich
voordeden. De eerste sessie van elk van deze vijf onderzoeken bestond
uit een trainingsessie waarin aan de leerlingen is uitgelegd wat hardop
den ken is en waarin zij oefenden in het hardop denken aan de hand van
de eerder in dit proefschrift beschreven oefentaken: het leggen van de
visserssteek en de tekst over het kompasgebruik. In het zesde onderzoek
is de methode van het hardop denken niet gebruikt. In plaats daarvan
zijn vragenlijsten gebruikt. Ook is er een 'voortest-natest' onderzoeksop-
zet gebruikt.
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De eerste interventiestudie die wordt beschreven yond plaats bij vwo-
leerlingen (§ 4.2 - § 4.4). De training is gebaseerd op de sociaal-interac-
tieve leeromgeving. De training is ingebed in het extra huiswerk voor het
yak wiskunde.
In § 4.5 tot en met § 4.7 wordt een interventieonderzoek besproken
waarbij de heuristiek c.q. 'Leerhulp' computerondersteund is aangeboden
aan leerlingen van groep zeven en acht van een basisschool. Naast het
effect van de training is nagegaan of het effectiever is de training indivi-
dueel of in tweet allen achter het beeldscherm te doorlopen. In tegenstel-
ling tot de andere onderzoeken kreeg in dit onderzoek de controlegroep
ook de regulatietraining.
Het effect van dezelfde training is ook nagegaan bij leerlingen met veel
leerproblemen uit het Individueel Landbouw Onderwijs (ilo) (§ 4.8 -
§ 4.10) en bij leerlingen uit het Lager Technisch Onderwijs (lto) (§ 4.11 -
§ 4.13). Nu is er wel een vergelijking gemaakt met controlegroepen.
Het effect van de training is eveneens nagegaan in de situatie waarin de
training is gemtegreerd in het huiswerk dat leerlingen moesten maken
voor de cursus 'Hoofdgedachte' (Aarnoutse, 1985). Deze cursus is
gegeven binnen het yak Nederlands op een Lagere Agrarische School
(las) (§ 4.14 - § 4.16).
In het laatste interventieonderzoek participeerden leerlingen van een
school voor Middelbaar Economische en Administratief Onderwijs
(meao) (§ 4.17 - § 4.19).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de resultaten
(§ 4.20).

Bij de formulering van de vraagstellingen is uitgaan van de derde algeme-
ne vraagstelling (hoofdstuk 1, § 1.5): "Kunnen regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten worden gestimuleerd en/of verbeterd door middel van
trainingsprogramma's en welke invloed heeft dat op de leerprestaties?". De
volgende drie vraagstellingen lopen als een rode draad door de rapport a-
ge van de zes interventieonderzoeken.

1. Wat is het effect van de training met de leerheuristiek of 'Leerhulp'
op de hantering van regulatieprocessen?

2. Wat is het effect van de training met de leerheuristiek of 'Leerhulp'
op de hantering van regulatieactiviteiten?

3. Wat is het effect van de training met de leerheuristiek of 'Leerhulp'
op de leerprestaties?
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4.2 INTERVENTIEONDERZOEK 1

ZELFREGUlATIETRAINING GElNTEGREERD IN HET WISKUNDE HUISWERK

4.2.1 Inleiding

Het eerste onderzoek is uitgevoerd bij havo/vwo-brugklasleerlingen. Zij
zijn vergelijkbaar met de leerlingen uit de eerder in hoofdstuk 2 bespro-
ken onderzoeken. Een verschil met die onderzoeken is dat dit onderzoek
niet plaatsvond in het begin, maar aan het einde van het schooljaar. De
leerlingen zijn dus iets ouder en hebben meer ervaringen met het vwo.
De training is geintegreerd in het extra huiswerk voor het yak wiskunde.
Naast de vraagstellingen een tot en met drie, zoals geformuleerd in de
inleiding (§ 4.1.1), is een antwoord gezocht op de vraag: Welk effect heeft
de training op de metacognitieve kennis van de leerling?

4.3 METHODE

4.3.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek namen 26 leerlingen dee! met een gemiddelde leeftijd
van 12 jaar. De leerlingen zaten in twee verschillende brugklassen van
een havo /vwo-scholengemeenschap.
Zij zijn geselecteerd op basis van hun Paasrapportcijfer voor het yak
wiskunde. Als criterium voor deelname is een cijfer lager dan 7 gehan-
teerd.

Op basis van de rapportcijfers zijn er paren van leerlingen gevormd die
hetzelfde cijfer hadden. am een systematische invloed van andere rele-
vante variabelen tegen te gaan is telkens willekeurig het ene lid van elk
paar toegewezen aan de experimentele groep en het ander lid aan de
controlegroep.

Het gemiddelde wiskundecijfer voor de experimente!e groep bedroeg 5,7
(SD= 1,03) en voor de controlegroep 5,7 (SD=0,98). Er zaten in de
experimentele groep zeven jongens en zes meisjes. In de controlegroep
zaten zes jongens en zeven meisjes. Voor de leerlingen was het onduide-
lijk wie in de experimentele of in de controlegroep zat. Bij de introductie
is verteld dat het om een vergelijking van twee studiemethoden ging.
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4.3.2 Proefopzet

De leerresultaten zijn gemeten door de Ieerlingen, zowel v66r als na de
training, de kansentaak te laten bestuderen en vervolgens de bijbeho-
rende toetsen te laten maken. De twee parallelteksten zijn gebalanceerd
over het kenmerk geslacht van de leerling, de beide groepen en de voor-
en de nameting.
De teksten zijn hardop bestudeerd. Het hardop denken is opgenomen op
audiocassette en vervolgens geanalyseerd op de aanwezige regulatiepro-
cessen en -activiteiten, op dezelfde manier als in eerder beschreven
exploratieve onderzoeken.

Van de laatste vijf trainingsessies is per sessie het aantal door de leerlin-
gen goed opgeloste wiskundesommen bepaald. Er waren gemiddeld twaalf
opgaven per sessie. De sommen zijn gebruikt tijdens de regulatietraining
en hebben betrekking op de leerstof die de leerkrachten in de reguliere
wiskundelessen hebben behandeid. Een uitzondering hierop vormden de
sommen van de laatste sessie. Dat trainingsmateriaal ging uit van leerstof
die nog niet aan bod was geweest in de reguliere lessen. De lesstof
omvatte enkele paragrafen uit de op de school gebruikte wiskundemetho-
de 'Getal en ruimte, wiskunde voor de brugklas', deel NB2 (De Bruin
e.a., 1978). De opgaven gingen over zowel algebraische als meetkundige
onderwerpen.

Voor deze studie is een vragenlijst ontwikkeld om de metacognitieve
kennis te meten. De Metacognitieve Kennis Vragenlijst (MKV) bestond
uit 11 vragen waarop de leerling moest antwoorden wat hij in een bepaal-
de situatie zou doen. Bijvoorbeeld: 'Zou je iets doen als je een bepaald
stukje tekst niet zo goed begrijpt? JA/NEE ZO ja, wat? ..... '
De antwoorden van de Ieerlingen zijn gescoord op de aanwezigheid van
regulatieactiviteiten die gerelateerd zijn aan de heuristiek.

4.3.3 Procedure

De training is voorafgegaan door een introductie in het hardop denken.
Daarna is de leertaak 'Kansberekenen' bestudeerd en de bijbehorende
toets afgenomen.
De controlegroep maakte dezelfde wiskundeopgaven als de experimentele
groep. De leerlingen maakten deze opgaven zonder extra hulp (conditie:
'Oefening baart kunst'). Leerlingen kregen weI feedback doordat zij de
oefeningen terugkregen die zij fout hadden opgelost, met bij elke oefe-
ning de paragraafnummers van de hoofdstukken in het leerboek waar het
probleem wordt behandeld. Leeriingen uit de controlegroep waren ver-
plicht de foutief opgeloste opgaven opnieuw te maken.
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De leerlingen in de experimentele groep zijn tijdens het maken van
dezelfde opgaven begeleid in zelfregulatie. Zij kregen dezelfde feedback
als de leerlingen uit de controlegroep, maar alvorens de opgaven opnieuw
te maken moesten zij eerst in term en van niet uitgevoerde regulatie-
activiteiten aangeven waarom de opgaven foutief waren opgelost. Bij de
natest zijn de leerlingen uit de experimentele groep er niet expliciet op
gewezen de geleerde zelfregulatie toe te passen. Hen is gevraagd de
leertaak te bestuderen zoals zij dat thuis zouden doen en daarna de toets
te maken.

4.3.4 De trainingsprocedure

De zelfregulatietraining is gemtegreerd in extra wiskundeoefeningen die
de leerling maakte. In dit onderzoek is de heuristiek aangeboden in boek-
vorm. De training is opgebouwd uit negen sessies.

In de eerste drie sessies, met een gemiddelde duur van 45 minuten, is de
leerling gewezen op de eigen metacognitieve kennis. Per week vonden er
twee sessies plaats. Tijdens de eerste sessie gaf de leerling aan wat de
verschillen en de overeenkomsten waren in zijn eigen aanpak van de
MKV-situaties met die van een fictieve succesvolle leerling. De studiewijze
van de leerling en de fictieve leer ling waren in twee kolommen naast
elkaar weergegeven. Indien de leerling eraan twijfelde of de beschreven
aanpak wel overeenkwam met zijn eigen aanpak, dan kon hij deze verifi-
eren aan de hand van een kopie van de door hem ingevulde MKV.

Tijdens de tweede sessie zijn de overeenkomsten en de verschillen
besproken. Tevens is een tweede fictieve leerling geintroduceerd (een
minder succesvolle leerling) met de bedoeling het eigen leergedrag te
spiegelen. In kleine groepjes is per MKv-situatie gevraagd aan een
leerling wiens opgeschreven aanpak overeenkwam met die van het
minder succesvolle model, welke overeenkomsten en verschillen hij had
gevonden. Indien de leerling niet alle verschillen noemde, vulden de
andere leerlingen uit de groep deze aan. De begeleider verduidelijkte
waarom de aanpak van de leerling en die van de niet succesvolle fictieve
leerling niet geschikt waren en die van de fictieve succesvolle leerling wei.
De beargumentering stoelde op de inhoud van de WAAROM-blokken uit
de leerheuristiek. De leerling moest aangeven wat met de aanpak van de
succesvolle leerling bereikt zou worden. Tijdens de sessie is iedereen aan
de beurt gekomen.

Tijdens de derde sessie zijn de drie niveaus van de heuristiek uitgelegd
aan de hand van de aanpak van de prototypische succesvolle leerling. De
nadruk lag hierbij op actief studeren. De heuristiek is aan de leerling in
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boekvorm gepresenteerd. Die mocht hij mee naar huis nemen en er is
uitdrukkelijk op gewezen het boekje ook te raadplegen bij het maken van
het normale huiswerk. Tevens is er gevraagd om het boekje niet aan de
andere leerlingen te laten zien, omdat dan de twee verschillende studie-
methoden niet goed konden worden vergeleken.

Tijdens de volgende zes trainingsessies, van elk ± 25 minuten, oefende
de leerling samen met een begeleider in het toepassen van de onderdelen
uit de heuristiek. Dat gebeurde tijdens het maken van de opgaven die de
leerling bij wijze van huiswerk moest maken.
De eerste van deze zes sessies is gebaseerd op het principe van rolwisse-
lend onderwijzen ('reciprocal teaching'). De begeleider liet, al hardop
denkend, zien en horen hoe hij een opgave oplost. De betreffende
leerling volgde dit proces door in het diagram (figuur 4.1) aan te geven
welke onderdelen de leerkracht gebruikte tijdens het oplossen van het
probleem. Vervolgens zijn de rollen omgewisseld. De leerling liet, al
hardop denkend, 'zien' hoe hij een opgave oplost en de begeleider wees
in de heuristiek de voorkomende en de ontbrekende onderdelen aan. In
tegenstelling tot de volgende sessies is er bij deze sessie geen presta tie-
meting uitgevoerd.
Gedurende de volgende sessies maakte de leerling hardop denkend de
opgaven. De begeleider intervenieerde indien bleek dat de leerling zijn
leerproces niet op adequate wijze in de gaten hield en/of bijstuurde. De
basis voor deze interventies zijn de onderdelen van de heuristiek. De
wijze van intervenieren yond plaats op basis van een interventieschema.
De begeleider probeerde de leerling steeds te leiden naar geschikte
regulatieactiviteiten door socratische vragen te stellen, bijvoorbeeld: "Heb
je nu aandacht besteed aan dit onderdeel (wijzend op een van de onderdelen
in het diagram)?"; "Hoe kun je dat in een vraagvorm [ormuleren, zodat je
wee! naar welk antwoord je moet zoeken?"; "Weet je waarom je daar aan-
dacht aan moet besteden? 20 nee, lees dan het WAAROM-blokin je boekje
nog eens'."; "Weet je hoe je zoiets doet? 20 nee, lees dan het HOE-blok in je
boekje en doe dat dan ook:" Op deze wijze is geprobeerd de onderdelen
van de heuristiek bij de leerling te internaliseren en de toepassing ervan
te bevorderen. Er zijn door de begeleiders geen vakspecifieke aanwijzin-
gen gegeven.

4.4 RESULTATEN

Centraal bij de beantwoording van de eerste drie vragen stonden de
interacties tussen controle- en experimentele groep enerzijds en regula tie-
processen, -activiteiten en leerprestaties anderzijds. Het gemiddelde
gebruik en de standaarddeviatie van elke regulatieactiviteit bij de voor-
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en de nameting zijn weergegeven in bijlage L. Dit geldt ook voor de
resultaten van de overige interventieonderzoeken.
Allereerst is er een MANOYA uitgevoerd met de regulatieprocessen als
variaten. Indien een multivariaat effect optrad, is nader ingegaan op de
univariate effecten. Daarna is er een MANOYA uitgevoerd met de regula-
tieactiviteiten als varia ten. Deze analyse had betrekking op activiteiten van
het proces waarop uit de voorgaande analyse bleek dat de factoren een
significant interactie-effect hadden. Uiteindelijk zijn de geleverde leer-
prestaties aan een ANOYA onderworpen.

4.4.1 Wat is het effect van de training met de leerheuristiek op de hantering van
regulatieprocessen?

De training had een positief effect op het gebruik van de regulatieprocessen. Na de training
bleek het aantal regulatieactiviteiten bij de experimentele groep iets te zijn toegenomen,
terwijl er bij de controlegroep sprake was van een afname. Yooral activiteiten van het
regulatieproces 'Toetsen' waren toegenomen bij de experimentele groep. Bij de controle-
groep namen deze activiteiten af,

Om het effect van de training op de regulatieprocessen na te gaan is er
een MANOYA uitgevoerd met de factor 'Conditie' als interpersoonsfactor,
de factor 'Tijd' als intrapersoonsfactor en de totale frequenties van de
activiteiten per regulatieproces 'Orienteren', 'Procesbewaken', 'Sturen' en
'Toetsen'. De processen waren als varia ten opgenomen in de analyse.
Er was een multivariate interactie 'Conditie' x 'Tijd' (F( 4;21) =4,18;
P~0,05) (zie fig. 4.5). Het gerniddelde aantal regulatieactiviteiten onder-
nomen door de experirnentele groep steeg (+2) van M..oor=123,5
(SD =68,2) naar Mna= 125,5 (SO =50,2) en het gemiddeld aantal door de
controlegroep ondernomen activiteiten daalde (-20,3) van ~r= 108,8
(SO =50,2) naar Mna= 88,5 (SO =39,0).

Op univariaat niveau was er een interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' ten
aanzien van het regulatieproces 'Toetsen' (F(1;24)=4,83; P~0,04) (zie fig.
4.6). Voor de experirnentele groep bedroeg de ~r=29,7 (SO=20,9) en
de Mna=43,5 (SO= 16,3) en voor de controlegroep was M..oor=29,9
(SD = 19) en Mna=27,8 (SD = 10). De beide groepen hanteerden nagenoeg
evenveel toetsingsactiviteiten op de voormeting. Op de nameting steeg
( + 13,8) het gemiddeld aantal toetsingsactiviteiten bij de experimentele
groep en daalde (-2,1) het gemiddeld aantal activiteiten bij de controle-
groep. Ten aanzien van de andere regulatieprocessen deden er zich geen
interactie-effecten voor (zie bijlage L).

Er was een multivariaat effect van de factor 'Tijd' (F(4;21) =9,21;
P~0,001). Bij de voormeting waren er vaker regulatieprocessen uitge-
voerd dan bij de nameting (~OOT= 116,2 en Mna= 107). Op univariaat
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niveau bleek dat er een effect van 'Tijd' was ten aanzien van het regula-
tieproces 'Sturen' (F(1;24) =4,18; P~0,05) (Myoor=41,3 en Mna=34,6).
In de multivariate analyse was er geen sprake van een hoofdeffect van de
factor 'Conditie' (F( 4;21) = 1,01; P~0,40).
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4.4.2 Wat is het effect van de training met de leerheuristiek op de hantering van
regulatieactiviteiten?

Bij de nameting hanteerden de experimentele groep vooral de regulatieactiviteiten 'Parafra-
seren' en 'Antwoord controleren' vaker. De controlegroep maakte bij de nameting minder
gebruik van de activiteit 'Parafraseren' dan bij de voormeting. Ten aanzien van de activiteit
'Antwoord controleren' was er bij de controlegroep nagenoeg geen verschil tussen de voor-
en de nameting.

Om het interactie-effect uit de vorige paragraaf nader te traceren is er
een multivariate variantieanalyse uitgevoerd met dezelfde factoren, maar
met de regulatieactiviteiten van het regulatieproces 'Toetsen' als variaten.
Er was een multivariaat interactie-effect 'Conditie x Tijd' (F(11;14) =2,84;
PsO,05). Op univariaat niveau bleek een dergelijke interactie significant
voor de regulatieactiviteiten 'Parafraseren in overeenstemming met de
tekst' (F(1;24) =7,55; PsO,02) en 'Controleren van de antwoorden op de
oefenopgaven' (F(1;24)=5,59; PsO,03) (de aard van de interactie blijkt uit
de gegevens van tabel 4.1, als ook uit de figuren 4.7 en 4.8).

Tabel 4.1: De gemiddelden en standaarddeviaties van de regulatieacti-
viteiten 'Parafraseren' en 'Controleren' als functie van de
factoren 'Conditie' en 'Tijd' in de eerste interventiestudie.

ACTIVITEIT METING INTER VENTIEGROEP CONTROLEGROEP

X SD X SD

Parafraseren voor 1,6 1,98 4,2 6,73
na 5,5 4,70 2,3 2,98

Antwoord voor 5,0 4,69 5,2 5,43
controleren na 8,7 4,44 5,5 3,84

Het verschil in het gemiddeld aantal parafraseringen tussen de voor- en
de nameting was bij experimentele groep + 3,9 en bij de controlegroep
-1,9.
Op de voormeting controleerden beide groepen vrijwel evenveel hun
antwoorden. Op de nameting hanteerde de experimentele groep vaker
(+ 3,7) de activiteit 'Antwoord controleren' dan op de voormeting. Bij de
controlegroep was het verschil tussen voor- en nameting + 0,3.

Verder was er een multivariaat effect van 'Tijd' (F(11;14)=4,90; PsO,01)
(~oor= 29,8 en Mna =35,7). Het multivariaat interactie-effect 'Conditie' x
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'Tijd' in ogenschouw nemende kan gesteld worden dat dit tijdseffect
bepaald is door de experimentele groep.
Er was geen hoofdeffect van 'Conditie' (F(11;14) =0,81; P~O,60).
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4.4.3 Wat is het effect van de training met de leerheuristiek op de leerprestaties?

De experimentele groep maakte tijdens de trainingsessies meer goede opgaven dan de
controlegroep. De prestaties van de experimentele groep waren homogener dan die van de
controlegroep. Op de transfertaak verschilden de prestaties van de experimentele en de
controlegroep niet significant van elkaar. De verwachte tendens dat leerlingen van de
experimentele groep beter zouden presteren was weI aanwezig.

Ret transfereffect van de training op de leertaken bij nameting is nage-
gaan door het uitvoeren van een ANOVA met de factoren 'Conditie' en
'Tijd'. De laatste factor was een intrapersoonsfactor. De toetsscores
waren afhankelijke variabelen.
Er was noch een interactie-effect (F( 1;24= 1,84; P~O,15), noch waren er
hoofdeffecten van 'Tijd' (F( 1;24= 1,84; P~O,15) of 'Conditie'
(F(1;24)=0,26; P~0,60). Er was een tendens in de verwachte richting, in
die zin dat de gemiddelde presta tie voor de experimentele groep op de
voortoets ~oor = 4,1 (SD = 1,6) bedroeg en op de natoets Mna =5,4 (SD
1,7). Voor de controlegroep bedroegen de gemiddelden respectievelijk
~r=4,5 (SD= 1,5) en Mna=4,5 (SD= 1,8).

Ook de presta ties met be trekking tot de opgaven van de laatste vijf
experimentele sessies gedurende de training zijn aan analyses onderwor-
pen. Aangezien het aantal te maken opgaven per sessie anders was, zijn
de scores getransformeerd naar een 12-puntsschaal om een vergelijking
tussen de sessies mogelijk te maken. Uit de Levene's toetsing voor gelijk-
heid van varian ties bleek dat de varian tie binnen de experimentele groep
bij sessie zes, zeven en acht kleiner was dan die van de controlegroep (zie
figuur 4.9). De prestaties van de experimentele groep bleken tijdens deze
sessies homogener dan die van de controlegroep (zie fig. 4.9).

Op de presta ties is een variantieanalyse uitgevoerd met de factoren
'Conditie' en 'Tijd'. Voor de toetsing is in verband met de ongelijkheid
van varianties een gecorrigeerde F-waarde gebruikt. Er was geen interac-
tie-effect. Er was wei een effect van 'Condit ie' (F(1;24)=8,29; P:;;O,Ol) en
een effect van 'Tijd' (F( 4;96) = 12,09; P :;;0,001).

De gemiddelde presta tie van de experimentele groep bedroeg 8,9 en die
van de controlegroep 7,8. Uit de toetsingen per sessie bleek dat de
experimentele groep gedurende sessie 6, 7 en 8 beter presteerde dan de
controlegroep (F(U9)=5,02; P:;;0,04, F(I;20)=4,63; P:;;0,04 en F(1;24)=
5,48; P:;;0,03) (zie figuur 4.9). De presta ties tijdens de laatste sessie
verschilden niet significant van elkaar.
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Figuur 4.9: Leerprestaties en varianties tijdens de experirnentele
sessies in de eerste interventiestudie.

4.4.4 Welk effect heeft de training op de metacognitieve kennis van de leerling?

De leerlingen van de experimentele groep hadden na de training meer metacognitieve
kennis dan de leerlingen van de controlegroep.

Om na te kunnen gaan of de training een effect had op de metacogni-
tieve kennis van de leerlingen is een ANOVA uitgevoerd met de interper-
soonsfactor 'Conditie', de intrapersoonsfactor 'Tijd' en de afhankelijke
variabele 'Score op de MKV'.

Er was een interact ie-effect 'Conditie' x 'Tijd' F(1;24) = 15,35:PsO,001)
(zie tabel 4.2 en fig. 4.10). Op de voormeting bevatten de antwoorden van
beide groepen nagenoeg evenveel regulatieactiviteiten. Ret verschil
tussen voor- en nameting bij de experimentele groep bedroeg + 4,6 en bij
de controlegroep -0,6.
Er was een effect van 'Conditie' (F(1;24) = 11,02; PsO,Ol) en 'Tijd'
(F(1;24)= 8,97; PsO,Ol) (zie tabeI4.2).
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Tabel 4.2: Gemiddeld aantal regulatieopmerkingen (en standaarddevi-
aties) in de antwoorden op de Metacognitieve Kennis Vra-
genlijst (MKV) als functie van de factoren 'Conditie' en 'Tijd'
in de eerste interventiestudie.

MKV INTER VENTIEGROEP CONfROLEGROEP

x SD x SD

voormeting
nameting

8,5
13,1

2,37
2,37

8,1
7,5

2,85
3,66
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4.5 INTERVENTIEONDERZOEK2

ZELFREGULATIETRAINING: ALLEEN OF MET ZIJN TWEEEN; EEN INTER-
VENTIESTUDIEIN HET BASISONDERWIJS.

4.5.1 Inleiding

Optirnistisch gestemd door de positieve resultaten van het eerste inter-
ventieonderzoek is besloten een praktischer prototype trainingspro-
gramma te ontwikkelen dat minder arbeidsintensief en gemakkelijker
inzetbaar is. Hierbij is gedacht aan het terugdringen van de hoeveelheid
menskracht en aan een training die gemakkelijk te gebruiken is in het
reguliere onderwijs. Om het probleem op te lossen van minder mens-
kracht en gemakkelijk te gebruiken is de 'personal computer' (PC)
gebruikt. De 'Leerhulp' is daarom omgebouwd tot een computeronder-
steunde onderwijsvorm (computer ondersteunde 'Leerhulp', COL).

De inhoud van de WAT-,HOE- en WAAROM-blokkenis uitgebreid en meer
toegespitst op het bestuderen van teksten. Ret bestuderen van teksten is
benaderd als het oplossen van een probleem: proberen te begrijpen wat
er geschreven staat.

De training is gebaseerd op lesmateriaal voor de basisschool, maar is niet
geintegreerd in een bepaald lesprogramma zoals bijvoorbeeld in het
vorige onderzoek gebeurde in de vorm van huiswerk voor het vak wiskun-
de.
Het studiemateriaal waarvoor interventies (zie § 4.1) zijn uitgewerkt
waren vier biologieteksten uit de methode 'Biologie in onderwerp en
opdracht' en vier geschiedenisteksten uit de methode 'Mensen maken ge-
schiedenis'. De vier biologieteksten gingen respectievelijk over hagedis-
sen, bestuiving, bijen en de samenlevingen van bijen en mieren. De
geschiedenisteksten gingen over de opkomst en ondergang van Napoleon
en zijn getiteld 'De omwenteling', 'Vrijheid', 'Napoleon' en 'De keizer'.

4.5.2 Cooperatief leren

Bij de bespreking van het rolwisselend leren in hoofdstuk 3 kwam impli-
ciet naar voren dat samenwerken een positieve invloed heeft op het
zelfstandig leren. Ook Vedder (1985) schrijft dat leerlingen die samen-
werken, elkaar controleren en waarderen en zo hun vaardigheid om over
oplossingsmethoden na te denken ontwikkelen. Dat sluit goed aan bij wat
door de training wordt gestimuleerd. De Klerk (1987) schrijft dat samen-
werken in tweetallen de beste resultaten oplevert in vergelijking tot
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individuele instructie.
Stallings en Stipek (1986) wijten die betere resultaten aan een 'monito-
ring'-functie (procesbewaking) die de succesvolle leerling beheerst. Indien
een Ieerling de leerstof beheerst, kan hij deze aan een medeleerling
uitleggen. Leerlingen worden zich daardoor bewust van wat zij weI en
niet weten of kunnen. Dit zou volgens de auteurs een sterk regulerende
invloed hebben op het eigen Ieerproces. Met name de interactie, bestaan-
de uit vragen stell en aan elkaar en samen problem en oplossen, zou het
zelfstandig leren stimuleren.

Het met zijn tweeen zoeken naar oplossingen en sturen van het eigen
Ieerproces zou dus een gunstiger omstandigheid kunnen zijn voor de
effectiviteit van de training dan een situatie waarin interactie tussen
leerlingen niet mogelijk is. Samenwerking is misschien een instructie-
element dat ingebracht kan worden in een instructieomgeving om het
zelfstandig leren te bevorderen.

Daarom is er naast de in de inleiding van dit hoofdstuk gesteide vragen
een antwoord gezocht op de vraag:

Is het effect van training verschillend indien er een of twee leerling( en)
achter het beeldscherm zit(ten)?

Dit had tot gevolg dat in het onderhavige onderzoek geen sprake was van
een experirnentele groep en een controlegroep, maar van een groep
leerlingen die individueel de training volgden en een groep Ieerlingen die
in tweet allen de training volgden.

4.6 METIIODE

4.6.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek namen 24 leerlingen (10 tot 12 jaar) dee!. De leerlin-
gen zaten in groep 7 en 8 een basisschool in Rotterdam. De leerlingen
zijn per groep gematcht in tweet allen op basis van hun gemiddelde
rapportcijfer voor de vakken: lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurkunde. Om een systematische invloed van andere
relevante variabelen (zoais bijvoorbeeld Ieerjaar) tegen te gaan is in dit
onderzoek telkens willekeurig het ene lid van het paar toegewezen aan de
conditie 'Individuele training' en het andere lid aan de conditie 'Paars-
gewijze training'.
De groep 'Individuele training' bestond uit 7 jongens en 5 meisjes en de
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groep 'Paarsgewijze training' uit 8 jongens en 4 meisjes. Ret gemiddelde
rapportcijfer voor de groep 'Indi~iduele training' bedroeg 7 (SD = 0,6) en
voor de groep 'Paarsgewijze training' eveneens 7 (SD = 0,7).

4.6.2 Proefopzet en procedure

Leerprestaties zijn gemeten door de leerlingen v66r en na de trainings-
periode de teksten 'Haar' of 'Brandwonden' te laten bestuderen en de
bijbehorende toetsen te laten maken. De teksten zijn gebalanceerd over
de voor- en de nameting. Voorafgaand aan de voormeting zijn de leerlin-
gen, zoals in voorgaande onderzoeken, getraind in het hardop denken en
in het gebruik van de computer.
De 8 trainingsessies zijn begeleid door het hoofd van de school, tevens
leerkracht van groep 8. Deze gaf alleen aanwijzingen in het gebruik van
de computer en hij onthield zich van het geven van inhoudelijke feed-
back. De gemiddelde tijdsduur van de acht trainingsessies bedroeg 25
minuten.

4.7 RESULTATEN

Of het nu beter is individueel of paarsgewijs te trainen (vraag 5) zou
moeten blijken uit een hoofdeffect van 'Conditie'. Voor het beantwoor-
den van de vraagstellingen zijn in dit onderzoek niet de interacties van
belang, maar de hoofdeffecten van de factor 'Tijd'. Vanwege de klein-
schalige dataverzameling (N = 12 per conditiegroep) waren de hardop-
denkdata niet geschikt voor een MANOVA-procedure. Er zijn ANOVA's
uitgevoerd. Een vergelijking van de resultaten met een controlegroep die
de training niet volgde, was niet mogelijk. De result at en moeten daarom
met enige ornzichtigheid worden geinterpreteerd, omdat er ook andere
factoren een rol kunnen hebben gespeeld (bijvoorbeeld het feit dat het
hoofd van de school de begeleider was, of dat deze jonge leerlingen met
de computer mochten werken).

4.7.1 Is het effect van de training verschillend indien er een of twee leerling(en)
achter het beeldscherm zit(ten)?

De hardop-denkdata zijn onderworpen aan vier ANOVA'Smet de interper-
soonsfactor 'Conditie' en de intrapersoonsfactor 'Tijd'. Afhankelijke
varia belen waren de regulatieprocessen.
Uit variantieanalyses bleek geen effect van 'Conditie'. Er waren ook geen
interactie-effecten. Ret maakte voor de hantering van het aantal regula-
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tieactiviteiten en de leerprestaties niet uit of leerlingen de training
individueel of in tweetallen volgden.

4.7.2 Wat is het effect van de computerondersteunde 'Leerhulp' (COL) op de
hantering van regulatieprocessen?

De computerondersteunde training had een positief effect op het stimuleren van regulatie-
activiteiten. Na de training bleken vooral activiteiten van het regulatieproces 'Sturen' te zijn
toegenomen.

Er was een effect van 'Tijd' met betrekking tot het regulatieproces
'Sturen' (F(1;21)=4,93; P~O,04) (M..oor=19,5 en Mna=29,1).
Het gemiddeld aantal regulatieactiviteiten binnen het regulatieproces
'Sturen' bedroeg voor de groep 'Paarsgewijs trainen' ~r= 16,3
(SD = 9,84) en Mna=32,4 (SD=22,91) en voor de groep 'Individueel
trainen' M..oor=22,7 (SD=14,12) en Mna=25,8 (SD=27,8).

4. Z3 Wat is het effect van de COL op de hantering van regulatieactiviteiten?

De training had in het bijzonder een effect op de regulatieactiviteit 'Herlezen van een
woord'.

De factor 'Tijd' had een effect op het proces 'Herlezen van een woord'
(F(1;21)=5,25; P~O,03; ~r=2,3 en Mna=4,1).
Voor de groep 'Paarsgewijs trainen' bedroeg M..oor=1,4 (SD= 1,75) en
Mna=3,3 (SD=3,9) en voor de groep 'Individueel trainen' bedroeg
M..oor=3,3 (SD=5,55) Mna=4,9 (SD=6,17).

4. Z4 Wat is het effect van de COL op de leerprestaties?

De training had geen effect op de leerprestaties op een transfertoets. Leerlingen presteerden
niet beter op de natoets dan op de voortoets.

Voor de toetsprestaties op de toetsen bij de studieteksten (,Haar' en
'Brandwonden', transfertaken) is een variantieanalyse met dezelfde
factoren ('Conditie' en 'Tijd') uitgevoerd. Er waren geen hoofdeffecten en
er was ook geen interactie-effect. Er was tussen de groep 'Paarsgewijs
trainen' (M..oor=3,6 (SD= 1,73); Mna =3,6 (SD= 1,78) en de groep
'Individueel trainen' (M..oor=3,7 (SD = 2.39); Mna=3,8 (SD=1,54) geen
verschil in de geleverde toetsprestaties.
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4.8 INTERVENTIEONDERZOEK 3

ZELFREGULATIE TRAINING IN RET lAGER AGRARISCH ONDERWIJS

4.8.1 Inleiding

Het derde interventieonderzoek is in dezelfde periode uitgevoerd als het
tweede interventieonderzoek. Het derde onderzoek onderscheidt zich van
het tweede doordat er oudere leerlingen participeerden met een ander
ontwikkelingsniveau. Een ander onderscheid is dat de training niet
paarsgewijs maar individueel plaatsvond. Een laatste verschil met het
tweede interventieonderzoek bestaat eruit dat gebruik gemaakt is van een
controlegroep die niet de hulp van de zogenaamde 'Leerhulp' ter beschik-
king had.
In dit onderzoek is hetzelfde trainings- en testmateriaal gebruikt als in
het tweede interventieonderzoek.

4.9 METHODE

4.9.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek deden 20 eerstejaars mee van de Lagere Agrarische
School (12-13 jaar) afdeling Individueel Landbouw Onderwijs (ilo) te
Klaaswaal.

4.9.2 Opzet en procedure

Leerlingen zijn gematcht in paren, op basis van hun score op subtest
Analogieen van de Differentiele Aanleg Test (DAT). Deze subtest meet
het abstracte redeneervermogen. Van elk paar is de ene leerling willekeu-
rig toegewezen aan de experimentele groep en de andere aan de contro-
legroep. Leesvaardigheid, zoals gemeten met de Bakker Stilleestest, is in
de analyse als covariaat opgenomen. De aanbiedingsvolgorde van de twee
teksten ('Haar' en 'Brandwonden') en de bijbehorende toetsen zijn geba-
lanceerd over de groepen en over de voor- en de nameting. De taak was
het bestuderen van enkele biologie- en geschiedenisteksten met behulp
van de computer. De experimentele groep had ondersteuning van de
'Leerhulp' en kon daarvan ook op eigen initiatief gebruik maken. De
controlegroep had geen ondersteuning van de 'Leerhulp' en kon er ook
geen gebruik van maken,
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4.10 RESULTATEN

4.10.1 Wat is het effect van de COL op de hantering van regulatieprocessen?

Om het effect van de training na te gaan op de regulatieprocessen, zijn er
vier ANCOVA'suitgevoerd op de hardop-denkdata, In deze ANCOVA'swas
'Conditie' een interpersoonsfactor en 'Tijd' een intrapersoonsfactor. Het
begrijpend-leesniveau was een covariaat die constant was over de factor
'Tijd'. Met betrekking tot de regulatieprocessen waren er geen interactie-
effect en. Er waren ook geen hoofdeffecten.

4.10.2 Wat is het effect van de COL op de hantering van regulatieactiviteiten?

Na de training constateerden leerlingen die de training hadden gevolgd minder vaak een
positief tussenresultaat dan leerlingen uit de controlegroep, die de training niet hadden
gevolgd.

Op het niveau van de regulatieactiviteiten was er een 'Conditie' x 'Tijd'
interactie-effect met betrekking tot de regulatieactiviteit 'Constateren van
positieve tussenresultaten' (F(1;17) =5,20; Ps:0,04) (zie fig. 4.11).
De experirnentele groep hanteerde deze activiteit minder (-0,6) op de
voormeting dan op de nameting (~r = 1,0; SD = 1,2; Mna=0,4; SD =0,9).
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Fig. 4.11: Interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' op de regulatieactiviteit
'Constateren van een positief tussenresultaat'.
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De controlegroep gebruikte deze activiteit juist vaker op de nameting
(+ 1,2) in vergelijking tot de voormeting (~r =0,1; SD = 0,3; Mna= 1,3
(SD= 1,7); zie tabel 4.3).

Binnen hetzelfde regulatieproces had de factor 'Tijd' een effect op regula-
tieactiviteit 'Constateren van eigen handelingen' (F(1;17)=5,08; P!;0,04;
~oor=2,7 en Mna=I,3).

Met betrekking tot het regulatieproces 'Sturen' was er een effect van de
factor 'Tijd' ten aanzien van de regulatieactiviteiten 'Selecteren van een
object voor extra aandacht' (F(1;17) =5,54; P!;0,03; ~r= 1,9 en
Mna=O,8) en 'Zichzelf een vraag stellen' (F(1;17) =4,76); P!;0,04;
~r = 1,1 en Mna= 0,3). Bij zowel de experimentele groep als de contro-
legroep kwamen deze processen minder voor op de nameting (zie tabel
4.3). Met be trekking tot de regulatieactiviteiten binnen de regulatieproces
'Orientereri' en 'Toetsen' waren er geen effecten.
Correctie voor leesvaardigheid leidde in een covariantieanalyse tot een
significant conditie-effect voor de activiteit 'Herlezen' (F(1;16) = 18,5;
P!;O,OOI). De experimentele groep herlas op de natoets vaker dan de
controlegroep.

TabeI4.3: De gemiddelde frequentie ex) en standaarddeviaties, F- en
P-waarden van enkele regulatieactiviteiten als functie van de
factoren 'Conditie' en 'Tijd' m.b.t. de ilo-leerlingen (vrij-
heidsgraden (DF».

CONDmE INTERVENTIE CONTROLE

ACTIVITEIT TESI' X so X so EFFECT F OF Ps:

Constat. Voor 1,0 1,22 0,1 0,33 CxT 5,20 1;17 0,04
positief Na 0,4 0,88 1,3 1,73
resultaat

Constat. Voor 2,2 2,05 3,2 4,29 T 5,08 1;17 0,04
eigen Na 1,7 1,87 0,9 1,54
handeling

Object Voor 2,0 2,00 1,9 1,54 T 5,54 1;17 0,03
selecteren Na 1,3 1,22 0,3 0,71
aandacht

Zichzelf Voor 0,7 0,83 1,6 1,88 T 4,76 1;17 0,04
een vraag Na 0,1 0,33 0,6 0,76
stelleo

Herlezen Voor 1,4 1,33 1,1 1,76 4,02 1;17 0,06
Na 3,9 6,99 1,2 0,83
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4.10.3 Wat is het effect van de COL op de leerprestaties?

De training had geen effect op de gemiddelde leerprestaties. Wei was de spreiding in de
toetsprestaties van de leerlingen uit de interventiegroep kleiner dan bij leerlingen uit de
controlegroep.

Om het effect van de training op de leerresultaten na te gaan is er een
ANCOVA uitgevoerd met 'Conditie' als interpersoonsfactor, 'Tijd' als
intrapersoonsfactor en 'Leesvaardigheid' als covariaat, constant over de
factor 'Tijd'. Het interactie-effect was niet significant. De gemiddelde
presta ties bedroegen voor de experimentele groep ~r=2,1 (SD= 1,45);
Mna=3,2 (SD= 0,97) en voor de controlegroep ~oor=3,0 (SD= 1,41);
Mna=5,0 (SD=2,4).
Er was een significant effect van 'Conditie' (F(1;16)=4,35; P~0,05;
Mexp=2,6 en Mcon=4,0). Er was ook een effect van 'Tijd' (F(1;16)= 11,65;
P~O.Ol; ~oor=2,5 en Mna=4,1). De covariaat 'Leesvaardigheid' had geen
invloed op de leerprestaties. Een F-Levene test voor gelijkheid van
varianties toonde aan dat bij de controlegroep significant meer spreiding
aanwezig was in de leerprestaties op de natoets dan bij de experimentele
groep (F(1;17) =4,07; P~0,05). Met betrekking tot de laatste genoemde
groep was de spreiding afgenomen.
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4.11 INTERVENTIEONDERZOEK 4

ZELFREGUlATIE IN HET lAGER TECHNISCH ONDERWIJS

4.11.1 Inleiding

Tegelijkertijd met het tweede en de derde interventieonderzoek is ook
het vierde onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bij lto-leerlingen
uitgevoerd.

4.12 METHODE

Zowel de proefopzet als het trainingsmateriaal waren hetzelfde als bij het
derde interventieonderzoek.

4.12.1 Proefpersonen

Aan deze studie deden 40 eersteklassers (12 -13 jaar) mee van een scho-
lengemeenschap voor Lager Technisch en Lager Huishoud-Nijverheidson-
derwijs te Hellevoetsluis.

4.13 RESULTATEN

4.13.1 Wat is het effect van de COL op de hantering van regu/atieprocessen?

De training had geen effect op de hantering van het aantal regulatieprocessen.

Op de hardop-denkdata zijn ANovA-procedures uitgevoerd met de facto-
ren 'Conditie' en 'Tijd'. De verwachte interactie-effecten waren niet
significant.
De effecten van de factor 'Tijd' waren significant met betrekking tot de
processen 'Procesbewaken' (F(1;37) =7.56; P~O,OI; ~r= 11,9 en
Mna=8,9) en 'Sturen' (F(1;37)=7,15; P~O,01; ~oor=20,9 en Mna= 17,2),
zie tabel 4.4. Tijdens de nameting hanteerden beide groepen minder
regulatieactiviteiten dan tijdens de voormeting.
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Tabel 4.4: Gemiddeld aantal regulatieactiviteiten (x) en standaarddevi-
aties (SD) binnen de regulatieprocessen 'Procesbewaken' en
'Sturen' als functie van 'Conditie' en 'Tijd' met betrekking
tot de lto-Ieerlingen.

REGULATIE- METING INTERVENTIEGROEP CONTROLEGROEP

PROCES

X SD X SD

Proces- voor 11,3 7,88 12,6 11,07
bewaken na 9,6 7,84 8,2 7,01

Sturen voor 22,2 16,01 19,7 17,20
na 20,4 17,67 14,1 12,54

4.13.2 Wat is het effect van de COL op de hantering van regulatieactiviteiten?

De training had een positief effect op de regulatieactiviteit 'Herlezen van een woord'.
Leerlingen uit de interventiegroep hanteerden na de training deze sturingsactiviteit vaker
dan leerlingen uit de controlegroep.

Een verwachte 'Conditie' X 'Tijd' interactie trad op voor de regulatieac-
tiviteit 'Herlezen van een woord' (F(I;37)=3,98; Ps;0,05) (zie fig. 4.12).
De experimentele groep herlas vaker woorden (+ 1,8) op de nameting
dan op de voormeting (~oor=5,2; SD=4,1; en Mna=7,0; SD=6,4. De
controlegroep herlas juist minder woorden op de nameting (-1,2) in
vergelijking tot de voormeting (~oor=5,6; SD=6,1; en Mna=4,4
(SD=4,6); zie tabel4.5).

Ten aanzien van het regulatieproces 'Procesbewaken' was er een effect
van 'Tijd' op de regulatieactiviteiten '(Tussen)evaluatie' (F(1;37) =8,59;
Ps;O,OI; ~oor= 1,9 en Mna= 1,5) en 'Constateren van onbegrepen tekstge-
deelten' (F(I;37) =5,37; Ps;0,03; ~oor=O,7 en Mna=O,2) (zie tabel 4.5).
Wat het regulatieproces 'Sturen' betreft, was er een effect van 'Tijd' voor
de regulatieactiviteiten 'Selecteren van informatie als object van aan-
dacht' (F(I;37)=6,69; Ps;O,OI; ~oor=2,7 en Mna=l,7) en 'Herlezen van
een tekstgedeelte' (F(1;37)= 8,76; Ps;O,01; ~oor=3,9 en Mna=2,6) (zie
tabeI4.5).
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Fig. 4.12: Interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' op de regulatieactiviteit
'Herlezen van een woord'.

TabeI4.5: Gemiddelden en standaarddeviaties van enkele regulatieacti-
viteiten van de regulatieprocessen 'Procesbewaken' en 'Stu-
ren' als functie van de factor 'Tijd' m.b.t. de lto-Ieerlingen.

ACTIVITEIT METING INTERVENTIEGROEP CONTROLEGROEP

X SD X SD

Tussen- voor 2,0 0.88 1,8 1,17
evaluatie na 1,5 0,70 1,5 0,79

Constateren on- voor 0,6 1,12 0,9 1,57
begrepen tekst na 0,3 0,73 0,2 0,73

Selecteren van voor 3,8 5,46 1,7 1,60
informatie na 2,2 3,18 1,2 1,54

Herlezen van voor 4,3 3,68 3,5 3,20
tekstgedeelten na 3,6 4,02 1,6 1,76

Herlezen woord voor 5,2 4,13 5,6 6,06
na 7,0 6,37 4,4 4,64
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4.13.3 Wat is het effect van de COL op de leerprestaties?

De training had een positief effect op de prestaties van de leerlingen uit de interventiegroep.

Uit de ANOVA bleek de verwachte interactie 'Conditie' x 'Tijd'
(F(1;32)=3,9; Ps:O.05) significant te zijn (zie fig. 4.13). De gemiddelde
presta tie van de experimentele groep steeg (+0,3) van ~r=4,5
(SD = 1,6) naar Mna =4,8 (SD =2,2). De gemiddelde presta tie van de
controlegroep daalde (-0,5) van ~oor=4,1 (SD=2,0) naar Mna=3,6
(SD= 1,6).
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Fig. 4.13: Interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' op de toetsprestaties in het
onderzoek bij lto-leerlingen.
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4.14 INTERVENTIEONDERZOEK 5

LEREN STUDEREN GEINTEGREERD IN LEESVAARDIGHEIDSONDERWIJS
VAN EEN lAG ERE AGRARISCHE SCHOOL.

4.14.1 Inleiding

Een mogelijk verklaring voor de tegenvallende resultaten van de interven-
tiestudies drie en vier zou kunnen zijn dat de training te weinig geinte-
greerd was in een domeinspecifieke instructie. Een van de kenmerken
van het eerste interventieonderzoek was de inbedding van de training in
het huiswerk voor wiskunde. De training had, in tegenstelling tot studies
twee, drie en vier, positieve effecten op de regulatieprocessen, regulatie-
activiteiten en leerprestaties.
Een andere mogelijke verklaring is dat de leerlingen over te weinig
leesvaardigheden beschikten om van de zelfregulatietraining te kunnen
profiteren.

am iets te doen aan het probleem van de geringe leesvaardigheid en
tevens de training in te bed den in een domeinspecifieke instructie is in
dit vijfde interventieonderzoek de training gekoppeld aan het vak Neder-
lands.
Tijdens de lessen Nederlands kregen leerlingen de cursus 'Hoofdgedach-
te' (Aarnoutse, 1985). Tijdens de cursus 'Hoofdgedachte', als onderdeel
van het vak Nederlands, leerden de leerlingen enkele leestechnieken om
de hoofdgedachte in een tekst te identificeren. Door de zelfregulatie-
training te integreren in het huiswerk voor het onderdeel 'Hoofdgedach-
te' is het (stimu)leren van zelfregulatieactiviteiten gekoppeld aan het
leren van leeractiviteiten.

Bij deze stu die is ad hoc besloten na te gaan wat het effect is van de
training op de metacognitieve kennis van de leerling.

4.15 METHODE

4.15.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek namen 40 eersteklassers (13 - 14 jaar) deel. De
leerlingen kwamen uit een klas van de afdeling Lager Agrarische School
(las) en twee klassen van de afdeling Individueel Lager Onderwijs (ito)
van de Stedelijke Sierteelt School te Eindhoven. De leerlingen scoorden
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aan het begin van het schooljaar beneden het gemiddelde op een test
voor het vak Nederlands. Deze test is door de vakdocenten afgenomen
om leerlingen te selecteren voor de cursus 'Hoofdgedachte'. De leerlingen
zijn op dezelfde wijze als in de andere onderzoeken toegewezen aan een
experimentele groep en een controlegroep. Beide groepen best on den uit
12 jongens en 8 meisjes. Leerlingen van de diverse klassen waren geba-
lanceerd over de conditiegroepen.

4.15.2 Procedure

De procedure verschilde van de andere onderzoeken. De lesstof van de
cursus 'Hoofdgedachte' is behandeld tijdens de reguliere lessen Neder-
lands. Leerlingen uit de controlegroep maakten hun huiswerk zoals
gebruikelijk thuis. De leerlingen uit de experimentele groep maakten
hetzelfde huiswerk gedurende een uur in de week per computer. Deze
bijeenkomsten vonden, buiten schooltijd, plaats op school. Het gemaakte
huiswerk is met beide groepen tijdens de volgende les Nederlands
klassikaal besproken.

De zelfregulatietraining is wekelijks gegeven en bestond uit tien sessies.
De training was geintegreerd in het huiswerk van de leerlingen. Geduren-
de de sessies is uitsluitend de zelfregulatie gestimuleerd op de wijze zoals
in de onderzoeken twee, drie en vier. Dit onderzoek week hiervan aileen
in die zin af, dat tijdens de eerste les de nadruk lag op het onderdeel van
de heuristiek 'Voor je begint'. Tijdens de tweede les lag de nadruk op het
onderdeel 'Als je iets niet snapt'. Gedurende de derde les is het onder-
deel 'Tijdens het leren' extra belicht en tijdens de vierde les is het
onderdeel 'Als je denkt dat je klaar bent met leren' benadrukt. In de
daaropvolgende zes lessen kwamen aile onderdelen van de heuristiek aan
de orde. Tijdens de laatste twee lessen zijn de interventies van de 'Leer-
hulp' weer afgebouwd en vervangen door trefwoorden. De leerling kon
nog steeds op eigen initiatief de 'Leerhulp' raadplegen zoals in de vorige
onderzoeken.

Voor het meten van de leerprestaties is de leertaak 'Encyclopedische
tekst' (,Haar' en 'Brandwonden') en de bijbehorende toetsen als transfer-
meting gebruikt. Verder zijn voor het meten van de leerprestaties ook de
A- en de B-toets gebruikt die bij het lesmateriaal van de cursus 'Hoofd-
gedachte' horen. In tegenstelling tot de teksten zijn de A-toets en B-toets
niet gebalanceerd over de voor- en de nameting. De A-toets is als
voormeting afgenomen en de B-toets als nameting. Bij de nameting is
ook de MKV afgenomen om de metacognitieve kennis van beide groepen
te bepalen.
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4.16 RESULTATEN

In tegenstelling tot de vorige drie onderzoeken bleek uit de vooranalyses
dat de data op procesniveau geschikt waren voor een MANovA-procedure.
Op het niveau van de regulatieactiviteiten was dit evenals in de vorige
onderzoeken niet mogelijk.

4.16.1 Wat is het effect van de COL op de hantering van regu/atieprocessen?

De inbedding van de zelfregulatietraining in het huiswerk voor de cursus 'Hoofdgedachte'
leverde bij de las- en ilo-Ieerlingen niet de verwachte interacties op.

In de MANovA-procedure was 'Conditie' een interpersoonsfactor, 'Tijd'
een intrapersoonsfactor en de regulatieprocessen waren variaten. Het
verwachte interactie-effect was niet significant (F(22; 14) = 1,34; P~0,05).
Ook was er geen hoofdeffect van 'Conditie' (F(22;14) = 1,88; P~0,05) of
'Tijd' (F(22;14) = 2,6; P~0,05).

4.16.2 Wat is het effect van de COL op de hantering van regulatieactiviteiten?

De training had een negatief effect op de activiteit 'Constateren negatieve tussenresultaten'
en voor de activiteit 'Constateren taakkenmerken'. De effecten hielden een daling in van het
aantal activiteiten bij de experimentele groep, terwijl dit juist toenam bij de controlegroep.

Er is een serie ANCOVA'Suitgevoerd waarin de scores van de Bakker
Stilleestest covariaten waren en de factoren 'Conditie' en 'Tijd' respectie-
velijk een inter- en intrapersoonsfactor.

Twee significante 'Conditie' x 'Tijd' interacties waren significant. Een had
betrekking op de regulatieactiviteit 'Constateren van negatieve tussenre-
sultaten' (F(1;32)=5,72; P~0,02) (zie fig 4.14) en een op de regulatieacti-
viteit 'Constateren taakkenmerken' (F(1;35) =4,59; P~0,04) (zie fig. 4.15).
Ten aanzien van de activiteit 'Constateren van negatieve tussenresultaten'
was het verschil tussen de voor- en de nameting bij de experimentele
groep -1 en bij de controlegroep +0,7. Het gemiddelde gebruik van de
activiteit daalde bij de experimentele groep van ~oor=3,0 (SD=3,9) naar
Mna=2,0 (SD=3,2). Bij de controlegroep steeg het gebruik van ~oor=0,7
(SD = 1,0) naar Mna= 1,4 (SD = 1,9).
Ten aanzien van de activiteit 'Constateren taakkenmerken' was het
verschil tussen de voor- en de nameting -1 bij de experimenteie groep en
bij de controlegroep + 1,2.
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Ret gemiddelde gebruik van de activiteit daalde bij de experimentele
groep van ~r=2,5 (SD=4,O) naar Mna= 1,5 (SD= 1,4). Bij de controle-
groep steeg het gebruik van ~()()r=O,6 (SD=O,8) naar Mna= 1,8
(SD=2,4).

10

------....-

i 9
] 8
1
~ 7
d>
"c: 6

1 5
"
:£ 4g

3!
:2 2
~

C>

Trolnlngsgroep

Controlegroep

o
vocr rnettnq nametlng

Fig. 4.14: Interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' op de regulatieactiviteit
'Constateren van een negatief tussenresultaat' in het onder-
zoek bij las- en ilo-leerlingen.
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Fig. 4.15: Interactie-effect 'Conditie' x 'Tijd' op de regulatieactiviteit
'Constateren van taak-/tekstkenmerken' in het onderzoek bij
las- en ilo-leerlingen.
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4.16.3 Wat is het effect van de COL op de leerprestaties?

De training had geen effect op de toetsscores van de transferrnetingen en ook niet op de
resultaten van de B-test van de cursus 'Hoofdgedachte'.

Zowel met betrekking tot leerprestaties op de transfertoetsen als op de
A- en de B-test was geen van de verwachte interacties significant.
WeI was er met betrekking tot de A- en de B-test een significant effect
van de factor 'Tijd' (F(1;33)= 17,09; Ps;0,001). De gerniddelde prestatie
op de A-toets door de experimentele groep was 18,0 (SD=4,7) en 20,4
(SD =6,8) op de B-toets. De gemiddelde prestatie van de controlegroep
op de A-toets was 17,6 (SD=6,8) en 20,0 (SD=6,0) op de B-toets. Er was
geen hoofdeffect van 'Conditie'.

4.16.4 Welk effect heeft de COL op de metacognitieve kennis?

Na de training hadden de leerlingen van de experimentele groep meer metacognitieve
kennis dan de leerlingen van de controlegroep.

Verschillen in metacognitieve kennis zijn nagegaan door op de MKV-
scores een t-toetsing uit te voeren. Er was een effect van de factor
'Conditie' (t(38) =3,03; P s;0,05). In de antwoorden van de experimentele
groep kwamen gemiddeld 4,6 (SD=2,0) regulatieopmerkingen naar voren
om de situaties van de MKV op te lossen en bij de controlegroep was dat
2,8 (SD=1,7).
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4.17 INfERVENTIEONDERZOEK 6

ZELFREGULATIETRAINING BU MEAO-LEERLINGEN

4.17.1 Inleiding

De tegenvallende resultaten van de onderzoeken drie, vier en vijf lijken
in strijd met de resultaten van het eerste interventieonderzoek bij vwo-
leerlingen. Hiervoor zijn een viertal mogelijke verklaringen uit discussies
naar voren gekomen.

Ten eerste kunnen de tegenvallende resultaten liggen aan de zwakke
leesvaardigheid van de leerlingen. Dit probleem is blijkbaar niet op te
lossen door hiervoor statistisch te controleren in de vorm van covariantie-
analyses.
Een hogere leesvaardigheid dan technisch goed kunnen lezen is noodza-
kelijk om te kunnen werken met een computerprogramma waar de
informatie hoofdzakelijk in geschreven vorm ter beschikking is gesteld.

Een tweede verklaring is, dat de training pas effect heeft als leerlingen
zich al een aantal leeractiviteiten hebben eigengemaakt, zoals bijvoor-
beeld het technisch kunnen samenvatten van een tekst of de inhoud
schematisch kunnen weergeven, het kunnen selecteren van hoofdgedach-
ten, enzovoort. Indien leerlingen wel over dergelijke studietechnieken
beschikken, maar deze niet strategisch (doelgericht en constructief)
kunnen hanteren is er sprake van een 'regulatiedeficientie', waar iets aan
gedaan kan worden.
Als een training beoogt leerlingen te leren reguleren en zij beschikken
niet over leeractiviteiten, dan is er niets te reguleren en kan er ook geen
effect verwacht worden van een training.

Een derde verklaring is gelegen in het gebruik van het medium computer
in het derde, vierde en vijfde onderzoek, tegenover de meer persoonlijke
begeleiding van een menselijke begeleider ('tutor') in het eerste interven-
tieonderzoek.

Een vierde verklaring kan zijn dat leerlingen een bepaald intelligentieni-
veau moeten hebben, wil een leren leren cursus kunnen slagen.

Het zesde en laatste interventieonderzoek met het prototype trainings-
programma is vergelijkbaar met de studies drie en vier. Er is naar een
situatie gezocht waar het programma meer tot zijn recht zou kunnen
komen, waar dus leesvaardigheid, studievaardigheden, affectieve begelei-
ding en intelligentieniveau een minder groot struikelblok vormden. Een
verschil met de andere onderzoeken is dat in dit laatste onderzoek rneao-
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leerlingen participeerden. Een ander verschil is dat de regula tie indirect
gemeten is via vragenlijsten, omdat het niet mogelijk was wederom
hardop-denkprotocollen te verzamelen en te analyseren. Het was om
praktische redenen niet mogelijk een controlegroep te formeren.

In het onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vragen.

Wat is het effect van het trainingsprogramma op de leerprestaties?
Welk effect heeft het programma op de metacognitieve kennis van
leerlingen?
Welk effect heeft het programma op de handelingsgerichtheid, toe-
standsgerichtheid en handelingsregulatie van leerlingen?
Welk effect heeft het programma op de leerstijldimensies 'Zelfstu-
ring', 'Studieaanpak', 'Studieopvattingen' en 'Studiemotieven'?
Bestaat er een verschil in de gebruiksintensiteit van de leerheuristiek
tussen succesvolle en minder succesvolle leerlingen?

4.18 METIIODE

4.18.1 Proefpersonen

Aan het onderzoek namen 41 eerstejaars leerlingen deel van een meao-j
nmo-scholengemeenschap te Roosendaal. De leerlingen namen allemaal
op vrijwillige basis deel aan het trainingsprogramma. De gemiddelde
leeftijd was 17,5 jaar. De groep bestond uit 19 mannelijke en 22 vrouwe-
lijke leerlingen.

4.18.2 Proefopzet en procedure

Er is gebruik gemaakt van een voortest-natest-proefopzet. Leerprestaties
zijn gemeten aan de hand van de scores op de toetsen horende bij de
leertaken 'Encyc1opedische teksten' en 'Kansberekenen'. De bestudering
van deze teksten en het maken van de bijbehorende toetsen ging vooraf
aan de training. De verschillende teksten zijn gebalanceerd over de voor-
en nameting.

Metacognitieve kennis is gemeten met de 'Metacognitieve Kennis Vra-
genlijst' (MKV) die ook in het eerste en het vijfde interventieonderzoek is
gebruikt. In deze vragenlijst gaven leerlingen aan wat zij zouden doen in
omschreven leersituaties. Bij de analyse is gelet op het voorkomen van
regulatieactiviteiten in de antwoorden, die overeenkwamen met die van
de aangeboden leerheuristiek.
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Zelfregulatie is gemeten door middel van de Huiswerkaanpakvragenlijst
Tilburg (HA vr) (Deijkers e.a., 1988). Aan de hand van een situatiebe-
schrijving gaven leerlingen op een 4-puntsschaal aan in hoeverre zij de
situatie op zichzelf van toepassing vonden. EIke reactie was een indicatie
voor de aanwezigheid van of een handelings- of een toestandsorientatie.
De genoemde auteurs hebben een aantal HA vr-items geselecteerd met
een onderliggende dirnensie die zij 'Handelingsregulatie' noemen. Met
deze schaal kan de geneigdheid tot zelfregulatie worden nagegaan.
Zelfsturing is ook gemeten via de Inventaris Leerstijlen (ILS) (Van
Rijswijk & Vermunt 1987). Deze vragenlijst heeft schalen met de dirnen-
sies 'Zelfsturing', 'Studieaanpak', 'Studieopvattingen' en 'Studiemotieven'.
Deze dimensies zijn gemeten aan de hand van de scores op een uitspra-
kenlijst. Leerlingen gaven op een 5-puntsschaal aan in welke mate zij een
uitspraak op zichzelf van toepassing vonden.

4.19 RESULTATEN

Voor de analyses is de onderzoeksgroep ingedeeld in twee niveaugroe-
pen. Hiervoor is als criterium de gemiddelde presta tie van de onder-
zoeksgroep op de voortoets gebruikt. Een groep bestond uit leerlingen
die lagere leerprestaties hadden dan de gemiddelde score op de voortoet-
sen (6,7), de 'Minder succesvolle'. Een tweede groep bestond uit leerlin-
gen die hogere scores hadden dan het gemiddelde, de 'Succesvolle'
leerlingen.

Veranderingen in leerprestaties onder invloed van de training zijn
getoetst door de data te onderwerpen aan een ANcovA-procedure met de
factoren 'Groep', 'Leertaak' en 'Tijd'. De factoren 'Leertaak' en 'Tijd' zijn
beide intrapersoonsfactoren. Als covariaat is de gesommeerde score van
de sub tests Woordenlijst, Woordbeeld, Zinnen en Analogieen van de DAT
in de analyse opgenomen, constant over de factor 'Tijd'.

Daarnaast zijn er ANOVA'Suitgevoerd op de scores van de MKV; de
HA vr-subschalen: 'Handelingsgerichtheid', 'Toestandsgerichtheid', 'Han-
delingsregulatie'; en de n.s-subschalen met de dimensies: 'Zelfsturing',
'Studieaanpak', 'Studieopvatting' en 'Studiemotief'. Deze ANOVA'Shebben
de factoren 'Groep', 'Tijd' en eventueel 'Subschalen', De laatste twee
factoren zijn intrapersoonsfactoren (herhaalde meting). In deze analyses
is geen covariaat meegenomen omdat uit de vooranalyses bleek dat de
covariaat geen significant effect had.
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4.19.1 Wat is het effect van de COL op de ieerprestaties?

Minder succesvolle leerlingen hadden hogere toetsprestaties op de nameting in vergelijking
tot de voormeting. De toetsprestaties van de succesvolle leerling bleven nagenoeg gelijk of
vertoonden een kleine dating. Voor dit interact ie-effect zijn verschillende verklaringen
mogelijk. Ten eerste zou het effect kunnen worden toegeschreven aan de invloed van de
zelfregulatietraining, ten tweede kan er regressie naar het gemiddelde een rol hebben
gespeeld en ten slotte kunnen ander leerervaringen een invloed hebben gehad. Door de
afwezigheid van een controlegroep in het experiment kan niet goed bepaald worden welke
verklaring geldig is. De veranderde scores op de MKV, HA vr en ILS geven aanleiding de
voorkeur uit te laten gaan naar de invloed van de zeIfregulatietraining.

Er was geen effect van de factor 'Tijd'. De covariaat DAT had een signifi-
cant effect (F(38; 1)= 6,4; P ~0,02).
Er was een effect van de factor 'Groep' (F(38;1)=37; P~O,OOl) en van de
factor 'Leertaak' (F(39;1) =32,8; P~O,OOl). Ook was er sprake van een
interactie-effect van de factoren 'Groep' x 'Tijd' (F(39;1)= 12,9; P~O.OOl)
(zie fig. 4.16). Beide andere interacties waren niet significant.

De succesvolle leerlingen presteerden gemiddeld 1,3 punt hoger dan de
minder succesvolle leerlingen. De gemiddelde prestatie van de succesvolle
leerlingen daalde van ~oor=7,6 naar Mna =7,1. Bij de minder succesvolle
leerlingen steeg de gemiddelde presta tie van ~oor=5,6 naar Mna =6,7
(zie tabel 4.6). Dit kan duiden op een regressie naar het gemiddelde. De
maximale score bedroeg 10.
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Fig. 4.16: Interactie-effect 'Groep' x 'Tijd' op de toetsprestaties van
meao-leerlingen.
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Tabel4.6: De gemiddelde leerprestatie ex) en standaarddeviatie (SD)
als functie van de factoren 'Groep', 'Leertaak' en 'Tijd'.

GROEP LEERTAAK VOORTOETS NATOETS

X SD X SD

Minder ENCYCLOPE-
succesvol DISCHE TEKST 6,7 1,89 7,6 1,43
Succesvol 8,3 0,88 7,5 1,26

Totale groep 7,5 1,63 7,5 1,32

Minder KANSBERE-
succesvol KENEN 4,5 1,74 5,8 2,02
Succesvol 7,0 1,55 6,8 1,14

Totale groep 5,8 1,90 6,3 1,67

4.19.2 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de MKV-scores?

De training had een positief effect op de metacognitieve kennis bij aile leerlingen.

De leerlingen scoorden bij de nameting gemiddeld 1,6 punt hoger op de
Metacognitieve Kennis Vragenlijst. Dit uitte zich in een significant effect
van de factor 'Tijd' (F(39;1)=35,1; P~O,OOI). Er waren verder geen
andere hoofdeffecten of interactie-effecten.

De gemiddelde score op de MKV van de succesvolle leerlingen steeg van
~r =3,3 (SD = 1,4) naar Mna=4,8 (SD = 1,8). Bij de minder succesvolle
leerlingen steeg de gemiddelde score van ~oor=3,0 (SD=1,3) naar
Mna=4,8 (SD=2,1).

4.19.3 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de HAVT-scores?

De scores op de HAvr gaven aan dat de training een positief effect had op de zelfregu-
latiegerichtheid van de leerlingen.

Bij de HAVT was er een effect van de factor 'Subschaal' F(74(GG)I,03)=
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32,2; P~O,OOl)l. Er was ook een interactie tussen de factoren 'Tijd' en
'Subschaal' F(74(GG) 1,05)= 12,39; P~O,OOl).

Bij de nameting lagen de scores gemiddeld 1,5 punt hoger op de schaal
'Handelingsgerichtheid' (~r=24,4 (SO=7,9); Mna=25,9 (SO=8,4» en
gemiddeld 5,3 punt hoger op de schaal 'Handelingsregulatie' (Myoor=42,6
(SO= 13,6); Mna =47,9 (SD= 17,3».
De scores bij de nameting op de schaal 'Toestandsgerichtheid' lagen
gemiddeld 3,8 punt lager dan op de voormeting (Myoor=29,8 (SO =8,7);
Mna=26,0 (SO= 10,4» (zie fig. 4.17). Voor de gemiddelde scores en
standaarddeviaties per groep zie bijlage M.
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Figuur 4.17: Tijdseffect op de HA Vf-schaal-scores

4.19.4 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de ILS-scores?

4.19.4.1 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de tt.s-dimensie 'Ze1fsturing'?

De scores op de ILS-dimensies gaven aan dat de training een positief effect had op de
zelfregulatiegerichtheid van de leerlingen.

De factor 'Subschaal' had bij elke ILS-dimensie een significant effect. Dit
is niet verwonderlijk, omdat niet elke subschaal evenveel vragen bevatte.

1 De Greenhouse Geiser correctie voor de vrijheidsgraden (GG) is toegepast
om te corrigeren voor de toetsing van meerdere schalen in de analyse en de
daarmee toenemende kans op significantie.
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De maximale score per subschaal was dus verschillend. Daarom zijn
alleen de hoofdeffecten van de factoren 'Groep' en 'Tijd' en de inter-
acties tussen de factoren interessant. De gemiddelde score en de stan-
daarddeviaties van de scores op elke subschaal zijn weergegeven in bijla-
geN.

Op de dimensie 'Zelfsturing' van de ILS had de factor 'Tijd' (F(38; 1) =
26,42; P~O,OOI) een significant effect. Er was ook een significant interac-
tie-effect van 'Tijd' en 'Subschaal' (F(152(GG)2,92)= 19,95; P~O,OOl) (zie
fig 4.18). De scores bij de voormeting en de nameting waren op de
subschaal:

zelfsturing studieproces en studieresultaat M..oor=15,9 (SD = 5,3) en
Mna=21,2 (SD=5,7);
zelfsturing studie-inhoud M..oor=6,1 (SD=2,1) en Mna=7,2 (SD=2,3);
externe stu ring studieproces M..oor=19,5 (SD=3,7) en Mna=21,3
(SD=3,2);
externe sturing studieresultaat M..oor= 18,7 (SD =3,4) en Mna= 18,7
(SD=2,4);
stuurloos bedroegen respectievelijk M..oor=13,8 (SD = 3,8) en
Mna= 13,0 (SD=3,2).
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Figuur 4.18: Interactie-effect van 'Tijd' x 'Subschaal' op de ILS-dimen-
sie 'Zelfsturing'.
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4.19.4.2 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de tt.s-dimensie 'Studieaan-
pak'?

Bij de ILS-dimensie 'Studieaanpak' was er een effect van de factor 'Tijd'
(F(38;1)= 16,73; P~O,OOl). Op aIle subschalen waren de scores hoger bij
de nameting (zie fig. 4.19).
Er was ook een significante interactie van de factoren 'Groep' en 'Tijd'
(F(38; 1) =6,57; P ~0,02). De interactie 'Groep' x 'Tijd' houdt het feit in
dat de scores van de 'Minder succesvolle' groep bij de nameting op de
subschalen meer zijn gestegen dan de scores van de 'Succesvolle' groep
(zie fig. 4.20-4.21, waarin groep 2 de succesvolle groep is).
De gemiddelde score van de 'Succesvolle' groep op de subschaal 'Memo-
riseren en herhalen' was gedaald bij de nameting (zie fig. 4.20).
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4.19.4.3 Welk effect heeft het trainingsprogramma op de tt.s-dimensie 'Studieopvat-
ting'?

Bij de dimensie 'Studieopvatting' was er een significant interactie-effect
tussen de factoren 'Tijd' en 'Subschaal' (F(156(GG)3,15)=3,17; P~O,03).
De scores waren bij de nameting hoger op de subschalen 'Opbouw van
kennis', 'Stimulerend onderwijs' en 'Samen studeren', maar lager op de
subschalen 'Opname van kennis' en 'Gebruik van kennis' dan bij de
voormeting (zie bijlage 0).

4.19.4.4 Welk effect heeft he! trainingsprogramma op de dimensie 'Studiemotief' van
de ILS?

Bij de dimensie 'Studiemotieven' had de factor 'Tijd' een significant effect
(F(38;1) =7,44; P~O,Ol).
Tevens was er een significant 'Groep' x 'Tijd' interactie-effect (F(38; 1)=
7,44; P~O,Ol) en een significant 'Subschaal' x 'Tijd' interactie-effect
(F(152(GG)3,23) =2,7; P~O,04).

Met betrekking tot het laatstgenoemde interactie-effect vie! te consta-
teren dat de scores bij de nameting op de studiernotieven-subschalen
'Certificaatgericht', 'Testgericht' en 'Persoonlijke interesse' waren geste-
gen ten opzichte van de voormeting. De gemiddelde score op de sub-
schaal 'Beroepsgericht' bleven gelijk en de gemiddelde score op de sub-
schaal 'Ambivalent' daalde (zie bijlage P).

De eerstgenoemde interactie bestond hieruit dat, met uitzondering van
de subschaal 'Beroepsgericht', de scores van de 'Minder succesvolle'
groep bij de nameting hoger waren dan bij de voormeting (zie bijlagen Q
en R).
De scores van de succesvolle groep lagen bij de nameting alleen hoger op
de subschalen 'Certificaatgericht', 'Beroepsgericht' en 'Testgericht'. Op de
subschalen 'Persoonlijke geinteresseerdheid' en 'Ambivalent' waren de
scores voor deze groep lager bij de nameting dan op de voormeting (zie
bijlage Q en R).

4.19.5 Bestaat er een verschil in het gebruik van de leerheuristiek door leerlingen?

De minder succesvolle leerlingen raadpleegden vaker op eigen initiatief informatie van de
'Leerhulp', De leerlingen besteedden de meeste tijd aan het lezen van 'Leerhulp'-onderdeel
'Tijdens het leren'. Dit onderdeel had te maken met de regulatieprocessen 'Procesbewaken'
en 'Toetsen'.

Om inzicht te krijgen in de oorsprong van het effect van de factor 'Tijd'
zijn drie variantieanalyses uitgevoerd met de interpersoonsfactor 'Groep'
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en de intrapersoonsfactor 'Leerhulp'-onderdelen.
In de eerste analyse, met betrekking tot het zelf raadplegen van de
'Leerhulp', had de factor 'Groep' een significant effect (F(39;1) =4,39;
P~0.05).
De groep minder succesvolle leerlingen raadpleegde de 'Leerhulp'
gemiddeld 5,8 (SD =4,7) keer op eigen initiatief. De groep succesvolle
leerlingen deed dat gemiddeld 3,5 (SD = 2,1) keer. Er was geen verschil in
het raadplegen van de verschillende onderdelen van de 'Leerhulp'.

In de tweede analyse kwam er geen interact ie-effect van de factoren
'Groep' en 'Informatieblokken' op het aantal keren dat leerlingen een van
de informatieblokken hebben gezien.
De groep minder succesvolle leerlingen heeft gemiddeld 45,8 (SD = 41,8)
keer en de 'Succesvolle' groep 33,8 (SD = 15,0) keer de verschillende
informatie blokken (WAT, HOE, WAAROM) van de heuristiek gezien. Dit
groepseffect was niet significant.

De derde variantieanalyse had betrekking op de tijd die besteed was aan
de verschillende 'Leerhulp'-onderdelen. De minder succesvolle leerlingen
besteedden gemiddeld een minuut rneer tijd aan de 'Leerhulp' dan de
succesvolle leerlingen. Dit verschil tussen de twee groepen van leerlingen
was niet significant.
WeI was er een effect van de factor 'Leerhulponderdeel' (F(U7(GG)2,4)
= 6,08; P$;0,002). De gemiddelde tijd voor de onderdelen 'Vooraf',
'Tijdens', 'Niet begrijpen' en 'Achteraf bedroeg respectievelijk 145 sec.
(SD= 105),266 sec. (SD=210), 140 sec. (SD= 172) en 141 sec. (SD= 198).

4.20 BESPREKING VAN DE RESULTATEN

4.20.1 De invloed van de training op het toepassen van regulatieprocessen.

Uit het interventieonderzoek bij vwo-Ieerlingen bleek dat de training een
positieve invloed had op de regula tie van het leerproces en in het bijzon-
der op het regulatieproces 'Toetsen'. Uit de in dit onderzoek verzamelde
observatiegegevens kan worden afgeleid dat veel opgaven fout gemaakt
zijn, omdat leerlingen niet nagingen of zij rekenfouten hadden gemaakt
en of een antwoord realistisch en/of correct was. De training beinvloedde
het hanteren van het regulatieproces 'Toetsen' in positieve zin. Na de
training controleerden leerlingen vaker hun rekenprocedures en de
uitkomsten daarvan. De techniek van het controleren beheersten de
leerlingen aI, de training had een positieve invloed op het spontaan
gebruiken van deze controletechnieken.
Het effect op het proces 'Toetsen' bestond niet alleen uit het feit dat
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leerlingen hun antwoorden op de oefenopgaven vaker controleerden op
gemaakte rekenfouten, schrijffouten, enzovoort, maar ook dat leerlingen
vaker nagingen of zij de tekst begrepen hadden door deze in eigen
woorden te vert ellen.
Geconcludeerd kan worden dat de training effectief was bij deze vwo-
leerlingen.

Uit het onderzoek met leerlingen van een basisschool bleek dat de
training een positief effect had op het regulatieproces 'Sturen'. Waarom
was er in dit onderzoek geen effect op het regulatieproces 'Toetsen' zoals
bij de vwo-leerlingen?
Een mogelijke verklaring is de leertaakafhankelijkheid van regulatiepro-
cessen en -activiteiten (zie hoofdstuk 2). De vwo-Ieerlingen bestudeerden
namelijk de leertaak 'Kansberekenen' (probleem-oplossen) en de basis-
schoolleerlingen de leertaak 'Encyclopedische tekst'. Bij deze loutere
leertaak speelde niet het oplossen van problem en, maar het begrijpend
lezen een belangrijke ro1.
Een tweede mogelijke verklaring is het feit dat de encyclopedische
teksten 'Haar' en 'Brandwonden' voor de basisschoolleerlingen van groep
zeven en acht bijzonder moeilijk waren waardoor ook transfer minder
gemakkelijk tot stand kon komen.

Bij ilo- en lto-Ieerlingen had de trairung geen effect op de regula tie-
processen. Dit zou te maken kunnen hebben met het intelligentie- of
leerniveau van de betreffende leerlingen. Dit zou betekenen dat de
training een beroep deed op meer ontwikkelde cognitieve vaardigheden
en/of leesvaardigheden waarover de ilo- en lto-Ieerlingen (nog) niet
beschikten.
In hoofdstuk zes zal verder worden ingegaan op de vraag waarom de
training in enkele van de uitgevoerde onderzoeken niet het effect had dat
was verwacht.

4.20.2 De invloed van de training op het toepassen van regulatieactiviteiten.

Uit de studie bij vwo-Ieerlingen bleek dat leerlingen die de training
volgden vaker de regulatieactiviteiten 'Parafraseren' en 'Antwoord
controleren' hanteerden op de nameting dan de leerlingen die extra
oefeningen maakten. Ret bleek dus mogelijk leerlingen regulatieactivi-
teiten aan te leren.
Ret geven van extra oefeningen kan als exemplarisch voor een zelfont-
dekkende leeromgeving worden beschouwd. Blijkbaar gaat er van een
dergelijke omgeving te weinig stimulans uit om een toename van het
aantal regulatieactiviteiten te bewerkstelligen. Informatie over het Hoe,
Wat en Wanneer van de vaardigheden die leerlingen oefenden en het
geven van procesgerichte feedback bleken van groot belang.
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De vraag is waarom de training het regulatiegedrag van ilo- en lto-
leerlingen niet positief beinvloedde.
Ret is opvallend dat de training effectief bleek te zijn op de regula-
tieactiviteit 'Herlezen'. Leerlingen namen in ieder geval over dat het
be1angrijk is datgene nog eens over te lezen wat zij niet begrepen.
Mogelijk sloot de training aan bij de zwakste plekken in het zelf-regu-
latieproces. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat de zwakste
leerlingen ook het meeste profijt hadden van de training.
De meest voor de hand liggende verklaring is dat het niveau van de
leerling, met name de leesvaardigheid, een belangrijke rol speelde.

4.20.3 Het effect van de training op de leerprestaties.

Zowel de lto-leerlingen als de minder succesvolle meao-leerlingen pres-
teerden beter na de training. Ook bij de vwo-leerlingen die de training
volgden, was een dergelijke tendens aanwezig. De training had geen
effect op de leerprestaties van ilo- en basisschoolleerlingen.
Ret effect van de training op de leerresultaten is waarschijn1ijk beinvloed
door het opleidingsniveau van de leerling. Basisschool- en ilo-leerlingen
presteerden het laagst. De presta ties van de ilo-leerlingen in het vijfde
onderzoek vormden hierop een uitzondering, maar zij waren ouder dan
leerlingen in voorgaande onderzoeken. Zoals te verwachten lever den de
meao-leerlingen de beste leerresultaten (toetsscores).
Toch vallen twee zaken op als de prestaties worden vergeleken met die
van de vwo-leerlingen in de twee exploratieve onderzoeken (hoofdstuk 2):

1. de training bracht de presta ties van de lto-leerlingen op het niveau
van de minder succesvolle vwo-leerlingen in de exploratieve onder-
zoeken;

2. de presta ties van de meao-leerlingen en de vwo-leerlingen tendeerden
na de training naar het niveau van de succesvolle vwo-leerlingen in de
exploratieve onderzoeken.

Gesteld kan worden dat zelfregulatietraining in een aantal gevallen een
positief effect had op de leerprestaties.

Enige voorzichtigheid is echter op zijn plaats, omdat de resultaten niet
consistent waren. Ret tekstuele karakter van de training speelde daarbij
wellicht een be1angrijke rol. Het feit dat er transfer van het geleerde
nodig was naar de leertaken waarbij de regulatieactiviteiten zijn geregis-
treerd, kan een verklaring zijn waarom leerlingen minder presteerden dan
was verwacht. Die transferleertaken hingen niet samen met de leerstof
waarop de heuristiek was geent,
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Zoals al gezegd speelde het opleidingsniveau een rol: naarmate het
niveau toenarn, kwam de effectiviteit van de training duidelijker naar
voren. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Ieertaken voor ilo-Ieerlin-
gen wellicht te moeilijk waren om, na een korte training, prestatieverbe-
teringen te kunnen verwachten.

Een mogelijke verklaring voor het geringe effect van de training bij de
succesvolle meao-leerlingen is dat de training interfereerde met hun
eigen studieaanpak. Zij hadden waarschijnlijk meer tijd nodig om hun
regulatiegedrag te veranderen en tot bet ere presta ties te komen. De
prestatieverbeteringen van de minder succesvolle meao-Ieerlingen kunnen
ook worden toegeschreven aan het feit dat zij vaker de 'Leerhulp'
raadpleegden.

4.20.4 (Stimu)leren van zelfregulatie.

Met uitzondering van de ilo-Ieerlingen had het (stimu)leren van zelfre-
gulatie op zijn minst enige positieve effect en op het gebruik van regula-
tieactiviteiten bij leerlingen.
Bij ilo-Ieerlingen beperkte het effect zich tot metacognitieve kennis. Zij
deden in ieder geval kennis op van het zelfregulatieproces zoals gepresen-
teerd in de heuristiek, wellicht een eerste stap naar een bet ere regulering
van het leerproces.

De geringe metacognitieve kennis en de zwakke leesvaardigheid van ilo-
leerlingen waren waarschijnlijk obstakels in het leren toepassen van de
regulatieprocessen en -activiteiten. Leesvaardiger leerlingen met meer
metacognitieve kennis, zoals vwo- en meao-Ieerlingen, deden niet aileen
meer kennis op, maar bleken deze ook om te zetten in daadwerkelijk
gebruik van regulatieactiviteiten of het verkiezen van een handelingsge-
richte studieaanpak boven een toestandsgerichte studieaanpak. Door de
training richtten zij zich meer op het bereiken van het leerdoel door
actief te leren.

De effecten van de trainmg op de Inventaris Leerstijlen (ILS) onder-
steunden deze bevindingen. De scores op de subschalen van de dimensie
'Sturingsactiviteiten' en met name de lagere scores op de subschaal
'Stuurloos' gaven aan dat leerlingen na de training minder moeilijkheden
zeiden te hebben met het reguleren van hun leerproces. Dit betekende
niet dat deze leerlingen minder behoefte had den aan externe sturing. De
hogere scores op de subschaal 'Studeerproces' lieten zien dat leerlingen
na de training vaker gebruik wilden maken van opgaven, vragen en
oefentoetsen. In samenhang met de gelijk blijvende scores op de sub-
schaal 'Studeerresultaat' betekende dit, dat leerlingen zich na afloop van
de training meer richtten op het leerproces dan op de leerresultaten,
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hetgeen ook naar voren kwam in de sterk gestegen scores op de sub-
schaal 'Studeerproces en -resultaat' en de subschaal 'Studeerinhoud'.
Daaruit bleek dat leerlingen zich na de training meer richtten op activi-
teiten die zij kunnen ondernemen om controle uit te oefenen op hun
leerproces. Het waren juist deze activiteiten, zoals het zich orienteren op
geschikte leeractiviteiten met betrekking tot de leerstof, het plannen van
leeractiviteiten, het toetsen van bereikte leerresultaten, het inzetten van
andere studiestrategieen bij moeilijkheden en het evalueren van het eigen
leerresultaat, die gedurende de training zijn gestimuleerd.

De toegenomen gerichtheid op zelfregulatie kwam ook tot uiting in de
scores op de subschalen van de dimensie 'Verwerking'. De minste stijging
deed zich voor bij de subschaal 'Memoriseren/herhalen'. Bij de succesvol-
Ie leerlingen was er zelfs sprake van een lichte daling. Dit betekent dat
leerlingen na de training de stapsgewijze benadering en het kennen van
details relativeerden.
Uit de hogere score van de minder succesvolle leerlingen bij de nameting
op de subschaal 'Analyseren' kon worden opgemaakt, dat zij meer
stapsgewijs werkten. De stijging ging echter gepaard met een sterke
stijging op de subschalen 'Relateren/structureren', 'Kritisch verwerken' en
'Concrete verwerking'. De combinatie van een hogere score op de sub-
schalen 'Analyseren' en 'Relateren/structureren' betekent dat door de
training een verschuiving had plaatsgevonden van een stapsgewijze naar
een diepteverwerking van de leerstof.
Succesvolle leerlingen gingen op de voormeting al minder stapsgewijs te
werk. Daardoor was er bij hen natuurlijk minder verandering mogelijk
dan bij de minder succesvolle leerlingen.
De veranderingen in de scores op de subschalen van de dimensies
'Studieopvatting' en 'Studiernotief wezen ook op een verschuiving naar
een gerichtheid op meer zelfregulatie. De gedaalde scores op de subscha-
len 'Opname van kennis' en 'Gebruik van kennis' en de gestegen scores
op de subschalen 'Opbouw van kennis' en 'Samen studeren' gaven aan
dat er een verschuiving op was getreden van zoveel mogelijk opdoen van
kennis en leren van vaardigheden, naar het opbouwen van kennis en
inzichten door zelf of samen een verscheidenheid aan leeractiviteiten in
te zetten. Dit bleek uit de toegenomen gerichtheid op diepteverwerking.
Na de training zagen leerlingen de uitvoering van een leerproces meer als
hun taak, dan als een taak voor de onderwijsgevenden. Bij de minder
succesvolle leerlingen bleek dat uit een toegenomen testgerichtheid en
meer studeren uit persoonlijke interesse. De toegenomen interesse en
motivatie uitten zich in een zelfvertrouwen (zoiets van ''dat lean ik ook
leren").
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Resumerend
Met name de resultaten van de interventieonderzoeken met vwo- en
meao-Ieerlingen laten zien dat zelfregulatie bestaat uit processen en
activiteiten die te (stimu)leren zijn. De training had invloed op de
hantering van regulatieactiviteiten en de leerstijl van leerlingen.



HOOFDSTUK 5

CONCORDANTIE VAN REGULATIEACTIVITEITEN

5.1 INLEIDING

De resultaten van de interventieonderzoeken (hoofdstuk 4) met prototy-
pische trainingsprogramma's waren bemoedigend, als het gaat om de
vraag of zelfregulatieprocessen en -activiteiten kunnen worden ge(stimu)-
leerd. De effect en van de trainingen waren bemoedigend, maar waren
niet zo sterk als op basis van de resultaten van de exploratieve onderzoe-
ken was verwacht. De verwachtingen waren hoog, omdat bij de inter-
ventieonderzoeken was uitgegaan van de regulatieprocessen en regula tie-
actviteiten waarop, in de exploratieve onderzoeken, succesvolle en minder
succesvolle leerlingen zich van elkaar onderscheidden.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de verwachte effecten meer bij
meao-leerlingen dan bij ilo- en lto-leerlingen voorkwamen is het verschil
in niveau (leesvaardigheid en redeneervermogen) tussen deze verschillen-
de typen leerlingen.
Een andere verklaring is dat de didactiek nog niet optimaal was. Deze
zou zich steeds flexibel moeten aanpassen aan leerlingkenmerken en de
problemen die een leerling heeft op taak- en tekstniveau.
De oorzaak, dat de result at en niet overeenkwamen met de verwachtin-
gen, kan ook meer bij het uitgangspunt gezocht worden, de hardop-
denkdata.

De regulatieprocessen en -acnviteiten waarop de trairungen zijn geba-
seerd waren weliswaar empirisch verankerd in de hardop-denkprotocol-
len, maar de activiteiten waren misschien teveel losgeweekt van de
context waarin zij in die protocollen voorkwamen. Daardoor zijn de
activiteiten teveel als op zichzelf staande, aan te leren, vaardigheden
beschouwd.
Uit de 'best subset analysis' op de data van de twee exploratieve onder-
zoeken bleek dat de samenhang tussen de verschillende regulatieactivitei-
ten belangrijk was (zie hoofdstuk 2). Bepaalde verzamelingen van regula-
tieactiviteiten verklaarden namelijk een aanzienlijk deel van de verschil-
len in de geleverde toetsprestaties. Misschien kwam een empirisch gefun-
deerde samenhang tussen de activiteiten te weinig aan bod in de prototy-
pe programma's. De samenhang die tussen de activiteiten bestond en in
de programma's tot uiting kwam in de heuristiek, was meer op theoreti-
sche en logische redenen gebaseerd dan op empirische gronden.

De samenhang tussen de regulatieactiviteiten is complex en voor curricu-
lumontwikkeling moeilijk te implementeren. Het effect van de trainings-
programma's kan vergroot worden door de relatie tussen activiteiten te
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integreren. Daardoor neemt ook de ecologische validiteit van de inhoud
van dergelijke programma's toe.

5.1.1 Concordantieanalyse

am de regulatieactiviteiten en de context waarin deze plaatsvonden in
samenhang te kunnen bestuderen, is een methode gebruikt die vaak in de
tekstwetenschappen wordt toegepast, de zogenaamde concordantie-
analyse. Met deze analyse wordt gekeken hoe vaak woorden voorkomen
in een verhaal, maar ook welke woorden eraan voorafgaan en/of volgen.
De reeks van woorden waarin een bepaald woord voorkomt, vormt de
context waarin dat woord wordt gebruikt. Aan de hand van deze context
kan het woordgebruik dat in een verhaal is gehanteerd, worden beschre-
yen. Deze beschrijvingen kunnen in relatie worden gebracht met analyse
van andere teksten. Aan de hand van de concord an tie in andere verhalen
kan worden vastgesteld of een tekst van een bepaalde schrijver is. Ook
kan worden vastgesteld of een tekst door een of door meerdere schrijvers
is geschreven. Binnen de concordantieanalyse kan gekozen worden voor
elke willekeurige lengte van een reeks. De methode is beschrijvend van
aard.

Analoog aan het bepalen of een tekst wel of niet door een bepaalde
schrijver is geschreven, kan worden nagegaan hoe vaak dezelfde reeksen
met regulatieactiviteiten voorkwamen bij verschillende leertaken. Kwa-
men de meeste reeksen bij alle leertaken voor, dan kan er worden
geconcludeerd dat ongeacht de leertaak het leren op dezelfde wijze werd
gereguleerd. In het andere geval was er sprake van een taakafhankelijk-
heid van de regula tie van het leerproces. Op soortgelijke wijze kunnen
ook verschillen in regula tie tussen succesvolle en minder succesvolle
leerlingen worden nagegaan, terwijl de regulatieactiviteiten in hun
samenhang met andere activiteiten worden benaderd.

5.1.2 Hardop-denkprotocollen beschouwd a/s verhalen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van concordantieanalyses
op de hardop-denkdata. Een hardop-denkprotocol is derhalve beschouwd
als een verhaal over het regulatieproces dat plaatsvond. Concreet bete-
kende dit dat de geidentificeerde regulatieactiviteiten benoemd en
gecodeerd zijn volgens het eerder gehanteerde analyse- en coderings-
schema (zie bijlage 0 en E). Een protocol is getransformeerd van letter-
lijk uitgetypte verba lisaties naar een lange reeks van activiteiten. Door op
deze reeks vervolgens concordantieanalyses uit te voeren zijn de proto-
collen uiteengerafeld in klein ere reeksen van activiteiten en zijn de
frequenties van die reeksen bepaald. Bier was sprake van activiteiten,
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omdat ook leeractiviteiten uit de categorie 'Transformeren' (zie § 2.4.3 en
bijlage 2.4) in de concordantieanalyse zijn opgenomen. Reeksen waren
dus opgebouwd uit leer- en regulatieactiviteiten.

Protocollen zijn geanalyseerd in reeksen met een lengte van drie activitei-
ten. Bij de keuze van de lengte is uitgegaan van de veronderstelling dat
de meest voorkomende en reele situatie de volgende was: een door de
leerling gehanteerde leeractiviteit werd onderbroken door een regulatieactivi-
teit en daarop volgde een andere leeractiviteit of een continuering van de
gehanteerde leeractiviteit. Het kan natuurlijk ook zijn, dat een tweede
regulatieactiviteit volgde. In dat geval zou het wenselijk zijn geweest om
te kijken wanneer het leerproces met een leeractiviteit is hervat. Een
reeks van vier activiteiten zou dan meer informatie hebben gegeven. Bij
een reekslengte van drie activiteiten ging die 'extra' informatie echter niet
verloren. Door naar de reeksen te kijken die begonnen met de regula tie-
activiteit waarmee een andere reeks eindigde, is enigszins te achterhalen
welke activiteiten daarop volgden, omdat binnen de uitgevoerde concor-
dantieanalyses namelijk steeds een activiteit opgeschoven is om de
volgende reeks te bepalen.

De bepaling van de reeks en is te vergelijken met een aanwijzer ('cursor')
die op een computerbeeldscherm niet een karakter maar steeds drie
karakters aanwijst. Een karakter staat dan voor een activiteit. De aanwij-
zer maakt geen sprongen van drie karakters, maar slechts van een
karakter, waardoor het eerste karakter van de reeks afvalt en een vol-
gend karakter wordt toegevoegd. Daardoor ontstaat steeds een nieuwe
reeks van drie letters.

Als data voor de concordantieanalyses zijn de hardop-denkprotocollen
gebruikt uit de twee exploratieve onderzoeken. Van het eerste onderzoek
zijn aIleen de protocollen gebruikt die betrekking hadden op de leertaken
zonder markeringen en tot stand zijn gekomen onder de instructiecondi-
tie 'Specifiek'. Het ging dus om protocollen die in de twee onderzoeken
onder vergelijkbare condities zijn verzameld. Er zijn in totaal 284 proto-
collen van 71 leerlingen aan een concordantieanalyse onderworpen.
Bij het weergeven van de reeksfrequenties is het criterium gebruikt dat
een reeks in totaal, dus over aIle protocoIlen, minimaal negen keer voor
moest komen. Ongeveer vanaf die frequentie yond een sterke stijging van
frequenties plaats. Door dit criterium vielen de reeksen die maar een
paar keer voorkwamen buiten de verdere analyses. Er is gebruik gemaakt
van bovenvermeld criterium om de 14.190 mogelijke combinaties te
reduceren tot een enigszins hanteerbaar aantal.
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5.2 RESULTATEN EN CONCLUSIES VAN DE CONCORDANTIEANALYSE

De in de tabellen gebruikte afkortingen van de regulatieactiviteiten
komen overeen met de afkortingen in het analyseschema zoals weergege-
yen in de bijlagen D en E.

5.2.1 De leertaakonafhankelijheid van regulatieactiviteiten

De analyse en de weergave van de frequenties met als ondergrens negen
had 271 verschillende combinaties tot resultaat. Slechts 9 combinaties
kwamen bij alle vier de leertaken voor (zie tabel 5.1). Vervolgens waren
er zes combinaties die bij drie leertaken voorkwamen (zie tabel 5.2) en
22 combinaties die bij twee leertaken voorkwamen (zie tabel 5.3).

De reeksen die bij vier leertaken voorkwamen, bestonden, naast de lees-
activiteit, uitsluitend uit procesbewakende en sturende regulatieactivi-
teiten. De reeksen kwamen in ongeveer dezelfde mate voor bij succes-
volle als bij minder succesvolle leerlingen.

Bij de reeksen die bij drie leertaken voorkwamen, viel op dat alle reeksen
voorkwamen bij de leertaken 'Encyclopedische tekst' en 'Instructie tekst'.
Ret leertakentrio 'Vocabulaire - Encyclopedische tekst - Kansbereke-
nen' en het trio 'Vocabulaire - Kansberekenen - Instructietekst' hadden
geen reeksen gemeenschappelijk.

Onder de reeksen die slechts bij twee leertaken voorkwamen, waren er
enkele die uitsluitend uit transformatieactiviteiten bestonden. Ret meren-
deel van de reeksen kenmerkte zich door een sturende regulatieactiviteit
of een combinatie van een procesbewakende en een sturende regulatieac-
tiviteit. Bij de reeksen die bij twee leertaken voorkwamen, waren er meer
verschillen te zien in de frequentie dat zij bij succesvolle leerlingen
voorkwamen. De leertaken 'Encyclopedische tekst' en 'Kansberekenen'
hadden de meeste reeksen gemeenschappelijk, gevolgd door het leerta-
kenduo 'Encyclopedische tekst - Vocabulaire'. De leertakenduo's 'Voca-
bulaire - Instructietekst'; 'Vocabulaire - Kansberekenen'; 'Kansbere-
kenen - Instructietekst' hadden de minste reeksen gemeenschappelijk.
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TabeI5.1: Concordantiereeksen die bij aIle vier de leertaken voorko-
men met een minimumfrequentie van 9 per leertaak bij 71
leerlingen. Per reeks is de frequentie (0) per leertaak aan-
gegeven en hoeveel procent (%) bij succesvolle leerlingen
voorkomt.'

REEKS VOCABU- ENCYCLO. KANSBE- INSfRUC. TOTAAL
lAIRE TEKSf REKENEN TEKSf

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

L-CP-L 109 67 38 58 104 60 132 55 383 60
L-KA-L2 27 44 142 46 65 49 144 42 378 45
KA_L2_KA 17 12 88 51 23 52 60 35 188 42
L-HL-L 17 35 39 44 47 49 65 52 168 48
L-CN-L 67 33 14 43 23 48 24 54 128 49
L-CT-L 25 52 22 41 15 67 40 53 102 52
KA_L2-Cp 18 61 21 81 21 67 26 46 86 63
KA-CP-L 17 64 21 57 17 24 13 69 62 52
CN-KA-L2 18 67 10 80 11 36 18 44 57 56

TabeI5.2: Concordantiereeksen die bij drie leertaken voorkomen met
een minimumfrequentie van 9 per leertaak (N=71). Per
reeks is de frequentie (0) per leertaak aangegeven en hoe-
veel procent (%) bij succesvolle leerlingen voorkomt.

REEKS VOCABU- ENCYCLO. KANSBE- INSTRUC. TOTAAL
lAIRE TEKSf REKENEN TEKSf

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

L-SA-L 54 70 33 27 31 35 118 52
L-C+-L 23 57 43 42 38 53 104 49
L-HW-L 44 48 36 39 15 20 95 40
L-CP-KA 22 75 12 75 43 19 77 58
HL-CP-L 11 82 20 45 21 52 52 56
KA_L2L-HL 12 33 11 27 24 46 47 38

1 Zie bijlage D voor de betekenis van de afgekorte weergave van de
leeractiviteiten.

2 'Lezen' kan in dit geval ook als 'herlezen' worden opgevat.
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Tabel5.3: Concordantie reeksen die bij twee leertaken voorkomen met
een minimumfrequentie van 9 per leertaak bij 71 leer-lingen.
Per reeks is de frequentie (0) per leertaak aange-geven en
hoeveel procent (%) bij succesvol1e leerlingen voorkomt.

REEKS VOCABU- ENCYCLO. KANSBE- INSTRUC. TOTAAL
LAIRE TEKST REKENEN TEKST

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

L-KA-HL 142 46 12 33 154 45
L-IP-L 66 20 20 80 86 34
KA_L2-C+ 15 53 60 35 75 39
L-LO-L 45 42 21 25 66 36
LO-L-LO 49 37 13 31 62 35
L-RV-L 33 27 21 67 54 24
L-KA-CP 33 48 19 32 52 42
L-CP-HL 10 70 35 71 45 71
HL-L-CP 12 75 31 74 43 74
HL-L-KA 27 37 15 53 42 43
HL-L-HL 20 60 17 35 37 49
SA-L-KA 16 25 20 50 36 39
CN-L-CP 17 65 18 89 35 77
KA_L2_L 24 63 10 80 34 68
CN-L-CN 24 42 10 40 34 41
L-HL-CP 12 67 21 52 33 57
KA-L2-CT 13 54 20 40 33 45
HW-L-KA 12 53 17 53 29 55
CT-KA-L2 11 45 18 56 29 52
L-KA-SA 13 77 14 21 27 48
L-R-L 11 55 11 73 22 64
L-KA-CN 10 90 10 50 20 70

Uit beschrijving van de gemeenschappelijke reeksen bij drie en twee leer-
taken bleek dat de leertaken 'Vocabulaire', 'Kansberekenen' en 'Instruc-
tietekst' wat regulatieactiviteiten betreft het minst op elkaar leken. De
regula tie bij het leren van vocabulaire week het meeste af van de andere
taken. De overeenkomsten die er waren, hadden betrekking op de regula-
tie bij het leren van encyclopedische teksten. De grootste overeenkomst
in het regulatieproces bestond tussen de leertaken 'Encyc1opedische tekst'
en 'Kansberekenen'. De regula tie bij instructieteksten leek enigszins op
de regula tie bij de leertaken 'Encyclopedische tekst' en 'Kansberekenen'.
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Meestal kwamen de regulatieactiviteiten die bij de leertaak 'Encyclopedi-
sche tekst' voorkwamen ook voor bij een van de andere taken.

5.2.2 Het leertaakaJhankelijke en leerlingspecijieke van regulatieactiviteiten.

Uit de voorgaande paragraaf bleek, dat er weinig reeksen bij aIle taken
voorkwamen. Het merendeel van de reeksen kwam of bij de een of bij de
andere taak voor. Dit betekent dat het leerproces bij verschillende
leertaken op verschillende wijzen is gereguleerd.
Dit is in overeenstemming met de resultaten van de tweede exploratieve
stu die (hoofdstuk 2) waar eveneens een taakafhankelijkheid van de
regulatieactiviteiten is geconstateerd.

Leertaken verschilden qua concordantiereeksen zowel in kwantitatief ais
in kwalitatief opzicht van elkaar (zie tabel 5.4). Bij de ene Ieertaak was
een veel grotere verscheidenheid aan reeksen aanwezig dan bij de
andere. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het zelfregulatieproces
grotendeels taakgericht was.

TabeI5.4: Het aantal reeksen en combinaties van drie Ieerjregulatie-
activiteiten per leertaak ais resultaat van de concordan-
tieanalyse en frequentietelling met een ondergrens van 9.

LEERTAAK TOTALE FREQUENTIE AANTAL COMBINATIES

Vocabulaire
Encyclopedische tekst
Kansberekenen
Instructietekst

3.465 139
1.196 58
1517 80
2.437 68

Het taakspecifieke van het zelfregulatieproces kwam ook duidelijk naar
voren in tabel 5.5 waarin het aantal verschillende reeksen en de frequen-
ties per regulatieproces als functie van de Ieertaak zijn weergegeven.
Opvallend was dat er bijna geen reeksen waren die begonnen met een
orienterende activiteit. Het regulatieproces 'Orienteren' ontbrak in het
leerproces.
Enerzijds kwam dit waarschijnlijk doordat aan de leertaken een instructie
vooraf ging, waardoor leerlingen wisten wat er van hen verwacht werd.
Anderzijds zou het erop kunnen wijzen dat het zelfregulatieproces pro-
bleemgericht was. Met andere woorden, leerlingen kwamen pas in actie
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als er problemen waren. Hun leerproces was er niet op gericht om
mogelijke problem en v66r te zijn.

Bij de leertaak 'Encyc1opedische tekst' waren er weinig reeksen die met
een procesbewakende of een toetsende regulatieactiviteit begonnen.
Bij de leertaak 'Vocabulaire' was het aantal combinaties groot en waren
de frequenties hoog bij reeksen die met een toetsende regulatieactiviteit
begonnen.
Bij de leertaak 'Instructietekst' waren er vee! reeksen die begonnen met
een transformatieactiviteit. Ret leesproces is dus veelvuldig onderbroken.
Dat was overigens ook zo bij de leertaak 'Vocabulaire'.
De frequentie van de reeksen die met een sturende activiteit begonnen,
was met uitzondering van de leertaak 'Instructietekst', bij alle taken
ongeveer hetzelfde.

TabeI5.5: Het aantal reeksen (1:) en combinaties (c) van drie
leer /regulatieactiviteiten per regulatieproces en per leer-
taak als resultaat van de concordantieanalyse en fre-
quentietelling met een ondergrens van 9.

REEKS VOCABUlAlRE ENCYCLOPE- KANSBE- INSTRUCTIE
BEGINf LEREN DISCHE TEKSf REKENEN TEKSf
MET
REGULA-
TIEPROCES C 1: C C C 1:

Orienteren 1 15
Procesbewaken 42 935 6 98 21 360 13 334
Sturen 18 315 20 383 21 318 21 596
Toetsen 41 1206 2 21 13 215 10 408
Categorie:
Lezen 37 994 30 694 25 624 24 1099

In het volgende is nader ingegaan op de constatering dat het zelfregu-
latieproces taakgericht was. Wat waren de verschillen per leertaak in
relatie tot succesvolle en minder succesvolle leerlingen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er per leertaak boomdia-
grammen opgesteld (zie bijlage S) van de reeksen die voorkwamen.
Daarin is tevens de frequentie aangegeven waarmee een activiteit door
een bepaalde andere activiteit is gevolgd. Ook zijn de percentages
opgenomen hoe vaak een bepaalde reeks voorkwam bij succesvolle leer-
lingen (bijlage S). Daaruit kan worden afgeleid hoe vaak die activiteit bij
minder succesvolle leerlingen voorkwam.
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Voor het merendeel van de reeksen die bij minstens drie leertaken
voorkwamen, gold dat de succesvolle leerlingen deze even vaak gebruik-
ten als de minder succesvolle leerlingen. Andere reeksen kwamen vaker
bij succesvolle leerlingen voor. Ret omgekeerde deed zich ook voor.
Om na te gaan welke reeksen (combinaties van activiteiten) typerend
waren voor succesvolle en minder succesvolle leerlingen is de arbitraire,
maar ook discriminerende 75/25 % regel opgesteld. Dat wil zeggen dat
die reeksen als typisch voor succesvolle leerlingen zijn aangemerkt, waar-
van 75% van de totale frequentie voor rekening van de groep succesvol1e
leerlingen kwam en 25% voor rekening van de groep minder succesvolle
leerlingen. Voor reeksen die als typisch voor de groep minder succesvolle
leerlingen zijn aangemerkt, gold het omgekeerde (zie tabel 5.6).
De veronderstelling bij deze regel was dat, indien een bepaalde reeks
evenveel voorkwam bij beide leerlinggroepen, deze reeks waarschijnlijk
geen invloed had op de verschillen in leerprestaties. Een reeks die vaak
voorkwam, zal van meer betekenis zijn geweest voor het behalen van een
bepaalde leerprestatie. De resultaten met be trekking tot de hier gehan-
teerde regel zijn weergegeven in tabel 5.6.

In tabel 5.6 is te zien dat er meer reeksen zijn die als karakteristiek voor
succesvolle leerlingen zijn aan te merken, dan dat er reeksen zijn die
kenmerkend zijn voor minder succesvolle leerlingen. Bovendien is te zien
dat bij minder succesvolle leerlingen de typerende reeksen geen hoge
frequenties hadden.
Ret succes van de zelfregulatie was waarschijnlijk gelegen in de verfijnde
afstelling van de beschikbare regulatieactiviteiten op de leertaak-/tekst-
kenmerken. Ret aantal typische reeksen stond (gezien de varia tie bij de
succesvolle leerlingen) in een nauwe relatie met het type leertaak (zie
tabeI5.6).

Met name bij een vaardigheid als 'Uit het hoofd leren', die zich veelvuldi-
ger voordeed bij de leertaak 'Vocabulaire', duidden de typische reeksen
op een flexibele hantering van procesbewakings- en toetsingsactiviteiten.
Bij de leertaak 'Encydopedische tekst' uitte zich de flexibiliteit meer in
de hantering van procesbewakings- en sturingsactiviteiten.

Bij de leertaak 'Kansberekenen' onderscheidden succesvolle leerlingen
zich doordat zij gebruik maakten van de mogelijkheid oefenopgaven te
maken. Deze leerlingen maakten gebruik van de mogelijkheid om te
toetsen in hoeverre zij zich de declaratieve en procedurele kennis had den
eigen gemaakt. Procesbewakings- en sturingsactiviteiten kwamen veelvul-
dig voor in reeksen die karakteristiek waren voor succesvolle leerlingen.

Bij de leertaak 'Instructietekst' was er weinig verschil tussen succesvolle
en minder succesvolle leerlingen.
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TabeI5.6: Concordantiereeksen met een frequentie van minimaal 9 bij
71 cases geselecteerd op de 75/25 % regel als functie van de
leertaken (voor de betekenis van de codes zie het analyse-
schema, bijlage D en E). N geeft de totaalfrequentie bij 71
cases weer en % geeft aan welk percentage van N bij de
betreffende groep leerlingen voorkomt.

LEERTAAK SUCCESVOLLE LEERUNG MINDER SUCCES
VOL LEERLING

REEKS N % REEKS N % REEKS N % REEKS N %

Vocabu- r-cp-r 115 75 l-cp-r 20 86 I-r-vr 13 77 I-ip-I 66 80
laire r-vr-r 97 89 r-vr-cp 20 83 cp-r-lo 13 77 ip-l-ip 32 84

cp-r-cn 62 77 lo-cp-r 18 78 ka-cp-r 13 75 cu-rs-en 19 79
cp-r-cp 54 84 vr-cp-r 18 100 cp-r-ip 12 83 l-lo-r 16 75
cp-l-cn 53 76 vr-r-ka 18 76 cn-cp-I 12 75 TV-I-TV15 87
vr-r-vr 38 80 rs-ip-rs 17 93 r-lo-r 12 75 cn-r-l 14 86
l-ip-r 36 79 r-sa-r 17 92 I-ch-I 11 82 r-cn-hw 12 75
sa-l-sa 36 87 ip-cp-r 14 92 r-ep-en 10 100
cp-vr-cp 32 81 vr-r-cp 15 80 ip-rs-rs 10 90
cp-r-vr 26 81 sa-r-ep 13 92 cn-cn-r 10 80
en-l-ip 25 88 cp-l-sa 13 92 r-lo-cp 10 80
cp-l-cn 24 % cp-l-hw 13 85 l-hw-r 9 89
en-r-ep 21 88 cp-cp-cp 13 85 ka-r-v 9 78
cp-l-ka 20 75 cp-r-l 13 80

Ency- l-cp-ka 22 77 ka-l-lo 13 100 hl-cp-I 11 82 1-10-1 21 75
elope- ka-l-cp 21 81 l-ka-sa 13 77 r-I-ka 11 82 sa-l-ka 16 75
dische l-ip-l 20 80 hl-l-cp 12 75 l-ka-cn 10 90 l-lo-ka 13 87
tekst lo-ka-l 15 93 ka-cn-l 11 82 cn-ka-l 10 80 ct-l-ka 10 80
Kans- oo-l-cp 28 79 hl-l-oo 12 83 oo-cp-hl 12 75 ka-l-cot 10 80
bere- cn-l-cp 18 89 l-cp-ka 12 75 ka-hl-I 10 80
kenen cp-cop-cp15 80 l-oo-ka 12 75 cot-l-cp 9 100

l-hl-cp 14 79 cp-cp-l 12 75 hl-cot-l 9 78
Instruc- l-cn-hl 21 81 l-hw-l 15 80
tietekst cp-l-cn 14 93 l-ka-sa 14 21

Yo or minder succesvolle leerlingen gold dat er bij hen relatief weinig
karakteristieke reeksen voorkwamen. Verhoudingsgewijs waren er meer
reeks en met uitsluitend transformatieactiviteiten.
Gebleken is dat de karakteristieke reeksen voornamelijk bestonden uit
procesbewakings- en sturingsactiviteiten, maar nauwelijks uit toetsings-
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activiteiten. De enige regulatieactiviteit van het regulatieproces toetsen
was 'Reproduceren' en deze deed zich aIleen voor bij de leertaak 'Voca-
bulaire'. Het gereproduceerde controleren yond minder vaak plaats en
kwam in een karakteristieke reeks zelfs in het geheel niet voor. In het
algemeen kan worden gezegd dat de groep minder succesvolle leerlingen
wel regulatieactiviteiten hanteerde, maar dat de juiste afwisseling tussen
procesbewakings-, stu rings-en toetsingsactiviteiten ontbrak.

5.3 CONCLUSIE

Een belangrijke conclusie is dat de actviteiten waarmee de leerlingen hun
leerproces reguleerden in hoge mate afuankelijk was van de specifieke
taak. Per leertaak is er een grote verscheidenheid aan combinaties van
leer- en regulatieactiviteiten geconstateerd.
De regula tie van het leerproces bij het leren van vocabulaire week het
meeste af van de regulatie bij de overige taken. Veel vaker dan bij de
andere taken begonnen de reeksen tijdens het leren van vocabulaire met
een toetsende of procesbewakende activiteit.

Voor zover er reeksen bij alle taken voorkwamen, kunnen deze gekarak-
teriseerd worden als beginnende met de activiteit lezen of met een
sturingsactiviteit, gevolgd door een constatering van een negatieve of
positieve voortgang van het leerproces resulterende in een continuering
of verandering van de gebruikte activiteit.
Gesteld kan worden dat de regulatie van het leerproces bij informatieve
teksten de meeste overeenkomsten vertoonde met het leren van de
teksten over kansberekenen. Deze bevinding ondersteunt de, in dit
proefschrift gehanteerde, zienswijze dat het leren van informatieve
teksten een vorm is van probleemoplossen.

De grootste verscheidenheid aan combinaties van activiteiten is gevonden
bij de meer succesvolle leerlingen en in het bijzonder bij het leren van
vocabulaire. Vergeleken met minder succesvolle leerlingen hanteerden
succesvolle leerlingen veelvuldiger het toetsingsproces reproduceren
voorafgaand aan of gevolgd door een procesbewakingsactiviteit (zoals het
constateren van positieve en negatieve tussenresultaten). Dit komt
overeen met de resultaten van Simons, Vermunt en Lodewijks (1985).
Opvallend is, dat de toetsende en procesbewakende activiteiten bij
succesvolle leerlingen in een veel grotere verscheidenheid aan cornbina-
ties met reviserende activiteiten voorkwamen (zoals herlezen van woor-
den, inprenten, woorden selecteren, zichzelf vragen stellen, letterlijk
overschrijven, reproduceren door op te schrijven).
De verscheidenheid aan combinaties bleek niet aIleen afhankelijk te zijn
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van het feit of leerlingen wel of niet succesvol waren, maar oak van de
leertaak.
Uit de resultaten bleek dat het mogelijk is am met behulp van concor-
dantieanalyse zieht te krijgen op reeksen van regulatieactiviteiten die
meer of minder taakspecifiek waren en op reeksen van regulatieactivi-
teiten die meer of minder typerend waren voor succesvolle leerlingen.
Op basis van de gegevens kan, afhankelijk van taakkenmerken, gekozen
worden welke regulatieactiviteiten met welke andere activiteiten samen
aan de leerlingen moeten worden duidelijk gemaakt.
Door een regulatieactiviteit te verduidelijken in samenhang met andere
regulatieactiviteiten, kan beter worden overgedragen hoe het regula tie-
proces bij succesvolle leerlingen plaatsvindt. De uitleg heeft in dat
stadium een modellerende functie en kan als zadanig van dienst zijn om
in instructieomgevingen het leren van regulatieprocessen te bevorderen.

De methode van concordantieanalyse is vooral beschrijvend van aard. De
resultaten van deze geheel andere benadering van data-analyse bevestig-
den de eerder gevonden resultaten.
Ook nu weer bleken het in de gaten houden (,Procesbewaken' en "Toet-
sen') en sturen van het leerproces belangrijke elementen te zijn in het
leerproces van succesvolle leerlingen. De eerder gevonden taakafhanke-
lijkheid van de plaatsgevonden regulatieactieviteiten is eveneens beves-
tigd.
De resultaten van de concordantieanalyse ondersteunden de zienswijze
dat de activiteit 'Herlezen' een sturingsproces is. Uit de concordantie-
reeksen bleek inderdaad dat iets herlezen zander voorafgaande aankondi-
ging ('Kiezen van activiteit') regelmatig het leesproces onderbrak en soms
'iets herlezen' bewust als een volgende activiteit is gekozen.

Naar de interventieonderzoeken toe kan worden opgemerkt dat uit de
concordantiegegevens bleek dat de regula tie van het leerproces een
proces was van continu bewaken en sturen van leeractiviteiten.
Leren als een voortdurend afchecken of gebruikte transformatieactivitei-
ten tot inzicht in de stof leidden en indien nodig van transformatieactivi-
teit veranderen, kwam te weinig naar voren in de gebruikte didactiek.
De aangeboden heuristiek kon te gemakkelijk opgevat worden als een
soort stappenplan in plaats van een raamwerk dat richting kan geven aan
het zelfregulatieproces. Bovendien bleek uit de concordantiegegevens dat
orienterende en plannende activiteiten bij dit soort van leertaken minder
belangrijk waren am succesvol te zijn.

De concordantiegegevens versterken het idee dat het leren leren niet
zozeer gericht hoeft te zijn op het aanleren van orienterende en plannen-
de activiteiten, maar juist op het flexibele gebruik van activiteiten bij
geconstateerde moeilijkheden.
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DISCUSSIE EN CONCLUSIE

6.1 INLEIDING

Metacognitie is in dit proefschrift voornamelijk opgevat als het zelf
reguleren van het leerproces. De uitgevoerde onderzoeken richtten zich
op de concrete, waameembare, cognitieve activiteiten waarmee leerlingen
zicb orienteren op een leertaak, hun leerproces bewaken ('monitoring'),
toetsen, diagnostiseren en sturen tijdens het uitvoeren van een leertaak. Deze
activiteiten bepalen het verloop van de cognitieve informatieverwerkende
activiteiten die nodig zijn bij het leren, het oplossen van problemen en
het lezen.

Het proefschrift vormt daarmee een onderdeel van de door McGuinness
en Nisbet (1991) aangeduide 'Dutch theory of self-regulated learning',
waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen zelfregulatie en externe
regula tie (door tekst, leerkracht, computer of een ander facet van een
leeromgeving). In deze theorie worden vijf hoofdtaken bij zelfregulatie
onderscheiden (zie ook § 1.2.4), waarvan de taak 'het reguleren van het
leren' centraal staat in dit proefschrift.

Eerdere onderzoeksresultaten geven aanleiding te veronderstellen dat er
kwantitatieve en kwalitatieve verschillen zijn in de wijze waarop leerlin-
gen hun leerproces reguleren (§ 1.4). Welke concrete regulatieactiviteiten
bepaalde leerlingen vaker of minder vaak gebruiken is onduidelijk.
Uitspraken daarover zijn afhankelijk van de gebruikte onderzoeksrnetho-
de of het gebruikte meetinstrument. Binnen deze context is er aandacht
besteed aan de volgende them a's.

1. Hardop denken als een methode om het zelfregulatieproces te bestu-
deren;

2. Kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in het zelfregulatieproces van
leerlingen;

3. Interventies om eventuele regulatiedeficienties bij leerlingen op te
heffen.

Eerst zullen de belangrijkste onderzoeksresultaten worden samengevat
(§ 6.1.1). Vervolgens zal worden ingegaan op de onderwerpen: hardop-
denkmethode (§ 6.2), zelfregulatie (§ 6.3), de regulatiekubus, een onder-
zoekskader (§ 6.3.1), leren het leren te reguleren (§ 6.4) en suggesties
voor toekomstig onderzoek (§ 6.5). Het hoofdstuk eindigt met een poging
een brug te slaan naar de onderwijspraktijk (§ 6.6).



178 Hoofdstuk 6

6.1.1 Sam envatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten

De belangrijkste conclusies kunnen als voIgt worden samengevat:
- Ret plaatsen van markeringen leidde tot meer verbalisaties. Bij

markeringen moeten leerlingen als het ware op een 'extern' bepaald
moment hun gedachten verwoorden. Deze dwang leidde ertoe dat zij
vaker irrelevante en al eerder spontaan geuite gedachten verbaliseer-
den.
Ret geven van een specifieke instructie had niet tot gevolg dat leerlin-
gen meer of minder verbaliseerden.
Leerlingen met een hoog Cito-niveau of hoge presta ties op de ge-
bruikte leertaken gebruikten vaker regulatieactiviteiten dan leerlingen
met een lager Cito-niveau of lage presta ties.
Regulatieactiviteiten waarin succesvolle en minder succesvolle leerlin-
gen zich van elkaar onderscheiden, waren afhankelijk van de leertaak
die zij moesten bestuderen.
Ret gebruik van een aantal regulatieactiviteiten bleek afhankelijk van
de eisen van de leertaak (zoals reproduceren, inzicht verwerven,
oplossen van (kans)problemen, toepassen van informatie).
Ret gebruik van andere regulatieactiviteiten was afhankelijk van
bepaalde tekstkenmerken (moeilijke en vreemde woorden, oefenopga-
yen, inhoudsopgave, schema's en tabellen, etc.).
Het gebruik van regulatieactiviteiten verklaarde voor een groot
gedeelte (19 tot 60 %) de variantie in de leerprestaties.
De regulatieprocessen 'Procesbewaken', 'Sturen' en 'Toetsen' bleken
belangrijke determinant en van de verschillen in leerprestaties.
Sets van regulatieactiviteiten verklaarden beter de verschillen in
leerprestaties dan Cito-scores, faalangst, concentratieparameters,
handelingsgerichtheid en toestandsgerichtheid van leerlingen.
Leerlingen van het vwo die een responsief sociaal-interactieve training
volgden, hadden na afloop meer metacognitieve kennis. Zij toetsten
vaker de voortgang in het leerproces door te parafraseren en de
uitkomsten van de oefenopgaven te controleren. Zij maakten de
trainingsopgaven beter dan leerlingen die de training niet volgden.
Naarmate de training vorderde, werden de individuele verschillen in
hun leerprestaties kleiner in vergelijking met die van de andere
leerlingen.
Basisschoolleerlingen die de computerondersteunde training volgden
gebruikten na afloop vaker de regulatieactiviteit 'Herlezen van een
woord'. Of leerlingen de computerondersteunde training individueel of
in tweetallen volgden, had geen effect op de resultaten.
Leerlingen van het ilo en Ito die dezelfde computerondersteunde trai-
ning volgden, waren na afloop niet vaardiger in het reguleren van hun
leerproces. In tegenstellingen tot ilo-leerlingen presteerden lto-leerlin-
gen na afloop van de training beter op de natoets dan leerlingen die
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de training met volgden.
- De integra tie van de training in het huiswerk voor het programma

'Hoofdgedachte' had niet het effect dat ilo-leerlingen na afloop van de
training vaker regulatieactiviteiten gebruikten. WeI hadden zij na
afloop meer metacognitieve kennis dan leerlingen die de training niet
volgden.

- Meao-Ieerlingen die de computerondersteunde training volgden,
had den na afloop meer metacognitieve kennis, waren meer hande-
lingsgericht, meer handelingsregulatiegericht en minder toestandsge-
richt. Hun leerconcepties tendeerden meer naar zelfregulatie en
minder naar stuurloosheid. Minder succesvolle leerlingen hadden
meer profijt van de training. Zij presteerden, in vergelijking met de
voortoets, beter op de natoets. Dit staat in tegenstelling tot de succes-
volle leerlingen.

Uit literatuurstudie en de categorisering van een aantal interventieonder-
zoeken blijkt, dat:
- binnen een responsief sociaal-interactieve leeromgeving het aanleren

van regulatieprocessen en regulatieactiviteiten tot de beste resultaten
leidt.

- 'scaffolding', rolwisselende instructie, zelfspraak en zelfregulatie-
instructie naar voren komen als instructie-elementen die de over-
dracht van zelfregulatieprocessen en -activiteiten bevorderen.

6.2 HARDOP DENKEN

De samenhang van de hardop-denkdata met de convergerende data, zoals
de geregistreerde leestijden en de scores op de handelingsgerichtheid-
schaal, zijn er een indica tie voor dat aan de geclassificeerde verbalisaties
(meta)cognitieve processen en activiteiten ten grondslag liggen.

Hardop denken leverde rijke data, waarmee inzicht is verkregen in de
wijze waarop leerlingen hun leerproces reguleren. Deze data gaven aan
door welke concrete regulatieactiviteiten het zelfregulatieproces van
succesvolle leerlingen zich onderscheidt van dat van minder succesvolle
leerlingen. Deze data maakten duidelijk dat taakeisen en tekstkenmerken
invloed uitoefenen op het zelfregulatieproces.
Gesteld kan worden dat hardop denken als onderzoeksmethode geschikt
is voor het exploreren van (meta )cognitieve processen en activiteiten.

Evenals bij Olshavsky (1976/77) vonden er meer verbalisaties plaats als
er markeringen in een tekst standen. Het feit dat leerlingen dan meer
verbaliseren, betekent niet dat de validiteit van de data hetzelfde blijft.
Zo bleek dat leerlingen zich bij een markering gedwongen voelden
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gedachten te verwoorden die zij al eerder verbaliseerden.
Ook lokten de markeringen cognitieve activiteiten uit die niet spontaan
plaatsvonden, zoals: "ik heb het gelezen". Deze verbalisatie wordt volgens
het analyseschema geinterpreteerd als de procesbewakingsactiviteit 'Con-
stateren van een eigen handeling'. Doordat een markering de leerling
attendeert op zijn leerproces, wordt een procesbewakingsactiviteit opge-
wekt die anders waarschijnlijk niet had plaatsgevonden. Een assumptie bij
de analyse van hardop-denkdata is juist, dat het de registratie van
cognitieve activiteiten betreft die het leerproces induceert. De gefor-
ceerde en gekunstelde situatie die het gebruik van markeringen met zich
meebrengt, schaadt deze assumptie en daardoor de betrouwbaarheid van
de data.

Het forcerende effect dat van markeringen uitgaat (steeds iets moeten
zeggen) verstoort bovendien het leerproces van leerlingen en wekt
daardoor irritaties op.

De conclusie is dat markeringen beter niet gebruikt kunnen worden.
Hardop denken moet worden gestimuleerd door het geven van een
duidelijke instructie en door leerlingen vooraf aan de methode te laten
wennen.

6.3 ZELFREGUlATIE

In de eerste twee onderzoeken is aangetoond dat er kwantitatieve en
kwalitatieve verschillen bestaan in de regula tie van het leerproces tussen
succesvolle en minder succesvolle leerlingen. Succesvolle leerlingen
hanteerden vaker regulatieactiviteiten dan minder succesvolle leerlingen.
Zij stemden het gebruik van regulatieactiviteiten ook beter af op de
taakeisen en tekstkenmerken.

Zo bleek uit beschrijvende concordantieanalyses dat het om betrekkelijk
veel activiteiten gaat, waarop de zelfregulatieprocessen van succesvolle en
minder succesvolle leerlingen zich van elkaar onderscheidden. Uit de
variantieanalyses kwam een geringer aantal naar voren.

Uit de gegevens van de concordantieanalyses bleek dat leerlingen die
hoger dan de gemiddelde prestatie leverden, hun leergedrag niet aIleen
meer reguleerden dan minder presterende leerlingen, maar ook dat zij
een grotere verscheidenheid aan regulatieactiviteiten hanteerden. Hun
regulatiegedrag was niet aIleen kwantitatief, maar ook kwalitatief anders
dan dat van minder succesvolle leerlingen.
De uitkomsten van de concordantie- en de variantieanalyses ondersteu-
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nen de conclusie dat er individuele verschillen in het zelfregulatieproces
bestaan.

Het feit dat succesvolle leerlingen vaker regulatieactiviteiten hanteerden,
duidt op een positieve samenhang tussen het gebruik van regulatieactivi-
teiten en leerprestaties. Dezelfde relatie is ook af te leiden uit de hoge
percentages verklaarde variantie in de leerprestaties door de combinaties
van een aantal gehanteerde regulatieactiviteiten.
De regulatieactiviteiten verklaarden de variantie in de leerprestatie beter
dan persoonsvariabelen als faalangst, concentratievermogen en hande-
lings- of toestandsgerichtheid.

In het verleden is, bij lezingen over het onderzoek, een aantal keren de
vraag gesteld of het bij regulatieactiviteiten als herlezen, parafraseren,
samenvatten, concluderen, reproduceren en vragen stellen, in wezen om
tekstbestuderingsvaardigheden gaat. Het is dan te verwachten dat deze
vaardigheden in belangrijke mate bijdragen aan het percentage verklaar-
de variantie in de leerprestaties en belangrijk zijn voor het leerproces. De
gegevens bevestigen in feite het belang van een intensieve verwerking van
informatie.
Het antwoord hierop is dat door deze activiteiten als regulatieactiviteiten
te zien, hun functie in het opbouwen van inzicht en kennis niet wordt
ontkend. Deze activiteiten hebben zowel een informatieverwerkende en
kennisconstruerende functie als een procesbewakende en diagnostische
functie voor het leerproces. Het belang ervan voor het leerproces is
tweeledig. Door de regulerende functie ervan te onderkennen wordt een
belangrijke leerfunctie benadrukt die vaak impliciet blijft.
Deze impliciete leerfunctie moet bij het aanleren van deze activiteiten
juist worden geexpliciteerd, zodat ook de strategische waarde voor het
leerproces duidelijk is voor de leerling, opdat hij de activiteiten strate-
gisch gaat gebruiken.

De onderzoeken van Brown, Bereiter en Scardamalia hebben inzicht
gegeven in de 'executive control'-vaardigheden en strategieen die ten
grondslag liggen aan zelfregulatie. De eerste twee onderzoeken in dit
proefschrift vormden eveneens een exploratie van het zelfregulatieproces.
De bevinding dat leerlingen zich niet of nauwelijks vooraf 'orienteren op
leertaken' en nauwelijks vooraf 'leeractiviteiten strategisch plannen', is in
overeenstemming met de bevindingen van bovengenoemde onderzoekers.
De resultaten van de exploratieve onderzoeken in dit proefschrift voegen
daaraan toe, dat er geen aanwijzingen zijn dat succesvolle leerlingen wel
vooraf orienteringsprocessen hanteren. Deze bevinding is in overeenstem-
ming met de resultaten van Simons e.a. (1986), maar niet met de 'execu-
tive control' benadering van Kluwe (1985).
Leerlingen beginnen te studeren zonder zich vooraf expliciet te oriente-
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ren. Zij maken, in tegenstelling tot waar de 'executive control' benadering
vanuit gaat, geen gebruik van een vooraf expliciet geplande leerweg.
Leerlingen beginnen direct met lezen (studeren). Zij reguleren hun
leergedrag, voor zover er zich problemen voordoen, tijdens het leren.

Uit de resultaten bleek dat, wil een dergelijke leerstijl succesvol zijn, het
gebruik van regulatieprocessen aIs 'Procesbewaken', 'Toetsen' en 'Sturen'
cruciaal is. Omdat minder succesvolle leerlingen deze regulatieprocessen
minder gebruiken, zijn zij met een probleemgerichte leerstijl in het
nadeel.
Zij weten over het algemeen niet zo goed wat zij doen, en of wat zij doen
weI of niet tot het einddoelleidt, wat de bijzonderheden in een tekst zijn
en of zij aile woorden begrijpen. Dit komt omdat zij minder toetsingsacti-
viteiten gebruiken, waarmee zij in de gaten kunnen houden of de ge-
bruikte tekstbestuderingsactiviteiten effectief zijn.
Verder zijn zij in het nadeel, omdat zij over een beperkter arsenaal van
remedierende activiteiten beschikken am problemen op te lassen.

Minder succesvolle leerlingen hanteren dus minder activiteiten am
erachter te komen wat zij niet weten. Zij sturen het leerproces dienover-
eenkomstig oak minder adequaat. De probleemgerichte studiehouding,
dat wil zeggen het bijsturen van het habitueel leerproces door zelfgeini-
tieerde interventies op het moment van negatieve informatie, leidt bij hen
tot slechte leerprestaties omdat hun zelfregulatieproces onvoldoende is
ontwikkeld.

Bij Succesvolle leerlingen leidt een probleemgerichte studiewijze tot
minder problem en. Zij hanteren vaker procesbewakings- en toetsingsacti-
viteiten en stemmen hun leeractiviteiten beter af op taak- en tekstken-
merken. Deze sensibiliteit is de uitkomst van een samenspel tussen
concrete regulatieactiviteiten en diverse taak-, tekst- en leerlingkenrner-
ken.

6.3.1 De 'regulatiekubus', een onderzoekskader

Het memoriseren van woordjes, begrijpend lezen, het oplossen van kans-
problemen of het later toepassen van informatie, vereisen steeds een
ander regulatiegedrag. Oak tekstkenmerken hebben invloed op de regula-
tieactiviteiten die gebruikt moeten worden. De aan- en afwezigheid van
oefenopgaven, oefenvragen, moeilijke of onbekende woorden, verwijzin-
gen, lange zinnen, inconsistenties, etc. vereisen voortdurend een andere
regula tie van de informatieverwerkingsactiviteiten die leerlingen gebrui-
ken. Oak leerlingkenmerken zoals handelingsgerichtheid, nauwkeurig
willen werken, leerervaringen, affectieve leerervaringen, leeftijd, Ieercon-



Discussie en conclusies 183

ceptie, inteiligentie, attributie van. succes en falen, etc. bepalen hoe en in
welke mate het leerproces wordt gereguleerd.

De samenhang die er bestaat tussen regulatieactiviteiten, taakeisen, taak-
kenmerken en leerlingkenmerken maakt het zelfregulatieproces tot een
complex proces. Om het regulatieproces van succesvoile leerlingen te
begrijpen, inzicht te hebben in de sensibiliteit van regulatieactiviteiten
noodzakelijk voor een flexibel, effectief zelfregulatieproces, moet het
complexe zelfregulatieproces worden ontmanteld.
Een kader voor deze ontmanteling wordt verkregen door het raamwerk
van Jenkins (fig. 1.1, hoofdstuk 1) te transformeren tot een kubus. Binnen
dat kader kan de invloed die de interacties tussen taakeisen, tekstken-
merken en leerlingkenmerken hebben op het gebruik van regula tie-
activiteiten, worden geexploreerd en gestructureerd.

In een dergelijke 'regulatiekubus' (fig. 6.1) kan nader worden gespeci-
ficeerd welke regulatieactiviteiten onder welke taakeisen, en bij welke
tekst- en leerlingkenmerken het meest geschikt zijn. Van de descriptieve
interacties tussen deze vier varia belen kunnen theoretisch en empirisch
gefundeerde prescripties worden afgeleid voor het ontwerpen van instruc-
ties, die het leren (regu)leren (mede) beogen.

Van de 'regulatiekubus' kan uiteindelijk een model worden afgeleid
waarin aile relevante regulatieactiviteiten zijn opgenomen die een leerling
met een regulerende leerstijl idealiter uitvoert bij bepaalde tekstkenmer-
ken en taakeisen. Dit model kan vervolgens worden afgezet tegen een
leerlingmodel met een niet regulerende leerstijl. Uit deze vergelijkingen
kunnen prescriptieve (ervarings )situaties worden afgeleid voor instructies
die afgestemd zijn op het competentieniveau van de leerling en vaardig-
heden stimuleren die potentieel aanwezig zijn, maar die (nog) niet
spontaan en routinematig gebruikt worden ('scaffolded'-instructie).
Door niet succesvolle leerlingen, met een niet regulerende leerstijl,
binnen een 'scaffolded'-instructieomgeving in deze situaties te brengen,
hebben zij de gelegenheid om door cognitieve (re )constructie van hun
zelfregulatieproces een effectief regulatiegedrag te ontwikkelen.

Bij het opzetten van de regulatiekubus is uitgegaan van taakeisen zoals
die naar voren kwamen in de gebruikte leertaken (memoriseren, begrij-
pend lezen, probleem oplossen en praktisch toepassen). Deze taakeisen
komen veel voor in het reguliere onderwijs.
Bij de dimensie leerlingkenmerk is uitgegaan van, eveneens in de onder-
zoeken gebruikte categorieen, succesvol en niet succesvol. Hier kunnen
ook uitersten als regulerende en stuurloze leerstijl, handelingsgerichtheid
en toestandsgerichtheid, positieve en negatieve affectieve leerervaringen
en vee! en weinig metacognitieve kennis (specifieke, algemene en situati-
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onele strategische kennis, Pressley e.a. (1987)) worden ingevuld. Ook
komen nog andere kenmerken die het regulatieproces kunnen beinvloe-
den in aanmerking, zoals bijvoorbeeld de aanwezige voorkennis, het
aanwezige repertoire aan lees- en denkstrategieen, nauwkeurig willen
werken, leeftijd, leerconceptie, intelligentie, attributie van succes en falen
en ego-defensief gedrag.
Met be trekking tot de dimensie tekstkenmerken is uitgegaan van de door
Jones (1988) beschreven tekstcondities, waarbij hij onderscheid maakt
tussen teksten met expliciete proposities, teksten met irnpliciete proposi-
ties en incorrecte teksten.

Teksten met expliciete proposities worden gekenmerkt door bijvoorbeeld
duidelijke titels, subtitels en 'graphics' (schema's en grafische faciliteiten).
De tekstuele informatie is vaak ondersteund met duidelijke schema's en
grafische faciliteiten wanneer het om korte verhandelingen en definities
gaat. In deze teksten worden vreemde woorden uitgelegd door het geven
van uitgebreide beschrijvingen, definities, synoniemen, etc.
Teksten waarin proposities impliciet blijven, worden gekenmerkt door het
gebruik van figuurlijke taal, complexe informatie, verschillende ideeenni-
veaus in de tekst, doordat de verschillende soorten van informatie
(beschrijvend, sequentieel, vergelijkend en causaal) niet geordend zijn, en
door moeilijke titels, subtitels en 'graphics'.
Incorrecte teksten worden gekenmerkt door zeer complexe, abstracte,
onbekende en onduidelijke verhandelingen. Onduidelijke verhandelingen
kenmerken zich door tegenstrijdigheden, ambigue of inconsistente
informatie en inadequate voorbeelden of uitleg. Onder zeer complexe of
onbekende verhandelingen verstaat Jones teksten die weinig gestructu-
reerd zijn of die gestructureerd zijn volgens andere dimensies dan die van
de lezer, teksten met passages die nauwelijks met elkaar samenhangen of
die om nadere beschrijving vragen en teksten met subpassages waarin nog
meer onduidelijke en overbodige onderwerpen worden behandeld.

De onderzoeksresultaten leveren gegevens op waarmee een aantal cellen
van de kubus kunnen worden ingevuld. Het gaat dan om de cellen die
betrekking hebben op teksten met expliciete proposities:

- 'minder succesvollejsuccesvolle leerlingen' x 'expliciete proposities' x
'memoriseren en leren van woordjes' (de lijsten met vocabulaire);

- 'minder succesvollejsuccesvolle leerlingen' x 'expliciete proposities'
(korte beschrijvingen en definities) x 'feiten en begrijpend lezen' (de
encyclopedische teksten);

- 'minder succesvollejsuccesvolle leerlingen' x 'expliciete proposities'
(korte beschrijvingenjdefinities) x 'praktische toepassingen' (de
instructieteksten) ;
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'minder succesvolle/succesvolle leerlingen' x 'expliciete proposi-
ties( uitgebreide beschrijvingen en definities)' x 'rekenkundige
toepassinggen', (de teksten over kansberekenen).

Uiteraard zou een uitsplitsing nodig zijn naar de beschrijvingswijze: titels,
subtitels en 'graphics', definities en equivalenten. Voor het invullen van
de daardoor ontstane cellen is het nodig de hardop-denkprotocollen nog-
maals te onderzoeken op de samenhang tussen de proposities en de
regulatieactiviteiten.

De regulatiekubus geeft een indruk van de complexe interacties die van
invloed zijn op het regulatieproces. Het probleem van de zwakke leerling
is volgens Buchel (1990) niet de gebrekkige strategische kennis, maar het
ontbreken van inzicht in en kennis over de relatie tussen strategieen en
de leertaak. Dat wit zeggen dat de leerling moet wet en welke strategie
bruikbaar is in een bepaalde situatie.

Afflerbach (1990) pleit ervoor om bij het onderwijzen van een regulatie-
activiteit (bijvoorbeeld voorspeUen) ook de vaardigheden aan te leren
waarmee de leerling kan bepalen of de regulatieactiviteit geschikt is voor
een bepaalde tekst en of die activiteit effectief is. Dit gaat verder dan de
instructie voor welke type tekst de vaardigheid wel of niet geschikt is.
De Ieerling moet in staat worden gesteld te achterhalen onder welke
tekst-, taak- en leerlingkenmerken welke regulatieactiviteiten kunnen
worden toegepast om kennisdeficienties op te lossen en constructieve
reacties te bevorderen.
Volgens Pressley e.a. is dat een leerproces van jaren: "Developing good
strategy use is a [ormidable educational challenge, one that probably requires
many years. Considered in this light, it is not surprising that few and small
general effects follow from classroom interventions that span a semester or
less and/or focus only a subset of the components reviewed here" (Pressley,
1986).

Een dergelijk leerproces kan worden gestimuleerd door de leerling, aan
de hand van het uit de kubus afgeleide ideale model van zelfregulatie,
inzicht te geven in het zelfregulatieproces. Vervolgens kan hij in situaties
worden gebracht, waarin hij onder de gegeven tekstkenmerken en taakei-
sen zijn regulatiegedrag cognitief kan reconstrueren en tot het voor hem
meest adequate regulatieproces kan komen.
De descripties die resulteren uit 'regulatiekubusonderzoek' en afgeleide
prescripties, kunnen leerkrachten en curriculumontwerpers ondersteunen
bij het expliciet naar voren laten komen van factoren die regulatiegedrag
beinvloeden. Hoe explicieter hoe beter. Volgens Prawat (1989) betreft dat
vooral de factoren hoeveelheid voorkennis, de aard van het te leren
materiaal en het leerresultaat dat de leerling probeert te bereiken. Meer
algemeen gesteld: de interactie tussen Ieerlingkenmerken, tekstkenrner-
ken en taakeisen.
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6.4 LEREN RET LEREN TE REGULEREN

Zelfregulatie is een essentieel onderdeel van het leerproces. Instructie
van regulatieprocessen en -activiteiten is niet eenvoudig. De beperkte
successen die de uitgevoerde interventieonderzoeken boekten, onderstre-
pen de stelling van Pressley dat het waarschijnlijk een proces van jaren is,
en dat het niet verwonderlijk is dat kortdurende interventies slechts
beperkte resultaten opleveren.
Volgens Belmont en Butterfield (geciteerd door Howe, 1987) raken pas
geleerde strategieen snel weer in onbruik, indien leerlingen niet in de
gelegenheid worden gesteld ze te oefenen totdat er een automatisme
optreedt. Het snel afnemen van strategiegebruik treedt zelfs op als de
leerling de effectiviteit van de strategie heeft ervaren. Schnotz (1991)
conc1udeert dat de periode waarin veel verschillende strategieen en
processen worden aangeboden vaak te kort is om, vanuit het oogpunt van
verwerking en automatisering, de verworven metacognitieve kennis
effectief te gebruiken.

Om de meestal korte tijd die ter beschikking staat voor interventies
effectiever te gebruiken, dient te worden uitgegaan van de individuele
regulatiedeficienties. Daartoe dient het gebruikte computerprogramma te
worden uitgebreid met een diagnosecomponent welke leer- en zelfregula-
tieactiviteiten wel, zwak of niet ontwikkeld zijn bij de leerling.

Bij de meting van veranderingen in het regulatiegedrag speelt niet alleen
het effectieve gebruik van het geleerde een belangrijke rol, maar ook de
transfer van het geleerde. Aangeleerde activiteiten moeten in 'nieuwe'
situaties (spontaan) worden toegepast.
Uit onderzoek van anderen (zie Buchel, 1990) blijkt dat transfer een
oorzaak kan zijn voor de beperkte successen van de uitgevoerde interven-
tieonderzoeken. Zo blijken de positieve effecten van het 'reciprocal
teaching' zoals die in de studie van Palincsar en Brown (1984) naar voren
komen veel minder spectaculair te zijn wanneer niet de kwaliteit van de
dialogen van leerlingen de afhankelijke variabele is, maar de kwaliteit van
een schriftelijke taak (Palincsar, Brown en Martin, 1987).
Buche! (1990) conc1udeert in zijn overzichtsartikel dat trainingseffecten
vaker taakspecifiek dan algemeen van aard zijn. Volgens hem kunnen
zogenaamde 'near'-transfereffecten wei worden verwacht, maar is het
moeilijk om 'far'-transfereffecten te bewerkstelligen.

De bovengenoemde factoren (interventieduur en transfer) vormen geen
verklaringen voor het feit dat de resultaten in het eerste (vwo-leerlingen)
en het laatste (rneao-leerlingen) interventieonderzoek positiever waren
dan die van de overige onderzoeken. Ter verklaring van deze verschillen
kan aan een drietal aspecten worden gedacht:

1. De rol van de menselijke 'tutor' in het eerste onderzoek in tegenstel-
ling tot de computer-tutor' in de andere onderzoeken.

2. De gebruikte computerprogramma's hebben aileen effect bij leerlingen
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met meer leerervaring en/of meer abstractievermogen.
3. De gebruikte computerprogramma's waren te weinig adaptief en

responsief ten aanzien van de individuele verschillen in het leren
omgaan met cognitieve problemen ('coping'), attributie van succes en
falen, enzovoort.

Ad 1. Het toeschrijven van de positieve resultaten aan een menselijke
'tutor' is in strijd met het gegeven dat het gebruik van de computer-'tutor'
bij de meao-Ieerlingen tot positieve resultaten leidde. Ook Salomon
(1988) toonde aan dat interacties met de computer en het beantwoorden
van (regulatie)vragen tot een verbetering van het bestuderen van 'nieuwe'
schriftelijke teksten leiden.

Ad 2. Het gebruikte computerprogramma had niet alleen effect bij leer-
lingen met meer leerervaring en meer abstractievermogen, maar boekte
ook een (zij het beperkt) succes bij basisschoolleerlingen. Wellicht is de
menselijke factor vooral belangrijk bij leerlingen met leerproblemen en
weinig leerervaring. Deze leerlingen zijn in de uitgevoerde onderzoeken
waarschijnlijk cognitief overladen, met een moeilijke tekst (transfertaak)
en met hun negatieve attributies.

Ad 3. Juist de leerlingen met leerproblemen schrijven falen meer en
succes minder aan zichzelf toe (Borkowski, Estrada, Milstead en Hale,
1989). Volgens Pressley e.a. (1987) vormen correcte 'general beliefs and
general strategic tendencies' (leren kost moeite, leren is een actief
denkproces, goede resultaten liggen aan je eigen inspanningen), noodza-
kelijke voorwaarden om leerlingen zover te krijgen dat zij hun leerproces
anders gaan reguleren. Daarmee in overeenstemming is de conclusie van
Zimmerman (1990), dat zelfregulerende leerlingen zich onder andere
onderscheiden van anderen door een hoge subjectieve competentie om
(academische) taken te volbrengen. Ook Vauras e.a. (1987, in druk, zie
hoofdstuk 3) tonen aan dat het ego-defensieve gedrag van leerlingen met
leerproblemen een belemmering vormt voor het aanleren van regulatiege-
drag.

Aan het opvijzelen van zelfvertrouwen, 'coping'-gedrag en subjectieve
competentie van leerlingen besteedde het gebruikte computerprogramma
onvoldoende aandacht. De computerprogramma's waren vooral minder
effectief bij leerlingen met leerproblemen (ilo- en lto-Ieerlingen) (De
Jong en Simons, in druk). De meest voor de hand liggende verklaring
voor de verschillen in de resultaten tussen de interventieonderzoeken lijkt
dan ook te zijn gelegen in het feit dat de programma's de affectieve
componenten van het leerproces zoals 'coping', subjectieve competentie,
attributiegedrag, etc. te weinig ondersteunden.
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6.5 TOEKOMSTIG ONDERZOEK.

Uit de resultaten van Reid en Borkowski (1987) en Vauras e.a., (in druk)
blijkt dat het stimuleren van correcte attributies en van emotioneel
'coping'-gedrag een positieve invloed heeft op het aanleren van strategie-
en. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het gebruikte compu-
terprogramma meer succes heeft bij leerlingen met leerproblemen indien
meer aandacht wordt besteed aan affectieve factoren en aan de meer
algemene suggesties van Simons (1990) om de prestatie-orientatie bij
leerlingen te verminderen en meer het nut van de leerstof, vaardigheden
en zelfregulatievaardigheden als persoonlijke leerdoelen centraal te
stellen.
Onderzocht zou kunnen worden of het programma bij leerlingen met
leerproblemen effectiever wordt door hun zelfvertrouwen en subjectieve
competentie te bevorderen, zoals Borkowski e.a. (1989) bijvoorbeeld
deden:

leerlingen geleidelijk confronteren met situaties waarin zij succes
hebben en mislukken;

- leerlingen expliciet tonen hoe zij informatie kunnen halen uit negatie-
ve tussenresultaten. Door deze informatie te gebruiken kunnen zij de
taak in een later stadium wel succesvol maken;

- leerlingen te Ieren de gemaakte fouten of de te incasseren mislukkin-
gen niet toe te schrijven aan eigen incompetentie, daar dat leidt tot
faalangst en een geringe subjectieve competentie.

De optimale afstemming van taakeisen en tekstkenmerken bij gegeven
leerlingkenmerken vormt de basale instructiesituatie vanwaaruit leerlin-
gen succes leren attribueren aan eigen inzet en controle over het Ieerpro-
ces, en vanwaar zij zich ook regulatiegedrag gemakkelijker eigen maken.

Verder kan worden nagegaan op welke wijze de door Vauras e.a. (1987)
aangegeven 'comprehensive interaction-dynamic strategy' kan worden
opgenomen in het programma, om beter in te kunnen spelen op de
negatieve affectieve (leer)ervaringen bij leerlingen met leerproblemen. Bij
het implementeren van een dergelijke interactie moet echter eenzelfde
probleem worden overwonnen als wat Duffy en Roehler (1987) aangeven
ten aanzien van responsief elaboratieve interactie: "(...) it unfolds in
unpredictable ways depending upon how students restructure what teachers
say (...) This component of effective instruction cannot be prescribed in a
static script nor can it be proceduralized (...) because it is a dynamic and
fluid interactional exchange.'/

am dit probleem op te lossen moet het zelfregulatieproces van de leerlin-
ge regelmatig worden gediagnostiseerd. Tevens moet worden nagegaan of
het zelfregulatieproces samen gaat met een toestandsgerichte of een ego-
defensieve emotie. Op basis van deze informatie kan de interactie
worden gestuurd. Voor de ontwikkeling van de affectieve component van
een dergelijk diagnostisch instrument zouden KuhIs act ie- en toestandsge-
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richtheden als uitgangspunt kunnen dienen. Nagegaan moet worden of
deze dimensies ook op taakniveau kunnen worden gemeten.
Tot nu toe is onvoldoende onderzocht welke emoties samenhangen met
het uitvoeren van leertaken, welke emoties stimulerend of remmend zijn
voor het leerproces en hoe het beste affectieve rernedierende instructie
binnen een zelfregulatietraining kan plaatsvinden. Het belang van dit
terrein wordt onderstreept door het onderzoek van Vauras e.a. (in druk).
Wil zelfregulatie-instructie succesvol zijn bij leerlingen met leerproble-
men, dan is het noodzakelijk dat er meer onderzoek plaatsvindt op dit
terrein. De ego-defensieve emoties, zoals die worden aangegeven door
Vauras e.a. (1987), kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen.

De hardop-denkrnethode is geschikt voor wetenschappelijk onderzoek.
De methode is echter niet slagvaardig genoeg om op korte termijn meer
inzicht te geven in het samenspel van taakeisen, tekstkenmerken, leerling-
kenmerken en regulatieactiviteiten. Het is daarom noodzakelijk dat er
een diagnostisch instrument wordt ontwikkeld waarmee, op een minder
bewerkelijke manier dan via de hardop-denkmethode, de mate waarin en
de wijze waarop metacognitieve regula tie bij leerlingen plaatsvindt, wordt
bepaald.
Zo'n diagnostisch instrument moet weinig tijd in beslag nemen, zodat het
gemakkelijk inzetbaar is bij de evaluatie van onderwijsprogramma's die
regulatieprocessen en regulatieactiviteiten bevorderen. Door een dergelijk
diagnostisch instrument als onderdeel van een trainingsprogramma op te
nemen, kan de instructie zich richten op de zwakke of niet ontwikkelde
regulatieactiviteiten.
Aangezien het grote voordeel van hardop denken de 'on-line'-registratie
is, wordt bij zo'n nieuw instrument niet in eerste instantie gedacht aan
interview- en vragenlijstinstrumenten, maar aan 'on-line'-registratie van
regulatieactiviteiten via cornputerregistraties. Zo kunnen regulatieactivi-
teiten worden geregistreerd tijdens het uitvoeren van een bepaalde
opdracht en tijdens het lezen van op het beeldscherm aangeboden teksten
met tekstkenmerken die regulatieactiviteiten uitlokken. De diagnose zou
moeten bestaan uit het registreren van regulatieactiviteiten die spontaan
plaatsvinden en uit het toetsen of de leerling bepaalde regulatieactivitei-
ten, daartoe uitgelokt, kan toepassen. De diagnose moet aldus uitsluitsel
geven of er sprake is van een produktiedeficientie of van een regula tiede-
ficientie.
Door concrete activiteiten (zoals deze ook in hardop-denkprotocollen
voorkomen) te registreren en de leerling te vragen ('self-paced' en
'paced') zijn eigen procesbewaking en regulatieactiviteiten aan te geven
(bijvoorbeeld door gebruik te maken van aantekenlijsten), kan een 'on-
line'-diagnose plaatsvinden van de mate waarin en de wijze waarop de
leerling zijn leerproces reguleert.
Ret belang van 'on-line'-registratie wordt ook onderstreept door Johnston
en Winograd (1985): "We might detect passive failure (passive response to
the interactive task of reading) through one or another of the pencil and
paper tests used in research, though we might better detect it by observing
children s responses during their reading. If we attend to the overt attribu-
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tions which they make for outcomes, notice how long they persist at solving
reading problems, how flexibly they use their strategies, and the extent to
which they persist in the face of failure, we may be able to initiate remedial
programs which turn around the syndrome. "

Verder is een reeks van onderzoeken gewenst waarin op systematische
wijze wordt nagegaan hoe tekstkenmerken, taakeisen, leerlingkenmerken,
regulatieprocessen en regulatieactiviteiten met elkaar samenhangen. Een
combinatie van experimentele onderzoeken en veldonderzoeken is hierbij
gewenst. In het laboratorium kunnen gehanteerde regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten worden geanalyseerd door in kortdurende onderzoe-
ken met weinig proefpersonen de tekst-, taak- en leerlingvariabelen te
manipuleren en intensieve registratiemethoden te gebruiken, zoals
hardop den ken en video-retrospectie. In grotere veldonderzoeken kunnen
deze data gevalideerd worden met een diagnostisch instrument, zoals
boven omschreven, en met vragenlijstinstrumenten.

Verder is het belangrijk dat wordt bepaald welke interventies en leerom-
gevingen het meest geschikt zijn voor de overdracht van metacognitieve
regulatieprocessen en welke het gemakkelijkst in de onderwijspraktijk zijn
te realiseren. Het onderzoek naar systematische instructie die regulatie-
processen en regulatieactiviteiten bevordert, staat nog in de kinder-
schoen en (Mcguinness en Nisbet, 1991). In dit proefschrift beschreven
onderzoeken vormen een kleine stap op de lange weg. Het is een weg
waarop Ieertheorieen over zelfregulerend leren en 'instructional design'
moeten worden geintegreerd (Duffy en Jonassen, 1991; Lowyck en
Simons, 1991).
Het onderzoek moet leertheoretische prescripties opleveren. Deze dienen
het uitgangspunt te zijn voor het ontwikkelen van instructies die aanslui-
ten bij de problem en die leerlingen hebben met het leren en begrijpen
van informatie. Nu wordt nog te vaak vertrouwd op de intuitie van de
instructieontwerper of op de technologische geavanceerdheid van leer-
middelen (Spiro, Feltovich, Jacobson en Coulson, 1991).
Instructie moet niet worden opgevat als het overdragen van kennis, maar
als ondersteuning bij het actief (re)construeren van kennis door de leer-
ling. Instructie beperkt zich dan niet meer, zoals nu vaak het geval is
(Anderson en Roth, 1989), tot het ontwikkelen van vaardigheden om ken-
nis te reproduceren.
Instructie moet zich rich ten op het ontwikkelen van vaardigheden bij de
leerling om kennis te construeren op basis van informatie waarmee hij
zich geconfronteerd ziet. Als computerondersteund onderwijs hieraan een
bijdrage willeveren, dan moet worden nagegaan hoe de expertise van de
leerling kan worden gestimuleerd met behulp van de computer, maar niet
hoe het expertsysteem (de leerkracht) kan worden gesimuleerd.

Het is beter in volgend onderzoek een alternatief voor de 'pretest-post-
testjtransfertest-control group'-opzet te gebruiken. Een alternatief biedt
de volgende opzet. Een groep volgt een 'pretest-posttestjtransfertest-
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maintenancetest' -opzet en een tweede groep volgt een 'pretest-pretest-
posttest/transfertest-maintenancetest'-opzet. Beide groepen krijgen
gelijktijdig een voortoets. Vervolgens voigt groep A een training en groep
B niet (controlegroep). Na de training krijgt groep A een natoets en een
transfertoets en groep Been tweede voortoets. Vervolgens volgt groep B
dezelfde training (replicatieonderzoek) en tijdens deze periode krijgt
groep A de retentietoets. Nadat groep B de training heeft gevolgd, maakt
ook zij de natoets en transfertoets. Uiteraard kan op dat moment nog-
maals een retentietoets bij groep A worden afgenomen. Groep B krijgt
na een evenlange periode als die van groep A de retentietoets. Het
voordeel van deze opzet is dat aile leerlingen de training volgen en er
geen proefpersonen 'verspild' worden aan een controlegroep, terwijl er
toch een vergelijking mogelijk is met een vergelijkbare groep die de
training niet volgde. Bovendien vindt er direct een replicatie plaats van
de training.

6.6 VAN ONDERZOEK NAAR ONDERWIJSPRAKTIJK

De resultaten in dit proefschrift benadrukten het belang van regulatie-
activiteiten voor het realiseren van een succesvol leerproces. De onder-
zoeken leverden niet een kant en klaar softwarepakket op waarmee
leerlingen hun zelfregulatieproces kunnen verbeteren. De onderzoeken
leverden wei het inzicht op dat het goed reguleren van het leerproces bij
veel leerlingen ontbreekt, dat er individuele verschillen in het regula-
tiegedrag bestaan, dat deze verschillen samenhangen met de verschillen
in leerprestaties.

Deze bevindingen sluiten aan bij andere onderzoeksresultaten die duiden
op deficienties bij leerlingen in het zelfregulatieproces (Garner, 1988;
Simons, Vermunt en Lodewijks, 1985; Simons en Vermunt 1986; Van der
Sanden 1986; Schouten, 1987). Zelfs bij studenten blijkt het zelfregulatie-
proces niet optimaal ontwikkeld te zijn en deficienties te vert onen (Wein-
stein en Rogers, 1985; Vermunt en Van Rijswijk, 1988). Deze onderzoe-
ken en de in dit proefschrift beschreven onderzoeken geven aan dat
deficienties in het zelfregulatieproces bij veel leerlingpopulaties voorko-
men, van ilo-leerlingen tot universitaire studenten.
Hoe kornt dat? Waarom hebben leerlingen zelfs na vele jaren onderwijs
nog steeds deze tekorten? De beschreven onderzoeken geven geen
antwoord op deze vraag. Uit de literatuur is op te maken dat de rol die
de leerkracht in deze problematiek heeft, een belangrijke factor is.

Zo opperen Schallert en Kleiman (1979) (geciteerd door: Weinstein en
Rogers, 1985) dat zelfregulatie, en vooral procesbewaken ('comprehensi-
on monitoring'), vooral door leerkrachten wordt gedaan. Zij proberen
steeds het begripsniveau van hun leerlingen in te schatten door op
subtiele aanwijzingen te letten (zoals gezichtsuitdrukkingen, etc.) en aan
de hand daarvan te stoppen en vragen te stellen om kennishiaten op te
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sporen. Met andere woorden, leerkrachten zijn veel vaker actief in het
leerproces dan leerlingen.
Volgens Weinstein en Rogers (1985) zijn succesvolle leerlingen in staat
deze actieve strategieen over te nemen en procesbewakingsgedrag te
integreren in hun eigen repertoire van leervaardigheden. Minder succes-
volle leerlingen verla ten zich wat deze functie betreft op de leerkracht en
hebben daardoor een passieve rol in het leerproces.

De leerkracht richt zich te veel op kennisoverdracht en niet op de
overdracht van vaardigheden die leerlingen nodig hebben om die kennis
te (re)construeren. De interacties in de klas kenmerken zich door de
actieve procesbewakingsrol van de leerkracht. De interacties zijn gericht
op wat er geleerd moet worden en veel te weinig op de leerprocessen
zelf.

Duffy en Roehler (1987) merken, met betrekking tot het leesonderwijs,
op: "Classroom reading instruction suggests that mental acts (which accom-
panied the use of strategies) are not always thought. The reading instructio-
nal emphasis often seems to be 'repeated exposure' in which a question-and-
answer dialogue focuses on what the reading selection is about, not on the
thinking readers engage in to make sense of a selection. As a result, students
focus on getting correct answers, not on the reasoning one does to get the
answer."
Van Gernert (1987) concludeert dat leerlingen met leerproblemen niet
leren hun gedrag systematisch te reguleren, omdat leerkrachten vermij-
den dat deze leerlingen met abstracte taakaspecten worden geconfron-
teerd. Daardoor krijgen deze leerlingen niet de mogelijkheid om de
effectiviteit van hun leergedrag bij verschillende leertaken te toetsen.
Wade, Trathen en Schraw (1990) stell en dat leerkrachten de leerlingen
juist moeten aanmoedigen om na te denken over de beschikbare leerstra-
tegieen, de redenen waarom bepaalde strategieen nuttig zijn en hoe elke
strategie zo effectief mogelijk gebruikt kan worden. Ook Simons (1990)
ziet voor de leerkracht als metacognitieve gids de taak weggelegd de
leerling aan te zetten tot reflectie.

Naar aanleiding van paperpresentaties is nogal eens de vraag gesteld of
de oorzaak voor het ontstaan van individuele verschillen in zelfregulatie
niet gezocht moeten worden in het sociaal milieu van de leerlingen. Dat
deze factor van invloed is, wordt hier niet uitgesloten. Het bier uitgevoer-
de onderzoek geeft daar geen antwoord op. Veel belangrijker dan de
oorzaak is de vraag waar rernediering het beste tot zijn recht komt, thuis
of op school.

Zelfs al zou het sociaal milieu, de omgang tussen ouders (andere gezins-
leden) en kind, een belangrijke factor zijn, dan betekent dit niet dat
ouders de eerst aangewezenen zijn om deze tekortkomingen op te heffen.
Een goed alternatief is het onderwijs en daarbij kan met name gedacht
worden aan de mogelijkheden die leerkrachten hebben. Zij hebben name-
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lijk de belangrijke taak leerlingen te leren studeren en niet aIleen de taak
kennis over te dragen. De remedierende rol die een leerkracht kan
vervullen wordt nogal eens onderschat, waardoor te veel heil van de
ouders wordt verwacht,
Zo legt ook Leseman (1989, 1990) teveel nadruk op de rol van de ouders
in het antwoord op de vraag waarom de compensatie- en gezinsactive-
ringsprogramma's binnen het project 'Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM)'
voor leerlingen en ouders uit 'kansarme' gezinnen niet de resultaten
opleveren zoals die werden verwacht.

Van de ontwikkelde oSM-programma's zegt Leseman (1990) dat ze
aIleen: "(...) meer van hetzelfde (...)" inhielden. Dat wil zeggen dat de
speciale programma's erop gericht waren om: "(...) de leerinhouden van de
lesprogramma s die het kind op de school zou krijgen thuis nog eens te
oefenen en de vragen van het kind over de leerinhouden te kunnen beant-
woorden" (Leseman, 1989, p. 333). Kortom, de programma's waren
gericht op het krijgen van correcte antwoorden en niet op hoe leerlingen
aan dergelijke antwoorden kunnen komen. In de programma's stond het
beheersingsleren centraal en daarmee werd de prestatieorientatie bena-
drukt. Leseman (1989) geeft aan, zich baserend op de resultaten met het
Instrumental Enrichment programma van Feuerstein, dat de programma's
meer succes zouden hebben gehad als ze meer gericht waren op "(...)
metacognitieve competenties ofwel strategische probleemoplossingscompeten-
ties (...)" (p. 399). Leseman (1989) concludeert dat " (...) cognitieve voor-
waarden voor het leren (...)" (p. 399) meer aandacht zouden moeten
krijgen. Om dit te bewerkstelligen denkt hij voornamelijk aan oudertrai-
ningsprojecten en andere activiteiten die buiten het reguliere onderwijs
vallen.

Zijn voorkeur is waarschijnlijk gebaseerd op de gevonden relatie tussen
ouderparticipatie en schoolprestaties in de vroege schooljaren. Hij pleit
dan ook voor een fijnmazig onderzoek dat precies de interacties tussen
kinderen en ouders en daarmee de overdracht van strategie- en kennisge-
bruik moet traceren (Leseman, 1990). Uit het feit dat bepaalde studie-
strategieen en -processen door sommige kinderen wel en door anderen
niet in de voorschoolse periode worden geleerd mag echter niet worden
geconcludeerd dat deze studiestrategieen, regulatieprocessen en -activitei-
ten niet in de schoolse periode en/of op school zouden kunnen worden
geleerd. Onderzoek in de Verenigde Staten van onder andere Palincsar
en Brown (1984) laat zien dat dit wel degelijk op school kan plaatsvinden.

Leerkrachten moeten daar dan tijd en aandacht aan besteden en leerlin-
gen de gelegenheid bieden om studiestrategieen, regulatieprocessen en
regulatieactiviteiten te leren en te bespreken in kleinschalige interacties
(,dyadic interactions') tussen leerlingen onderling en/of met volwassenen.

Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer het zou lukken de interacties
tussen ouder en kind te verbeteren, zodat er vaker overdracht van strate-
gieen en kennisgebruik plaatsvindt. Het OSM-project toont echter zelf
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aan dat het moeilijk is deze benadering te realiseren, zelfs met het
behaalde 30% criterium aan ouderparticipatie.
Afgezien van de realiseerbaarheid, houdt deze benadering in dat veel
ouders kennis en strategieen over moeten dragen waarvan zij zichzelf niet
bewust zijn en die zij nooit geleerd hebben of nooit gebruiken. Het is ook
de vraag of de strategieen die zij overdragen het meest effectief en
efficient zijn. am over de vraag of de overdracht dan op de beste wijze
geschiedt maar te zwijgen.

Hoewel Meijnen (1991) pleit voor een multidisplinaire aanpak van de
vragen die de resultaten van het OSM-project opwerpen, volgt hij Lese-
man in het benadrukken van de voorschoolse periode. Leseman heeft
gelijk als hij beweert dat het integreren van strategieen in kleinschalige
interacties met volwassenen kan plaatsvinden, maar de opvatting dat daar
aIleen de voorschoolse periode voor in aanmerking komt, is te beperkt.
Dit gebeurt ook lang daarna (zie ook Simons, 1990). Of zoals Vauras e.a
(1987) zeggen: "If the developing, newry adopted skills are to be maintained
and actualized in children's everyday behaviour, then the informed encour-
agement of strategic activities, and the fostering of adaptive social coping
have to be part of an ordinary classroom experience."
Het merendeel van de dagelijkse interacties vindt plaats met leerkrach-
ten. Waarom dan niet de interactie tussen leerling en leerkracht erbij
betrekken?

De leerkracht is de aangewezen persoon om het leervermogen van de
leerling te vergroten door op het moment dat het nodig is te laten zien
hoe de leerling met strategieen en kennis moet omgaan. Uit onderzoek
van Aarnoutse en Weterings (1991) (zie ook Aarnoutse, 1990) blijkt
bijvoorbeeld dat van de interacties in de klas nog niet een procent wordt
besteed aan lees- en tekstbestuderingsstrategieen.
Het probleem dat leerlingen, om welke red en dan ook, niet de beschik-
king hebben over 'hogere denkvaardigheden' die nodig zijn in het onder-
wijs, doet zich niet alleen in het basisonderwijs voor, maar in alle lagen
van het onderwijs van lbo, vwo, mbo tot universiteit. Steeds hebben
leerlingen en studenten problemen met het feit dat hun strategieen en
leervaardigheden niet of niet meer adequaat zijn in een, meestal 'nieuwe',
leeromgeving. Zij zijn dan in principe 'kansarm', omdat leerkrachten zich
onvoldoende rich ten op het aanleren van deze 'hogere denkvaardigheden'
ofwel metacognitieve kennis en regula tie.
am leerlingen te helpen, moeten leerkrachten overdragen hoe studietech-
nieken, regulatieprocessen en -activiteiten kunnen worden aangeleerd en
gebruikt. Hun interventies moeten niet gericht zijn op kennisconsumptie
en het leren reproduceren van kennis, maar op de ontwikkeling van
vaardigheden waarmee leerlingen in staat zijn hun kennis te construeren
in steeds wisselende informatieomgevingen.

Er is nog veel onderzoek nodig voordat met kant en klare aanwijzingen
kan worden gekomen over de vraag hoe (meta)cognitieve regulatieactivi-
teiten het beste kunnen worden aangeleerd. De onderwijspraktijk heeft
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geen tijd om daar op te wachten. De vraag blijft wat leerkrachten, in
afwachting daarvan, al in hun eigen klassituatie kunnen doen. Om daar
aan tegemoet te komen, zijn hieronder enkele principes, suggesties,
aanbevelingen en instructievoorwaarden voor het aanleren van 'hogere
denkvaardigheden' of regulatieprocessen en -activiteiten weergegeven.

Zo benadrukken Paris en Newman (1990) dat het voor de overdracht van
regulatieprocessen en -activiteiten ('control') van externe regula tie naar
zelfregulerend studeren noodzakelijk is dat de instructie:

- leerlingen prikkelt hun leerconcepties bij te stellen. Dat wil zeggen, dat
leerlingen zich persoonlijk moeten binden aan de nieuwe leerdoelen,
strategieen of de te verrichten inspanning. Anders is er eerder sprake
van gehoorzaamheid dan van integra tie. Het modelleren biedt de
beste mogelijkheden. Ook moet er aandacht geschonken worden aan
cognitieve leerdoelen. Wat willen leerlingen bereiken met het leren?
Leerdoelen als inzicht, uitzoeken, nut voor het dagelijkse leven, etc.
moeten worden benadrukt en minder het werken voor cijfers en
onderlinge competitie (vergelijk ook Scardamalia, Bereiter, Mclean,
Swallow en Woodruf, 1987; Simons, 1990);

- het den ken openbaar maakt. De mogelijkheid dat leerlingen kunnen
luisteren naar de moeilijkheden die medeleerlingen tegenkomen en de
oplossingen die zij aandragen. Discussies bieden de mogelijkheid
elkaar beter te begrijpen en zich bewust te worden van alternatieve
oplossingen. Dialogen stellen leerlingen in staat hun misconcepties te
expliciteren, zodat leerkrachten hierop kunnen inspelen. Hieraan
gerelateerd is het expliciteren van constructieve, op inzicht gerichte
kennisactiviteiten, door cognitieve conflict en te induceren en leer- en
denkprocessen zichtbaar te maken. Goede instrumenten hiervoor zijn
hardop denken van kennis en strategieen door leerkrachten en leerlin-
gen, groepsdiscussies, 'peer tutoring' en samenwerken en laten op-
schrijven van ideeen (vergelijk ook Simons, 1990; Prawat, 1989, dit
proefschrift: interventieonderzoek vwo);

- actieve participatie en samenwerking stimuleert. Dat wil zeggen dat
leerkrachten die een actieve deelname van leerlingen bevorderen,
situaties forceren waardoor leerlingen hun eigen leergedrag overden-
ken en opmerken. Rolwisselend onderwijzen, 'peer tutoring' en
samenwerken bieden hiervoor uitstekende mogelijkheden (dit proef-
schrift: interventieonderzoek vwo). Of zoals Scardamalia e.a. (1987)
opmerken: Geef leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces en dat van anderen.

Ook de volgende aanbevelingen kunnen een leidraad zijn voor leer krach-
ten die zelfregulerend leren willen bevorderen.

Overtuig leerlingen ervan dat zelfregulatie nuttig is (Simons, 1990)
door duidelijk te maken hoe, waarom en wanneer strategieen gebruikt
moeten worden. Laat leerlingen metacognitieve ervaring opdoen door
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hen de superioriteit van strategieen boven de door henzelf gehanteer-
de strategieen te laten ervaren (DuBois, 1987; Wenden, 1987b).

- Overtuig leerlingen ervan dat strategieen relatief gemakkelijk zijn aan
te 1eren (Dweck, 1986).

- Laat leerlingen in een reeks van situaties met verschillende strategie-
en oefenen zodat zij 1eren beslissen welke strategie zij moeten gebrui-
ken en hoe zij moeten reflecteren op de effectiviteit ervan (dit proef-
schrift).

- Leer leerlingen leeractiviteiten op elkaar af te stemm en door inzicht
te geven in zowel specifiek op het leerdoel gerichte leeractiviteiten als
eraan voorafgaande en erop volgende. Er ontstaat aldus een netwerk
van leer- en regulatieactiviteiten. De reeksen die de concordantieana-
lyses opleveren, kunnen hierbij als voorbeeld dienen (dit proefschrift).

- Besteed aandacht aan transfer van de zelfregulatievaardigheden. Van
Gernert (1987) spreekt van het werken aan generalisaties. Daarvoor
kan worden uitgegaan van protypische situaties, vervolgens van meer
realistische contexten en uiteindelijk van gewone (leer)situaties binnen
elk vakgebied. Een geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheid
voor en regula tie van het leerproces is hierbij van belang. Laat die
overdracht plaatsvinden in een sociaal-interactief proces (Mason,
Roehler en Duffy, 1984, dit proefschrift). De overdracht kan worden
gerealiseerd door de regula tie eerst door de leerkracht of in het
materiaal te laten plaatsvinden, vervolgens gedeeltelijk door de
leerling en uiteindelijk de leerling zelfstandig taakopdrachten te laten
uitvoeren (vergelijk ook Simons, 1990, dit proefschrift: interventieon-
derzoek meao). Parallel hieraan kan de internalisering van regula tie-
vaardigheden plaatsvinden volgens de zelf-instructiemethode (hardop
den ken -> zachtop denken -> zelfspraak (Meichenbaum, 1977)).

- Demonstreer de leerling wat hij moet doen als hij zowel regulatieve
als affectieve problemen ervaart. Problem en die de leerling tegelijk
kan ervaren zijn bijvoorbeeld: weten dat hij iets niet begrijpt, maar dat
hij niet aan kan geven wat precies niet; wet en dat hij iets niet begrijpt
en het gevoel hebben dat hij niet goed genoeg is.

- Laat de instructie aansluiten bij de leerervaringen van de individuele
leerling. Instrueer in de 'zone van de nabije ontwikkeling' (,zone of
proximal development' (Vygotsky, 1978; Mason e.a., 1984)).

- Geef de leerling eerst inzicht in zijn regulatiegedrag. Bevorder het
bewust gebruiken van regulatieactiviteiten. Laat hem zich bewust
worden van het feit dat er effectieve alternatieven bestaan. Onderwijs
eerst de belangrijkste regulatieactiviteiten, afhankelijk van de tekort-
komingen van de leerling, de taakeisen en de tekstkenmerken. Toet-
sende en sturende regulatieactiviteiten komen vanwege hun effectivi-
teit en hun bijstelling van het regulatieproces het eerst in aanmerking.
Leer de leerling daarna de procesbewakende en orienterende regula-
tieactiviteiten aan. Integreer het aanleren van zelfregulatievaardighe-
den met het aanleren van andere strategieen, procedurele en declara-
tieve kennis (dit proefschrift).

- Evalueer de effectiviteit van de interventie door na te gaan: (1) of de
leerling zichzelf ziet leren als 'iemand die actief in her eigen leerpro-
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ces participeert', (2) of de zelfregulatievaardigheid is geintegreerd in
de leerstrategie van de leerling (dit proefschrift), (3) of presta ties
toenemen, (4) of de vaardigheid ook na langere tijd nog gebruikt
wordt, (5) of de vaardigheid ook in andere gelijksoortige situaties
gebruikt wordt (Wenden, 1987b).

- Benader kennisdeficienties op een positieve wijze (Scardamalia e.a.,
1987). 'Weten of ontdekken wat je niet weet' is een vitale soort van
metacognitieve kennis. Geef activiteiten aan (parafraseren, reproduce-
ren, opdelen in subproblemen, etc.) waarmee de leerling erachter kan
komen: (1) wat hij niet weet, (2) wat hij moet weten, (3) wat hij graag
wil weten.

- Geef procesrelevante in plaats van prestatierelevante feedback (Scar-
damalia e.a., 1987; Simons, 1990).

- Moedig aan de informatie meerdere keren door te werken in plaats
van de strategie van het eenmalig doorploeteren te volgen (Scar-
damalia e.a., 1987, de Jong e.a., 1988).

Het implementeren van een zelfregulatie-instructie in het bestaande
curriculum is geen eenvoudige en geen gemakkelijke weg. Een aantal
praktische opmerkingen hierover geeft Herrmann (1990): ''Leerlingen
zelfregulatie aanleren vergt geduld. Het aanpassen van het curriculum en het
toepassen van een andere wijze van instructie kost tijd en gaat gepaard met
moeite en frustraties. Pak het niet te groots aan. Begin met kleine verande-
ringen die realiseerbaar zijn. Breng pas andere veranderingen aan op het
moment dat zowel leerkracht en leerlingen vertrouwd zijn met de vorige.
Vertrouw op de eigen beoordelingen en intuuies als leerkracht en geef niet te
snel toe aan de verleiding helemaal opnieuw te beginnen. Op het moment
dat leerlingen zelfregulatie en strategisch denken gaan toepassen zit je op de
goede weg en is er een slap gezet op weg naar het moment dat de leerlingen
zelfregulerende leerlingen worden."

Voor het aanleren van regulatieprocessen en -activiteiten kunnen ook
computerondersteunde onderwijsprogramma's (coo) worden ingezet,
mits deze gericht zijn op het demonstreren van (meta)cognitieve proces-
sen die daar achter schuilgaan. In dergelijke programma's moet de
overgang van cornputerregulatie naar leerlingregulatie, die verder reikt
dan 'learner control', centraal staan. 'Learner control' houdt niet meer in
dan het bepalen van eigen tempo, volgorde en onderwerpskeuze (zie De
Klerk, 1990). coo is niet succesvol als de leerling in een passieve rol
wordt gedrukt. coo is succesvol als de leerling, bij een gegeven leertaak,
wordt ondersteund in het ontwikkelen van het meest adequate leer- en
regulatieproces (zie oak Whalley, 1991). Interactieve beeldplaat, video en
de (interactieve) compactdisk (CD(-I)) (Tanis, 1991) bieden talloze
mogelijkheden voor het (stimu)leren van regulatieprocessen en activitei-
ten, waardoor de leerling werkelijk 'control' krijgt over zijn leerproces.
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TOT SLOT

Naar voren gekomen is dat regula tie van het leerpraces cruciaal is voor
het leersucces van de leerling. Een effectief strategisch geheel van
regulatieprocessen en regulatieactiviteiten ontwikkelt zich niet vanzelf.
Het volgen van onderwijs biedt daarvoor, helaas, nog onvoldoende
garanties. Het mag duidelijk zijn dat voor de ontwikkeling van het
zelfregulatiepraces bij de leerling een cruciale rol wordt toegedicht aan
de leerkracht of hetgeen dat zijn functie overneemt.
In een maatschappij waarin velen zich regelmatig moeten om- of bijscho-
len is de belangrijkste opgave niet de overdracht van kennis, maar de
overdracht van vaardigheden. Vaardigheden waarmee iemand in staat is,
in steeds wisselende onderwijs- en praktijksituaties, zijn kennis en inzicht
te herstructureren en aldus 'nieuwe' kennis en inzichten te verwerven en
te integreren.



SUMMARY

The ability to learn independently is becoming more and more an
obstacle for a successful school career. Metacognition appears to play an
important role in that framework. Flavell introduced this concept as the
knowledge about one's own cognitive processes and as the regulation of
those processes. The importance of the regulation component is especial-
ly emphasized by Brown et al. What she has in mind is the student's
tuning as efficiently and effectively as possible of learning activities,
student characteristics, task demands and material characteristics. Kluwe,
too, emphasizes the regulation component, but he sees it more as an
'executive control' process, with a limited accent on reflective awareness.
This dissertation joins the metacognitive points of view described above.
However, the importance of the affective and motivational components of
the learning process are emphasized more than has been done by the
authors mentioned. Moreover, the student's responsibility for his own
learning process is accentuated, i.e. he must be able to intervene in his
own learning process in a constructive, cumulative and purposeful way on
the basis of metacognitive knowledge, 'executive control' feed-back and
judgements.
From studies described in chapter 1 it appears that the older, more gifted
or successful the students are, the better they orientate on assignments,
organise their learning processes and guard the effectiveness of their
learning activities. Because little process-aimed research has been done
with regard to individual differences in the regulation of learning pro-
cesses the regulation processes in question have seldom been described in
terms of concrete regulation activities.
This dissertation is, among other things, an attempt to fill that gap.
Therefore, my working definition of the concept of metacognition has
been: Metacognition comprises the concrete, perceptible cognitive activities
the students use to orientate on a learning task, to guard their learning
process, to test, to diagnose and to direct during performing a learning task

The question in two explorative studies concerned the quantitative and
qualitative differences between successful and less successful first-form
secondary-school students with regard to their use of regulation processes
and regulation activities. Also examined was the connection between
regulation processes and regulation activities on the one hand and learn-
ing results on the other.
In six other studies the question concerned the stimulation and/or
improvement of the self-regulation process by means of training. Also
examined was whether the training influenced the learning results.
64 and 36 students, respectively, participated in the two studies described
in chapter 2. Students studied a list of 40 English words and their Dutch
equivalents (reproduce), an informative text about burns or hair growth
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(reading comprehension), a text about probability calculus (problem
solving) and an instruction text about the keyboard or the editor of a
personal computer (application). Both studies comprised the analysis of
about 675 thinking-aloud protocols in total with a length of 15 to 30
minutes each.
First the thinking-aloud method is gone into. This method was used to
register the regulation processes and activities. It was examined whether
the verbalisation of thoughts is stimulated by giving a clear explanation of
thinking-aloud (specific instruction) and/or by putting symbols in texts as
a hint to think aloud.
Giving specific instruction had no effect on the amount of verbalisations.
The use of symbols, on the other hand, resulted in more verbalisations,
but also in students verbalising more irrelevant and already verbalised
spontaneous thoughts. The specific instruction and the use of symbols had
no effect on the learning results.
A clear explanation of the thinking-aloud method and training the ability
to think aloud appear, for the time being, the best way to stimulate the
verbalisations of thoughts.
From correlation analyses it appeared that the analysis scheme used
produced little difference between analysers. Correlations between
regulation activities and study time indicated that the regulation activities
identified and assimilated into the scheme were not epiphenomena. The
conclusion can be that the thinking-aloud method is a valuable instrument
for analysing students' self-regulation process.

From statistical analyses of the thinking-aloud data it appeared with
regard to the theme of self-regulation that:
- students with a high crro-level (performance in a national examina-

tion) or with high results for the learning tasks in question used
regulation activities more often than students with a lower crro-Ievel
or with low results;

- regulation activities in which successful and less successful students
differ were dependent on the learning task they had to study;

- the use of a number of regulation activities appeared to be dependent
on the demands of the learning task (such as reproducing, gaining
insight, solving (probability) problems, applying information);

- the use of other regulation activities was dependent on certain text
characteristics (difficult and strange words, practice exercises, table of
contents, schemes and tables, etc.);

- the use of regulation activities explained a large amount (19 to 60 per
cent) of the variance in learning results;

- the regulation processes 'Process monitoring', 'Directing' and 'Testing'
appeared to be important determinants of the differences in learning
results;



202 Summary

- sets of regulation activities better explained the differences in learning
results than students' CITO-scores, fear of failure, concentration param-
eters, action orientation and situation orientation.

The conclusion can be that the self-regulation process of successful
students qualitatively and quantitatively differs from that of less success-
ful students. Differences in learning results are connected with differ-
ences in the use of regulation activities. Differences in self-regulation
constitute a better explanation for differences in learning results than
certain student characteristics.

In chapter 3, several intervention studies in which regulation strategies
are taught are described and categorised on the basis of the division of
learning environments described by Pressley et al. This concerns the
division into discovery learning, guided discovery learning, observational
learning, guided participation, strategy instruction through books and
courses, direct explanation and dyadic instruction. The first four accentu-
ate the spontaneous, implicit learning of regulation strategies. The last
two accentuate the explicit learning of regulation strategies. The transi-
tion from one accent to the other is represented by the intermezzo in
which blind, informed and self-regulation instruction is gone into.
From the categorisation it appeared that teaching regulation processes
and regulation activities leads to the best results with dyadic instruction
(resonsive social-interactive learning environment). It also appeared that
'scaffolding', role-changing instruction, overt verbalization (inner-speech)
and self-regulation instruction best promote the transfer of self-regulation
processes and regulation activities.

Six intervention studies are reported on in chapter 4. A heuristic of the
self-regulation process developed on the basis of the results of the
exploratory studies constituted the basis for the training. The heuristic
consisted of three representation levels. The first level consisted of a flow
chart with imperative propositions. On the second level the first level is
represented by questions students can ask themselves. On the third
representation level the questions are worked out into information blocks
about what is meant, how to solve the questions (tips and activities) and
why such questions should be asked and answered. Learning results were
measured by the scores to the tests belonging to the learning task. The
change in students' self-regulation process was measured by the analysis
of thinking-aloud protocols.

26 first-form vwo-students participated in the first study. The trainmg
was integrated into the extra homework for mathematics and came close
to a dyadic instruction. Students who took part in the training had more
metacognitive knowledge after the training. They more often tested the
progress of the learning process by paraphrasing and by checking the
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solutions to practice exercises. They performed better on the training
exercises than students who did not take part in the training and only did
extra practice exercises (control students). The more the training
advanced, the smaller the differences between their learning results
became compared to those of the control students.

In contrast with the vwo-study the other studies comprised computer-
assisted training. Students had the opportunity to consult the different
levels of the heuristic (the 'Learning Aid') at any moment. Students were
stimulated all the time to ask themselves questions leading to regulation
activities. The 'Learning Aid' itself also intervened and d.id so of its own
accord. These interventions were aimed at stimulating orientating,
process-monitoring, directing and testing activities. They consisted among
other things of asking reflective questions about the students' own
learning process linked to confrontations with results from the concerning
learning process. It furthermore consisted of questions aimed at insight in
the self-regulation process, activations to read certain levels of the
heuristic, and presenting hints on the monitor to stimulate regulation
activities. Interventions took place at certain moments in the learning
process, on the basis of students' answers to questions about their
learning process or its progress, and on the basis of either consulting the
heuristic or not.

From the study with 24 primary-school students (seventh and eighth
form) it appeared that the students more often used the regulation
activity 'Rereading a word' after taking part in the computer-assisted
training. Taking part in the computer-assisted training individually or
pairwise had no effect on the results.

From the two studies with 20 ILO-students and 40 t.ro-studenrs, respec-
tively, it appeared that these were not more skilful in regulating their
learning process after the computer-assisted training than students who
had read the texts without help. In contrast with the n.o-students the
i.ro-students performed better on the posttest after the training than
students who had not taken part in the training.

After acknowledging the results of the three latter studies the trairung
was integrated into the homework for the programme 'Main Idea' which
was given to 40 n.o/txs-studeots. This did not have the effect that the
students more often used regulation activities after the training. However,
they did have more metacognitive knowledge than students who did not
take part in the training.

In the last intervention study the trairung was given to 41 first-form
MEAo-students. In contrast with the other intervention studies, changes in
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the regulation process were measured by means of questionnaires:
Huiswerkaanpakvragenlijst Tilburg (HAvr, homework approach question-
aire) en de Inventaris Leerstijlen (ILS, inventory learning styles). MEAO-
students taking part in the computer-assisted training had more metacog-
nitive knowledge after the training, were more action-orientated, more
action-regulation-orientated and less situation-orientated. Their learning
conceptions tended more towards self-regulation and less to
***aimlessness***. Less successful students profited more from the
training. They performed better on the posttest, compared to the results
of the pretest. This is in contrast with the successful students.

On the basis of the intervention studies with vwo- and MEAO-students
the conclusion can be that self-regulation consists of processes and
activities that can be stimulated and/or taught. The training influenced
their handling of regulation activities and their learning style and tended
towards better learning results. With students with bigger learning
problems the training did not yield, for the time being, convincing
positive results. Level of intelligence, of learning and of development of
cognitive and/or reading skills are primarily seen to be the explanatory
factors.

Chapter 5 deals with an unusual way of data analysis within psychology,
viz. concordance analysis. This analysis has been applied to determine in
another way the task dependence and individual differences in handling
series of regulation activities. In contrast with the testing analyses this
analysis technique has the advantage that the temporal succession of the
activities remains as it is. The results support the findings resulting from
the testing analyses.
Only few identical series of regulation activities appeared to exist in all
four learning tasks. The way in which learning and regulation activities
succeeded one another appeared to be highly dependent on the learning
task. Moreover, successful students appeared to handle regulation
activities much more flexibly than less successful students, especially
during learning vocabulary.

The results with regard to the thinking-aloud method, differences in
students' self-regulation processes and the intervention studies are
discussed in chapter 6.
Thinking aloud is seen as a suitable research method for the exploration
of (meta)cognitive processes and activities. Furthermore, it is stated that
it is better not to use symbols and that a clear instruction and habituation
to the method are more effective.
With regard to the theme of self-regulation it is noted that the research
results give cause for assuming a connection between the use of regula-
tion activities and learning results. Furthermore, it is concluded that both
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successful and less successful hardly orientate themselves on a learning
task and hardly plan their learning activities. Students have a probleem-
orientated learning style. They only regulate their behaviour when
problems occur during learning. This is fatal for less successful students,
because they handle less regulation activities and the interaction of
regulation activities and task, text and student characteristics is less
developed with them than with successful students. A research framework
is proposed (the 'regulation cube') to analyse further that interaction
process. Prescriptions can be deduced from the descriptions resulting
from such research, and these prescriptions could support teachers and
curriculum designers in making explicit regulation behaviour and in
curricula aimed at promoting learning to regulate and/or to learn.
The disappointing training results with ILO- and LTo-students, in contrast
with the results with vwo- and MEAo-students, are attributed to too little
attention the programmes had for the affective components of the
learning process.

Future research would have to check whether interventions have more
effect on students with learning problems if the interventions stimulate
the correct attribution of learning results and emotionally-coping behav-
iour and if they try to bend the result orientation from students to
process orientation. Within that framework it is worth the trouble to
check what the profit of the 'Comprehensive Interaction-Dynamic Stra-
tegy' is with anticipating negative learning experiences.
Developing a less time-consuming and labour-intensive instrument to
diagnose the students' self-regulation process is not only to the benefit of
such research, but also to the development and evaluation of educational
programmes.
It is also important to investigate systematically the interactions between
text characteristics, student characteristics, task demands and regulation
activities. It is furthermore important to examine how skills can best be
passed on, skills which promote that students actively construct know-
ledge and flexibly use this knowledge in different situations.
Finally, the important role the teacher can play during learning self-
regulation skills is gone into and a number of suggestions is made for the
educational practice.

Learning skills that enable people, in ever-changing situations, to restruc-
ture their knowledge and insights and to acquire new knowledge and to
integrate it is of crucial importance to a successful learning process.
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BULAGEA: LUSf VAN VOORBEELD UrrSPRAKEN BU DE INSfRUCIlECONDmE
'SPECIFIEK' .

Niet alles wat er in je opkomt of waar je aan denkt tijdens dat je zit te leren hoef je te
zeggen. AIleen die gedachten hoef je te zeggen die met het leren te maken hebben. Zo kun
je bijvoorbeeld tijdens het leren denken aan:

dit onderstreep ik want dat vind ik belangrijk;
Ais ik zoiets moet leren dan lees ik het meestal helemaal door en dan ....;
nu ben ik aan her lezen;
bij woordjes leren begin ik meestal met de Engelse woordjes af te dekken en op te
schrijven en daarna ;
ik schrijf nu de Engelse woordjes op om ze beter te kunnen schrijven;
even kijken of ik het goede antwoord heb bij deze oefening;
nou die som begrijp ik wei want a x b =ab;
dit zinnetje moet ik nog eens vergelijken met het vorige want ik snap het niet helemaal;
hier zou wei eens een vraag over kunnen komen, zoals .....;
he, dit klopt niet met wat ik daarnet heb gelezen;
dit snap ik niet, eigenlijk snap ik het woord pleonasme niet;
rentrer is terugkeren, ... faire du ski nautique is waterskien ... La frontiere de grens. Dan
doe ik dit even opzij, zodat ik dit niet zie. Even een streep zetten en kijken of ik het al
een beetje ken;
rut snap ik niet, hoe kan dat nu;
dit begrijp ik niet, al die moeilijke woorden ook;
ik snap er niets van, ik ben ook zo slecht in rekenen;
wat heb ik dan toch fout gedaan? Eerst optellen, dan ... even kijken hoe je dat ook al
weer precies moet doen;
ik snap het nog niet daarom lees ik het nog en keertje over;
ik snap het niet, ik lees die zin nog eens over;
ja dat begrijp ik wei;
ja dan heb je Vi maal Vi..., nee, he .. hoe moet dat ook al weer;
de kans is een Vi...... Dat vind ik wei heel moeilijk;
nu lees ik eerst alles nog een keertje over;
ik ben nu de woordjes aan het opschrijven die ik nog niet ken, hierna lees ik weer de
vertaling van die woordjes en dan lees ik alles nog eens over;
dit begrijp ik niet, even doorlezen of ik er achter kan komen;
hier zet ik een streep onder, omdat ik het belangrijk vind;
even door de tekst bladeren om te kijken hoeveel het is;
dat heb ik bij de EHBO-Ies wei eens gehad;
dat wist nog ik niet, dat heb ik nooit geleerd/gehoord;
nu ken ik pas tien woordjes en ik heb nog maar vijf minuten;
dat is een moeilijk woord;
nu heb ik het al vijf keer overgelezen;
even onderstrepen om er straks nog eens naar te kijken;
dat is een moeilijk som, eerst het eerste gedeelte maar eens oplossen;
ik heb nog maar twee minuten, dan stop ik met opschrijven en lees ik alles nog eens
over;
ik zou het laatste zelf zo zeggen: ;
dat betekent dus dat Willem van Oranje koning van Nederland werd;
even deze oefenopgave nog maken;
nu heb ik alles herhaald en nu kijk ik wat ik er goed van had;
waar staat nu ook weer van die haarsoorten;
wat een ingewikkelde zin;
ik dacht dat er vellen stond, maar er staat velen;
dat is dus 506, ik bedoel 605;
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nu ken ik het wei, want ik heb alles goedj ik kan aile vragen beantwoorden, dus ik stop
ermee;
he, dat woord begrijp ik niet, dat kwam iets terug in de tekst ook al voor, toch even
terugkijken of ik het dan wei begrijp.

A1s je van dit soort gedachten hebt, of als dit soort dingen door je hoofd schieten dan moet
je die vertellen. Je hoeft dus niet te vertellen dat je moeder morgen naar de markt gaat en
dat soort van gedachten. Vertel vooral wat je gaat doen. Wat je doet als: je iets niet
begrijpt, als je het moeilijk vindt, wat je doet om de tekst te begrijpen, wat je niet begrijpt
of wat je moeilijk vindt, hoe je controleert of je het begrijpt. Hierboven staan al heel wat
voorbeelden waar je tijdens het leren aan kunt denken. Er zijn nog wei honderd en een
gedachten meer die met het Ieren te maken hebben. AI dat soort van gedachten die je
tijdens het leren hebt wi1 ik graag van je weten, die wi1 ik allemaal van jou horen terwijl je
zit te Ieren. Die gedachten moet je dus hardop zeggen.

BUlAGE B: LUST VAN VOORBEELD UrrsPRAKEN BU DE INSTRUCTIECONDmE
'ALGEMEEN'.

Alles wat er in je hoofd opkomt, waar je aan denkt tijdens dat je zit te leren zeg je meteen.
Tijdens het leren kun je bijvoorbeeld denken:

ja, dat heeft mijn moeder ook gezegd;
tjee, regent het nu at weer;
jaap, zou straks komen om te gaan zwemmen, maar ik moet nog wei huiswerk maken.
Dat doe ik daama wei;
dit onderstreep ik want dat vind ik belangrijk;
als ik zoiets moet leren doe ik het meestal helemaal doorlezen en dan ;
wat een lawaai hier;
nu ben ik aan het Iezen;
bij woordjes leren begin ik rneestal met de Engelse woordjes af te dekken en op te
schrijven en daama .....;
ik schrijf nu de Engelse woordjes op om ze beter te kunnen schrijven;
dat woord hoorde ik gisteren ook op TV, dat was trouwens een spannende film;
als ik dit lees moet ik aan het strand denken;
even kijken of ik het goede antwoord heb bij deze oefening;
nou die som begrijp ik wei want a x b =ab;
dit zinnetje moet ik nog eens vergelijken met het vorige want ik snap het niet helemaal;
hier zou wei eens een vraag over kunnen komen, zoals .....;
he, dit klopt niet met wat ik daamet heb gelezen;
dit snap ik niet, eigenlijk snap ik het woord pleonasme niet;
rentrer is terugkeren, ... faire du ski nautique is waterskien ... La frontiere de grens. Dan
doe ik dit even opzij, zodat ik dit niet zie. Even een streep zetten en kijken of ik het al
een beetje ken;
dit snap ik niet, hoe kan dat nu;
morgen lekker voetballen;
dit begrijp ik niet, al die moeilijke woorden ook;
ik snap er niets van, ik ben ook zo slecht in rekenen;
wat heb ik dan toch fout gedaan? Eerst optellen, dan ... even kijken hoe je dat ook al
weer precies moe! doen;
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ik snap het nog niet daarom lees ik het nog en keertje over;
ik snap het niet, ik lees die zin nog eens over;
ja dat begrijp ik wei;
ja dan heb je ~ maal ~ ..., nee, he .. hoe moet dat ook al weer;
de kans is een ~..... Dat vind ik wei heel moeilijk;
nu lees ik eerst alles nog een keertje over;
ik ben nu de woordjes aan het opschrijven die ik nog niet ken, hierna lees ik weer de
vertaling van die woordjes en dan lees ik alles nog eens over;
dit begrijp ik niet, even doorlezen of ik er achter kan komen;
hier zet ik een streep onder, omdat ik het belangrijk vind;
oh, wat heb ik een slaap;
he de zon schijnt;
even door de tekst bladeren om te kijken hoeveel het is;
dat heb ik bij de EHBO-Ies wei eens gehad;
straks lekker naar de stad;
dat wist nog ik niet, dat heb ik nooit geleerd/gehoord;
nu ken ik pas tien woordjes en ik heb nog maar vijf minuten;
dat is een moeilijk woord;
nu heb ik het al vijf keer overgelezen;
even onderstrepen om er straks nog eens naar te kijken;
dat is een moeilijk sorn, eerst her eerste gedeelte maar eens oplossen;
ik heb nog maar twee minuten, dan stop ik met opschrijven en lees ik alles nog eens
over;
ik zou her laatste zelf zo zeggen: ;
dat betekent dus dat Willem van Oranje koning van Nederland werd;
studio .... dan denk ik aan de radio;
even deze oefenopgave nog maken;
nu heb ik alles herhaald en nu kijk ik wat ik er goed van had;
Waar staat nu ook weer van die haarsoorten;
wat een ingewikkelde zin;
ja, rnijn broertje heeft zich ook wei eens verb rand;
ik dacht dat er vellen stond, maar er staat velen;
dat is dus 506, ik bedoel 605;
nu ken ik het wei, want ik heb alJes goed/ ik kan aile vragen beanrwoorden, dus ik stop
errnee;
he, dat woord begrijp ik niet, dat kwam iets terug in de tekst ook al voor, toch even
terugkijken of ik het dan wei begrijp.

Dit zijn al heel wat voorbeelden van wat je allemaal kunt denken, maar er zijn nog honderd
en een dingen meer die je kunt denken terwijl je zit te leren. Bij het hardop-leren moet je al
je gedachten hardop zeggen. Dus alles wat er in je gedachten, in je hoofd komt moet je
zeggen. Je hoeft niet te denken dat hoef ik niet te zeggen want dat is niet belangrijk. Ik wil
aLlesweten, dus horen, wat je tijdens het leren denkt.
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BUlAGE C: INSTRUcnES BIJ DE VERSCHILLENDE LEERTAKEN

Ten aanzien van de conditie dat er markeringen zijn gebruikt is alleen de verandering in de
instructie weergegeven.

Bijlage C.l: Instructie bij de leertaak 'Vocabulaire'

lets wat je op school, zeker in de hogere klassen, vaak als huiswerk op krijgt is woordjes
leren. Dat gaan we nu ook doen. Je krijgt een lijst met 40 Engelse woordjes en de Neder-
landse vertaling ervan. Het is de bedoeling dat je aIle woordjes van het Engels naar het
Nederlands kunt vertalen en van het Nederlands naar het Engels. Bovendien moet je de
vertalingen op exact de juisre wijze opschrijven. Je mag dus geen schrijffouten maken.

Je krijgt eerst de Engelse uitspraak van de woordjes te horen.
Je hebt precies 15 minuten de tijd om de woordjes te leren. De tijd kun je bijhouden op
een klok die voor je staat.

DE TOETS
Nadat je 15 minuten hebt geleerd krijg je een toets waarbij je 20 van de 40 woordjes van het
Engels naar het Nederlands moet vertalen en de 20 andere van de 40 woordjes van het
Nederlands naar het Engels moet vertalen. Je moet de vertaling ook goed opschrijven.
Over twee weken krijg je weer een toets met 20 woordjes die je van her Engels naar het
Nederlands moet vertalen en 20 andere woordjes van het Nederlands naar her Engels.

HARDOP-LEREN
Tijdens het leren van de woordjes moet je weer hardop-Ieren, zeggen wat je denkt, zeggen
wat er in je hoofd opkomt of omgaat. Naast het hardopleren moet je ook de woordjes
hardop-Iezen.

Bijlage C.2: Instructie bi] de leenaak 'Vocabulaire' (markeringen},

HARDOP-LEREN
Op bepaalde plaatsen in de lijst met woordjes kom je de volgende markering tegen t

Dat betekent dat je dan moet zeggen wat je denkt, of gedacht hebt tijdens het leren
van de er aan voorafgaande woordjes, of wat je nu denkt. Je hoeft dus niet de hele tijd
hardop te leren, maar aileen als je ziet. Je moet weI elke keer als je

ziet zeggen wat je denkt of gedacht hebt. Dus ook als je de woordjes al voor de
tweede of vijfde keer hebt gelezen. Je moet echter weI de woordjes hardop-Iezen.

Bijlage C.3: Instructie bi] de leenaak 'Encyclopedische teksten '.

Je krijgt nu net als bij de tekst over her kompas een tekst op het computerscherm aangebo-
den. Je kunt dus weer alle gelezen tekstgedeelten terugkijken en zo vaak herlezen als je zelf
wilt.
De tekst gaat over de brandwonden en de bedoeling is dat je de tekst bestudeert/Ieert zodat
je de informatie die in de tekst staat kent en begrijpt. Je mag er zolang overdoen als je zelf
wilt, mits het geen uur duurt. We denken dat een minuut of 15-30 ruim voldoende is om de
tekst te leren.
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DE TOETS
Nadat je de tekst bestudeerd hebt krijg je een toets waarbij je tien meerkeuze vragen
(vragen waarbij een van de vier gegeven antwoorden goed is) over de tekst moet beantwoor-
den. Over twee weken krijg je weer een toets bestaande uit tien meerkeuze vragen over
deze tekst.

HARDOP-LEREN
Tijdens het leren moet je weer hardop-Ieren, zeggen wat je denkt, zeggen wat er in je hoofd
opkomt of omgaat. Naast het hardopleren moet je ook de tekst hardop-Iezen.

Bijlage C. 4: Instructie bij de leertaak 'Encyclopedische teksten' (markeringen],

HARDOP-LEREN
Na elk tekstgedeelte krijg je een blanco oplichtend linkerblok, waar de tekst heeft gestaan,
te zien. Dat betekent dat je dan moet zeggen wat je denkt, of gedacht hebt tijdens bet leren
van het vorige stukje tekst, of wat je nu denkt. Je hoeft dus niet de hele tijd hardop te leren,
maar aileen als je het blanco blok ziet. Je moet wei elke keer als je dat blanco blok ziet
zeggen wat je denkt of gedacht hebt. Dus ook als je het stukje tekst al voor de tweede of
vijfde keer hebt gelezen. Je moet echter wei de
tekst hardop-Iezen.

Bijlage C.5: Instructie bij de leertaak 'Kansberekening'.

Je hoort mensen wei eens zeggen: "daar heb je veel kans op", of "de kans dat je in die loterij
iets wint is erg klein".
Je krijgt nu een tekst te bestuderen waarin uitgelegd wordt wat kansen zijn en hoe je die
kunt berekenen. De bedoeling is dat je de teksr bestudeert/Ieert zodat je de informatie die
in de tekst staat zo kent en begrijpt, dat je die informatie kunt gebruiken om kansensommen
te maken. Je mag er zolang overdoen als je zelf wilt, mits het geen uur duurt. We denken
dat een minuut of 15-30 ruim voldoende is om deze tekst te leren.

DE TOETS
Nadat je de tekst bestudeerd hebt krijg je een toets waarbij je twee meerkeuze vragen
(vragen waarbij een van de vier gegeven antwoorden goed is) over de tekst moet beantwoor-
den. Daarna krijg je acht kansensommen te maken. Over twee weken krijg je weer een toets
met twee vragen over de tekst en acht kansensommen.

HARDOP-LEREN
Tijdens het leren moet je weer hardop-Ieren, zeggen wat je denkt, zeggen wat er in je hoofd
opkomt of omgaat. Naast het hardopleren moet je ook de tekst hardop-lezen.

Bijlage C.6: Instructie bij de leertaak 'Kansberekening' (marketingen]

HARDOP-LEREN
Op bepaalde plaatsen in de tekst kom je de volgende markering tegen t Dat
betekent dat je dan moet zeggen wat je denkt, of gedacht hebt tijdens het leren van het er
aan voorafgaande stukje tekst, of wat je nu denkt. Je hoeft dus niet de hele tijd hardop te
leren, maar aileen als je ziet. Je moet wei elke keer als je ) ziet
zeggen wat je denkt of gedacht hebt. Dus ook als je het stukje tekst al voor de tweede of
vijfde keer hebt gelezen. Je moet echter wei de tekst hardop-Iezen.
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Bijlage C. 7: Instructie bij de leertaak 'Instructieteksten '.

Je krijgt nu net als bij de tekst over het kompas een tekst op het computer-scherm aangebo-
den. Je kunt dus weer atle gelezen tekstgedeelten terugkijken en zo vaak herlezen als je zelf
wilt.
De tekst gaat over de editor (wordt uitgelegd in de tekst die je moet bestuderen/leren) en
de bedoeling is dat je de tekst bestudeert/Ieert zodat je de informatie die in de tekst staat
kunt gebruiken/toepassen. Je mag er zolang overdoen als je zelf wilt, rnirs het geen uur
duurt. We denken dat een minuut of 15-30 ruim voldoende is om de tekst te leren.

DE TOETS
Nadat je de tekst bestudeerd hebt krijg je een toets waarbij je vijf meerkeuze vragen (vragen
waarbij een van de vier gegeven antwoorden goed is) over de tekst moet beantwoorden.
Verder krijg je een stukje tekst op het scherm te zien waar je 10 opdrachten bij krijgt zoals:
Verwijder de tekst in een handeling.
Je mag dan twee keer proberen, doe je de verkeerde handeling dan verschijnt de volgende
opdracht op het scherm.
Vragen en opdrachten komen ook op de computer.

HARDOP-LEREN
Tijdens het leren moet je weer hardop-Ieren, zeggen wat je denkt, zeggen wat er in je hoofd
opkomt of omgaat. Naast het hardopleren moet je ook de tekst hardop-Iezen.

Bijlage C.8: Instructie bij de leertaak 'Instructieteksten' (markenngen},

HARDOP-LEREN
Na elk tekstgedeelte krijg je een blanco oplichtend linkerblok, waar de tekst heeft gestaan,
te zien. Dat betekent dat je dan moet zeggen wat je denkt, of gedacht hebt tijdens het leren
van het vorige stukje tekst, of wat je nu denkt. Je hoeft dus niet de hele tijd hardop te leren,
maar aileen als je het blanco blok ziet. Je moet wei elke keer als je dat blanco blok ziet
zeggen wat je denkt of gedacht hebt. Dus ook als je het stukje tekst al voor de tweede of
vijfde keer hebt gelezen. Je moet echter wei de tekst hardoplezen.
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BUlAGE D: ANAL YSE- /CODERINGSSCHEMA

1. ORIENTEREREN

D Doorbladeren:
Doorbladeren van de tekst, tellen van het aantal woordjes.

DL Doornemen van de onderwerpenlijst:
Doomemen van de onderwerpenlijst c.q. inhoudsopgave van de les, bv.: "Buffer komt pas
bij P."

AS Aangeven studiewijze:
"Thuis zou ik het zo doen ':. '1k doe dat altijd zo ..."; "Anders doe ik het zus of zoo"

RE Reflecteren op eigen positieve leerlingkenmerken:
"Daar ben ik goed in."

RE- ReOecteren op eigen negatieve leerlingkenmerken:
"Daar ben ik zwak in ':. "Dat kan ik niet. "

RV Reflecteren op voorkennis:
"Dat heb ik bij wiskunde gehad"; "Dat heeft mijn vader ook verteld." (Er wordt dus geen
informatie toegevoegd).

RV- Reflecteren op hiaten in de voorkennis:
"Dat hebben we nog niet gehad"; "Zover zijn we bij Engels nog niet. "

2. PROCESBEWAKEN

CP Constateren positieve tussenresultaten:
De leerling geeft aan dat hij iets begrijpt, weet, kent of kan, dat een bepaaJde oplossing
klopt, e.d.: "fa, dat snap ik"; ''Dat is nogal logisch."

CN Constateren negatieve tussenresultaten:
De leerling geeft aan dat hij iets niet of onvoldoende begrijpt, kent, weet of kan, dat
een oplossing niet goed is, dat hij twijfelt aan een vertaling, het geproduceerde of een
oplossing: "Ik snap het niet"; "Dat weet ik niet meer"; "Dat ben ik vergeten"; "Shop-window
is winkel, denk ik"; Dat is dan 2/3, nee .... he?"

CT Constateren taakkenmerken:
De leerling identificeert taakkenmerken. Hij geeft aan dat iets moeilijk, gernakkelijk,
vervelend e.d. is. Dat er veel woordjes zijn om te leren.

CH Constateren eigen handeling:
De leerling beschrijft wat hij doet of gedaan heeft: "Ik heb alles al 2 keer overgelezen";
'Waar was ik ook al weer?"; '1k heb het gevonden"

TE (fussen)Evaluatie:
Evalueren van het leer/oplossingsproces (solution monitoring): "Nu heb ik ze opgeschre-
ven en nu ken ik er 1, 2, 3, 3 woordjes nog niet.· Er is een 'op een rijtje zetten' van
gedane activiteiten en/of het weergeven van de stand van zaken in de uitspraak: '1k
denk dat ik het nu wei ken';· '1k ben klaar."

COW Constateren van onbegrepen woorden.
COT Constateren van onbegrepen tekstgedeelten:

Het moet duidelijk zijn om welke tekstgedeelten het gaat.
COS Constateren van de overige studietijd.
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3. STUREN

PL Plannen ('process allocation'):
De leerling geeft een sequentie van handelingen aan die hij serieel af wil werken. De
leerling geeft aan dat hij een activiteit op een later tijdstip zal doen (dit in tegenstelling
tot de KA): "Daama/Dan ga ik ze nag eens overlezen en opschrijven"; "Dat moet ik
dade/ijk nag eens overlezen. "

KA Kiezen van een (volgende) activiteit ('process selection'):
De leerling geeft aan wat hij op dit moment gaat doen. Er kunnen specifieke handelin-
gen aangegeven worden of algemeen werkwoordachtige opmerkingen die duiden op
regulatie van het leerproces op dat moment: "Eerst ga ik lezen ", "Even kijken ": "Nu ga ik
ze opschrijven."

SA Selecteren van de informatie als object van aandacht:
Deze handeling wordt aileen gecodeerd wanneer het expliciet in het protocol naar voren
komt of blijkt uit observatiegegevens van de overte handelingen (de leerling markeert
stukjes tekst of woordjes). De leerling geeft aan dat iets belangrijk of onbelangrijk is,
kiest een specifiek tekstfragment uit (dat tekstfragment moet dan al gelezen zijn): "Dit is
belangrijk ... [...dat moet ik straks nog eens lezen = PL),,; "Dat moet ik onthouden"; 'Vat
stukje van B ga ik nemen "; "Nu ga ik naar Cijfers", "Dat schrijf je met ph, dat moet ik
onthouden."

AP Aangeven van een probleem:
Er wordt aangegeven wat nu precies het knelpunt, her probleem is, waar een leerling
niet uitkomt (meestal na een constatering van een negatief tussenresultaat of onbegre-
pen tekstgedeelte): "Ik weet niet hoe je dit uit moet spreken."

KD Kiezen van deelproblemen bij het tegenkomen van moeiJijkbeden:
Oplossen van een probleem door opdeling in subproblemen en die eerst oplossen om
vervolgens tot de eindoplossing te komen.

N Negeren (meestal van COW of COT):
door gewoon door te lezen, b.v. bij een nier kritische passage.

W Wachten (meestal na COW of COT):
Op basis van de tekststructuur wordt er verder gelezen met de gedachte dat de uitleg
later voIgt.

HY Vii context proberen te halen wat iets betekent (meestal na COW of COT):
De leerling probeert uit de context te halen wat dat woord of dat tekstfragment
betekent en genereert een hypothese die als 'pending question' wordt meegenomen.

IV Informatie vragen:
Inhoudelijke informatie vragen aan de proelleider, of aan zichzelf een vraag stellen: "Is
epidermis nou onderhuid of bovenhuid?"

HW Herlezen van een woord (als sturing):
Een woord wordt achtereenvolgens 2 of 3 keer gelezen als door de leerling (expliciet)
wordt aangegeven of als uit het protocol of uit de observatiegegevens blijkt dat dat
woord niet begrepen is. Er moet een sturingsmoment uit blijken. Na KA geen HW,
maar L.

HL Herlezen van een tekstgedeelte (als sturing):
Idem met betrekking tot een tekstgedeelte. Wordt van tevoren aangegeven dat de
leerling her betreffende tekstfragment wil gaan herlezen ("Nu lees ik dit nog een keer
over"), dan wordt de activiteit niet als HL, maar als L aangemerkt. Dus na KA geen
HL, maar L. Wanneer SA voorafgaat waaruit ook een keuze blijkt om naar een bepaald
tekstfragment terug te keren, is het geen HL, maar ook L.
HL is niet per paragraaf apart, tenzij teruggegaan/teruggesprongen wordt. Dus:
C - B : 1 x 4HL
C - B - A : 2 x 4HL
C - B - C : 1 x 4HL
C - B - D : 2 x 4HL.
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AT Anticipatie op de toets:
De leerling geeft expliciet aan dat een bepaald woord of tekstgedeelte belangrijk is of
zou kunnen zijn - met het oog op de toets - of hij formuleert zelf mogelijke toetsvragen:
"Als je daar straks vragen over krijgt, moet je dat we! weten, dat is betangrijk. "

HT Handelingen aanpassen aan geconstateerde overige studietijd:
"Dat moet ik nag even snel doorlezen. "

4. TOETSEN

P + Parafraseren (in overeenstemming met de tekst):
Herformuleren, opdiepen van kennis uit het geheugen in eigen bewoordingen.

P- Parafraseren (niet in overeenstemming met de tekst).
C + Trekken van een conclusie (in overeenstemming met de tekst),
C- Trekken van een conclusie (gevolgtrekking niet in overeenstemming met de tekst).
vr Vergelijken van tekstfragmenten:

Ook vergelijken van tekst met het toetsenbord: "De kans op 2 keer mum is 1/4, ja, dat
blijkt uit de tabel"; "Dit stand in het vorige stukje/op de vorige bladzijde"; "Dat stand in
B';· "Dat is deze toets, dat is dus deze."

VC Vergelijken van eigen conclusies met inforrnatie in de tekst.
00 Oplossen oefenopgaven.
COP Controleren van de oplossingen van de oefenopgaven.
R Reproduceren:

Het opdiepen van kennis uit het geheugen. De leerling probeert de teksr/vertalingen
zogoed als letterlijk weer te geven.

RS Reproduceren en schrijven.
VR Vergelijken van het gereproduceerde met de tekst.
VRV Vergelijken van het gereproduceerde en verbeteren:

"Carpenter, fietsenmaker; hier staat timmerman. "
V Verbetereu/Corrigeren:

Zonder te vergelijken met de tekst reeds correcties aanbrengen in de vertaling of
oplossing: "Carpenter, fietsenmaker, timmerman bedoel ik."

SI De tekst inhoudelijk samenvatten:
Niet het letterlijk reproduceren, maar ook niet het in eigen bewoordingen weergeven.
De leerling blijft dicht bij de tekst, ook qua terminologie.

SG De tekst globaal samenvatten:
"Het ging over brandwonden, huidtransplantatie en brandwondencentra"; "Het ging over
vellushaar. n

5. TRANSFORMEREN

L Lezen:
Lezen van een tekst of woordjes.

IP Inprenten ("drilling"):
Een aantal malen herhalen van een woord, woordjes of tekstfragmenten. Als een
tekstfragment voor de derde maal gelezen wordt (bijvoorbeeld na een eerste keer
herlezen van dat tekstfragment) zonder dat de leerling aangeeft dat hij het wil herlezen
(om bijv. meer inzicht) dan wordt dit niet als herlezen, maar als inprenten aangemerkt.
Ook spellend lezen bij vocabulaire.

IA Informatie aanvullen:
Voegt inhoudelijke informatie toe aan de tekst of vocabulaire, puttend uit eerder
opgedane schooikennis, bv.: "Bi] aardrijkskunde betekende 'exteme' oak 'buiten'."

lAe Informatie aanvullen eigen Ieefwereld:
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Voegt inhoudelijke informatie toe aan de tekst of vocabulaire, puttend uit eigen
ervaring/Ieefwereld, bv.: 'Vat zit bij mijn computer aan de andere kant': "Mijn tante heeft
ook in Beverwijk in het brandwondencentrum gelegen."

LO Letterlijk overschrijven:
Letterlijk overschrijven; leren + schrijven.

6. PROEFLEIDERINTERVENTIES

OP Opmerkingen proetleider.
ROP Reactie op proetleider:

Ook bij herhaling van proces na 6SP.
SP Stimulering door de proetleider:

'Wat denk je nu?"; 'WeI hardop leren"; 'Wat heb je gedacht?"
IVP Procedurele informatie vragen aan de proetleider:

"Moet ik nu ook hardop lezen?"
AO Aigemene opmerkingen:

"Kan die deur niet open, het is hier zo wann "; "Nu heb ik op enter gedrukt".

Als de proefpersoon met hetzelfde proces doorgaat als voor de interruptie van de proeflei-
der, dan wordt dat niet als een "nieuw" proces gezien, maar telt voor een.: "ENTER" bij
voorafgaande proces!
Kleine uitlatingen zoals "nou" en "hm" niet classificeren.
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BIJIAGE E: ANAL YSESCHEMA

ORIENTEREN

Bij 'Orienteren' gaat het om regulatieactiviteiten waarmee informatie kan worden
verzarneld om kennis, opvattingen en straregieen uit het geheugen te actualiseren die de
leerling van belang acht voor het volbrengen van de leertaak of het oplossen van de
probleemsituatie. Die orientatie gebeurt op basis van kenmerken van de leertaak, de
probleemsituatie en de persoon. De orientatie kan ook tijdens het leren plaatsvinden om
de planning van leeractiviteiten te veranderen, andere leeractiviteiten aan te wenden en
om een probleem of dissonantie tussen bereikte leerresultaten en leerdoelen op te
lossen.

Doorbladeren (D)
Doomemen van de onderwerpenlijst (DL)
Aangeven van de studiewijze (AS)
Reflecteren op eigen positieve leerlingkenmerken (RE + )
Rellecteren op eigen negatieve leerlingkenmerken (RE)
Reflecteren op voorkennis (RV)
Rellecteren op hiaten in voorkennis (RV-)

PROCESBEWAKEN

Bij 'Procesbewaken' gaat het om regulatieactiviteiten die een oogje in het zeil houden.
Ze worden aangewend om de voortgang van het eigen leerproces op de voet te volgen.

Constateren van positieve tussenresultaten (CP)
Constateren van negatieve tussenresultaten (CN)
Constateren van taakkenmerken (Cf)
Constateren van eigen handelingen (CH)
Geven van een (tussen)evaluatie (TE)
Constateren van onbegrepen woordenjonbegrepen zinnen of onbegrepen tekstge-
deelten (COW JCOT)
Constateren van de overige studietijd (COS)

STUREN

'Sturen' omvat regulatieactiviteiten die betrekking hebben op coordineren en reguleren
van de leeractiviteiten.

Plannen (PL)
Kiezen van een (volgende) activiteit (KA)
Selecteren van informatie als object van aandacht (SA)
Aangeven van een probleem (AP)
Kiezen van deelproblemen (KD)
Negeren (N)
Wachten (W)
Genereren van een hypothese (HY)
Vragen stellen (IV)
Herlezen van een woord of tekstfragrnent (HW jHL)
Anticiperen op de toets (AT)
Aanpassen van de handelingen aan de geconstateerde studietijd (RT)
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TOETSEN

'Toetsen' heeft betrekking op regulatieactiviteiten die gebruikt worden om te controle-
ren of men voldoende informatie uit de tekst heeft gehaald, een tekst of uitleg heeft
begrepen en of men de gestelde leerdoelen heeft bereikt. Het zijn activiteiten die een
diepere verwerking van de informatie kunnen bewerkstelligen. Ze hebben een toetsend
karakter. Daardoor wordt nadere informatie verkregen over de aard en de kwaliteit van
de bereikte (tussen)resultaten in het leer- of oplossingsproces.

Parafraseren in overeenstemming met de tekst (P+)
Parafraseren maar niet in overeenstemming met de tekst (P)
Trekken van een conclusie in overeenstemming met de tekst (C+)
Trekken van een conclusie maar niet in overeenstemming met de tekst (C-)
Vergelijken van tekstfragmenten (VT)
Vergelijken van eigen conclusies met informatie uit de tekst (VC)
Oplossen van oefenopgaven (00)
Controleren van oplossingen van de oefenopgaven (COP)
Reproduceren (R)
Reproduceren en schrijven (RS)
Vergelijken van het gereproduceerde met de tekst (VR)
Verbeteren (V)
InhoudeJijk samenvatten van de tekst (SI)
Globaal samenvatten van de tekst (SG)
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XVllI Bijlagen

BULAGE H: PEARSON-CORRELATIECOEFFICIENTEN TUSSEN DE VIER CODEURS
VOOR DE FREQUENTIES VAN DE AFZONDERLUKE PROCESSEN VOOR
ELK VAN DE DRIE PROTOCOLLEN AFZONDERLUK (ONDERZOEK 2).

LEERLING 1

vocabulaire en. teksr kansbereken instr. tekst

CODEURS
2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

1 0,83 0,71 0,85 0,99 0,98 0,97 0,99 0,97 0,98 0,98 0,99 0,96
2 0,87 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99
3 0,92 0,99 0,98 0,98

LEERLING 2

1 0,95 0,86 0,95 0,96 0,97 0,67 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97
2 0,96 0,99 0,98 0,63 0,98 0,97 0,99 0,99
3 0,96 0,63 0,98 0,97

LEERLING 3

1 0,51 0,71 0,92 0,99 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,96
2 0,63 0,73 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99
3 0,76 0,99 0,98 0,97

AlJe correlatiecoefficienten zijn significant (df 52; Ps;O.OOl).
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Bijlagen XXI

BIJIAGE J: PROBLEM SOLVING GUIDE (CHARLES AND LESTER, 1984)

RET PROBLEEM BEGRIJPEN:

- Lees het probleem opnieuw
- Schrijf op wat je al weet
- Zoek sleutelwoorden
- Zoek de belangrijke informatie
- Vertel het na in je eigen woorden

RET PROBLEEM OPLOSSEN

PROBEER DIT: MISSCRIEN RELPT DIT:

- Zoek een patroon - Teken een figuur
- Raad en controleer - Maak een geordende
- Schrijf een vergelijking lijst of een tabel

op - Gebruik voorwerpen of speel
- Gebruik een redenering het probleem na

- Vereenvoudig het probleem
- Werk terug

REB JE VOOR RET BEANTWOORDEN VAN RET PROBLEEM:

- Alle belangrijke informatie gebruikt?
- Je werk gecontroleerd?
- Besloten of het antwoord zinnig is?
- Ret antwoord in een correcte zin opgeschreven?



XXII Bijlagen

BIJlAGE K: EEN VOORBEELD VAN EEN WAT-, HOE- EN WAAROMBLOK
ZOALS GEBRUIKT IN HET EERSTE INTERVENTIEONDERZOEK.

lA. BEGRIJP IK NOG STEEDS WAT ER STAAT?

WAT:
Probeer tijdens het doornemen van de tekst of de som steeds na te
gaan of je echt begrijpt wat er staat.

HOE:
Bij het leren van een tekst kun je dit bijv. doen door:

- stukken van de tekst in je eigen woorden na te
vertellen;

- tekstgedeelten samen te vatten d.w.z. de zaken die
je belangrijk lijken op een rijtje te zetten;

- verschillende tekstfragrnenten te vergelijken;
- conclusies te trekken over de tekst.

Je moet dan natuurlijk wel nagaan of datgene wat je gezegd hebt klopt
met datgene wat er in de tekst staat!!

Bij het doorlezen van een som kun je dit bijv. doen door:
- de som in je eigen woorden na te vertellen;
- conclusies te trekken over de bedoeling van de som;
- de som te vergelijken met stukken uit de tekst bijv.

een voorbeeldopgave;
Vergelijk natuurlijk wei je eigen verhaal met de opgave of met de
theorie in de tekst die over de som gaat !!

WAAROM:
Op deze manieren krijg je informatie of je nog steeds echt begrijpt
wat er met bepaalde stukken tekst of bepaaJde opgaven wordt
bedoeld. Als je deze inforrnatie hebt kun je een beslissing nemen over
wat je verder gaat doen.
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Bijlagen XXVII

BULAGE M: GEMIDDELDE (X) EN STANDAARDDEVIATIES (SD) VAN DE SCORES OP
DE HAVT-sCHALEN HANDELINGSGERICHTHEID (HDL),
TOESTANDSGERlCHTHEID (TST) EN HANDELlNGSREGULERlNG (HR)
ALS FUNCTIE VAN DE FACTOREN GROEP (MINDER SUCCESVOL EN
SUCCESVOL) EN TOETS (VOOR- EN NAMETING), M.B.T.
INTERVENTIEONDERZOEK 6 (MEAO-LEERLINGEN).

HAVT TOETS GROEP
SCHAAL

MINDER SUCCESVOL SUCCESVOLLE BEIDE

X SD X SD X SD

HDL VOOR 24,2 7,53 24,5 8,42 24,,4 7,94
NA 24,4 8,22 27,0 8,53 25,9 8,39

TST VOOR 33,5 5,68 27,0 9,66 29,8 8,70
NA 28,6 9,51 24,0 10,83 26,0 10,42

HR VOOR 38,7 12,06 45,5 14,30 42,6 13,64
NA 43,8 16,13 51,0 17,85 47,9 17,29



XXVIII Bijlagen

BUlAGE N: GEMIDDELDE (X) EN SfANDAARDDEVIATIES (SD) VAN DE SCORES OP DE ILS-

SCHALEN ALS FUNCTIE VAN DE FACfOREN GROEP (MINDER SUCCESVOL EN
SUCCESVOL) EN TOETS (VOOR- EN NAMETING), M.B.T. INTERVENTIE-
ONDERZOEK 6 (MEAO-LEERLINGEN).

ILS-SCHAAL TOETS GROEP

MINDER SUCCESVOL SUCCESVOLLE BEIDE

X SD X SD X SD

VERWERKINGSACTIVITEIT
relateren voor 18,2 4,67 17,9 4,89 18,1 4,73
structuur na 21,1 5,50 19,2 5,22 20,1 5,36

kritisch voor 8,3 3,16 8,5 3,16 8,4 3,12
verwerken na 10,4 3,47 9,5 2,96 10,0 3,19

memoriseer voor 20,2 3,21 20,5 3,10 20,4 3,11
herhalen na 21,9 2,25 19,9 4,40 20,8 3,69

analyseren voor 19,0 4,81 19,0 3,69 19,0 4,31
na 22,8 4,22 19,1 4,55 20,8 4,73

concrete voor 13,6 3,07 13,5 3,64 13,6 3,35
verwerking na 15,1 3,02 14,2 3,09 14,6 3,05

ZELFSfURINGSACTIVITEIT
proces en voor 16,4 5,72 15,5 5,19 15,9 5,39
resultaat na 21,7 5,37 20,9 6,06 21,3 5,70

studie- voor 6,2 1,76 6,2 2,06 6,2 2,09
inhoud na 7,2 2,38 7,3 2,27 7,2 2,29

EXTERNE STURING
studie- voor 19,3 3,38 19,6 4,04 19,5 3,71
proces na 21,4 3,07 21,3 3,47 21,4 3,26

studie- voor 18,3 4,10 19,0 2,74 18,7 3,39
resultaat na 19,2 2,18 18,4 2,59 18,8 2,42

stuurloos voor 14,7 3,51 13,0 3,59 13,8 3,81
na 13,9 2,14 12,2 3,38 13,0 3,25
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(vervolg bijlage N)
MINDER SUCCESVOL SUCCESVOLLE BEIDE

X SD X SO X SD

SI'UDIEMOTIEF
certificaat voor 19,8 4,20 20,0 3,38 19,9 3,72
gericht na 21,1 3,38 20,6 3,32 20,8 3,31

beroeps- voor 21,2 2,85 20,0 2,47 20,5 2,68
gericht na 20,9 3,06 20,2 2,26 20,5 2,64

test- voor 14,7 3,34 17,0 3,49 16,0 3,58
gericht na 17,6 4,30 17,6 3,66 17,6 3,91

persoonlijk voor 14,3 2,35 14,5 2,77 14,4 2,56
interesse na 15,9 3,13 13,8 2,87 14,8 3,14

ambivalent voor 11,1 4,04 11,1 5,10 11,1 4,60
na 11,6 4,59 10,4 4,36 10,9 4,45

SfUDIEOPVATTING
opname voor 36,4 3,79 37,3 3,20 36,9 3,46
kennis na 36,9 3,57 35,0 4,48 35,9 4,16

opbouw voor 29,5 4,53 28,8 5,19 29,1 4,84
kennis na 30,4 5,24 31,5 5,13 31,0 5,14

gebruik voor 25,1 2,47 25,1 3,12 25,1 2,81
kennis na 24,9 2,92 23,9 1,64 2~,2 2,39

stimuleren voor 24,3 6,23 24,1 5,85 24,2 5,95
na 25,4 8,24 23,3 7,58 24,3 7,86

samen voor 21,6 6,63 20,9 6,41 21,2 6,43
studeren na 23,4 8,54 21,0 7,30 22,1 7,87



xxx Bijlagen

BIJLAGE 0: EFFECT VAN DE FACTOR TuD OP DE SCORES VAN DE ILS-DIMENSIE
STUDIEOPVATTING (INTERVl;lNTIESTUDIE au MEAO-LEERLINGEN)
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Figuur 0: Tijdseffect op de ILS-dimensie studie-opvattingen.

BIJLAGE P: EFFECT VAN DE FACTOR TIJD OP DE SCORES VAN DE ILS-DIMENSIE
STUDIEMOTIEVEN (INTERVENTIESTUDIE BIJ MEAO-LEERLINGEN)

22 I ---..

~

-ei
B

,.
"

:!! 20
o
E

---
---cer tificaotger icht

beroepsgerichl

c
1l 18
s:
;;:

.Q,r 16
U1
.,,!.,
"0

0.14
o
~.,
2 12

U1

leslgericht
-e-
persoonlijk
-><-
ambivalent

10
voormeting nameting

Figuur P: Tijdseffect op de ILS-dimensie studie-motieven.



Bijlagen XXX1

BUlAGE Q: INTERACTIE-EFFECf VAN DE FACfOREN Tun X GROEP OP DE EXTERN
GERJClITE srDDlEMOTIEVEN (INTERVENTIEsruDlE BU MPAO-LEERLINGEN)

22,----------------------------,

groep 1: tesl....-
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14L-------.--------------.------~
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Figuur Q: 'Tijd X Groep'-effect op externe gerichte motieven (groep 1 zijn de minder
succesvolle leerlingen).

BUlAGE R: INTERACTIE-EFFECf VAN DE FACfOREN TUD X GROEP OP DE INfERN
GERJClITE srDDlEMOTIEVEN (INTERVENTIEsruDlE BU MPAO-LEERLINGEN)
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Figuur R: 'Tijd X Groep'-effect op intern-gerichte motieven (groep 1 zijn de minder
succesvolle leerlingen).
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BJJU.GE S:

Bijlagen

CONCORD~KSBN

De concordantiereeksen als functie van de leertaak. De reeksen zijn geordend op de activiteit
waannee een reeks begint volgens de volgorde van het coderingsschema (bijlage D). De tweede en
derde activiteit van de reeksen zijn geordend op kwantiteit. Zie voor de verklaring van de codes
het coderingsschema (bijlage D). Voor de betreffende activiteit staat weergegeven hoe vaak deze
op die plaats in de reeks voorkomt. Tussen haakjes 0 staat weergegeven hoeveel procent van het
voorgaande aantal bij de groep succesvolle leerlingen voorkomt.

Bijlage S.l·
Concordantiereeksen met een minimale frequentie van 9 bij 71 protocol/en met betrekking tot de
vocabulaire tekst

Reeksen beginnend met een mediatieve
activiteit:

112 (48)

"
"

J2

U5Jtl09 Inl~

20175)---8

12(33)~111(HIt " It9,--G]

32(31)---8

12(50)~

102 I"l)~" (20)~

- L 36(811---8

80(5tit 271"41~

:Z9(551~

24(63)--E]f>7't ....·'--G]

15 '611---E)

s '.'1---8..I'll,..I",---EJ
13('9}~

1l1771--Ej

111.55'~

61 (38)-~ U (42)~

-Ll'1251~

Sol 170J~54 (701~

33 (27)~ 33 (27)--G]

25(.521~2SIS:ZI~

17 (35)~ 17 (35)--G]

11 182)--E]-- 11 le2)~

10 (50)--0-- 10 ISO)~

(201~ l211'1~

- - L 131311--E]

1521---E)

ts .. )~

IS'}~21

-L
u

t " I",-G:]-- " I"'~
11(451~11(.5J~

10 ('O)~ 10 IJOJ~

.. lSI, , 7< t
42'-t"t.7,-E:]

161S6,-8
11(4SJ--E]

18 IUI-~ 18 (U)~

Reeksen beginnend met een orienterende
activiteit:

Reeksen beginnend met een procesbewakende
activiteit:

208(71)- U IHl--E]

1'0)-8
261'6,--E]
2.1'31~

1118S)~

(77)-E:]

12(83)~

161('72) 53(H)--E]

24f7SI--E]

20(80)~

(331-----8
(,3)---8

13 1~21---0

13(921~

(2')~

58 18llt 32 (88)~

15(13)---8

1111J)--E]

21 (52)-~ 15 I'O)~

-~L121"2)~
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Hl (5'7)

t 13 (.21~ 13 tt21---EJ

111.')-~11(4')~

160''''1'' ,52,---E:]
21(8'1---EJ

20(451~

l.(14~~

11(55)~

ae a ''''1"''''~25(88)~

24 (t2)---E:]

17t'51~

u (57)~,U. I,

'0 ''''t2< ""~1'1'11-E]
15('71~

28 (nl-~ 16 (81)~

-L12(75)~

l' (21)~ l' 1211-EJ

UI ('7J-~ 18 <"71-----8

13(3')~ 13(38)-0

10 t801~ 10 (1110)-0

10 {701~ 10 (70)-0

Reeksen beginnend met een sturende
activiteit:

45te'l-EJ

24('3)~

1, (501---EJ

1.51511----E]

1517Jl~

'(7')~

se 151111hlll 15 f!53)~

l' t'l)---EJ

17(12)~

15'801-0

24 (75)~ 11 "41--8

-Lll(.51~

14 (501~ 14 ISOI----cJ

~1'(.1)~3'(.1)~

- L2'17'1~15('7)~

- L 13"z)---EJ

15')~ 12 (58)~

15"--0-- 12 (.5')~

221' (57)

" (80)

~12

- L12

124 (51)

Reeksen beginnend met
activiteit:

een toetsende

1l5(55)~

"1",--8

40t55)~

)0 P01---E]

21('11~

17(71)~

17 Itll----E]

131311~

12(251~

10 (101---E]

1tl P71-tllS (77)~

l' 16J)----cJ

101100)-E]

117 182J~ 97 1841~

- L 20 17.51---E]

'7('3)~'7('JI~

--- L 20 (&5)-----8

'J(UltJ31.21~
lSI"I~

151471~

28 1391---E}-- 28 13'1-0

22 17'71---El-T 12 17S1-0

- L 10 180I---E]

211.81~2114al~

1'7 ("76J--El-- 17 1"7')-0

17 (3S)-~ 17 (3'I~

14(2il~1"(2')~

13('21~1l('2)~

11 1551~ 11 (55)----cJ

73"OJ '1" '30'~ " ""-Ei
-L1S(40)~

18 ('1J~ 18 1'11-Ei

17 11001-~ 1"7(100)~

20' 1'16)~ 10817.J-' 3. 1'71~
37(")~

1'1"781~

1S(80)~

80 C"7$)t47 1"72)~

18 (83)--8

15(731--8

21171J~211111~

9.111'.) 3"73 (61)- CN
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Bijlage S.2:
Concordantiereeksen met een minimale frequentie van 9 bij 71 protocollen met betrekking tot de
encyclopedische tekst.

Reeksen beginnend met een mediatieve
activiteit:

'53 (50) 2" (HJ U21U1--B

3JI~81~

221.,51-0

18(3!1)~

18150)~

17 (41)~

IJ146,--E]

13117'-8
lOltO)-~

10 (701-8

'70(Ult 38 (58)--0

22 (77I--E]

10(701-~

55IUI-El-r 3J(27)--0

- L 22 "41--E]

t.4)~J9( •• I--0

" IJ!I)~ J' (39)--Q

J4 (55)~ 21 (251--Q

- L 13(lll--E]

lJ ("5)~ 22 C411--o

- L 11 (55)--E]

27 (5')~ 14 '431--0

- L13IUI-8
23 (5'7)~ 23 (571--0

20 (80)~ 20 (80I--Q

11 t7J)~ 11 (711--Q

10 I'O)~ 10 1'0)-0

12 (50)EJ--- 12 150l~ 12 (501--E]

2.1'''1~15ItJI~151'11~

- L 13 (31J~ 1) 1311-~

Reeksen beginnend met
bewakende activiteit:

een

5. 1'51~ 33 1701~ 11 (701--E]

- L 21 (571~ 21 1571~

23 rHI~ 13 I"l~ 13 I"J-~

- L 10 t80)~ 10 (80J~

proces-

21 l)lJ~ 11 I.')~ 11 (45)-8

- L 10 1201~ 10t20J--E]

Reeksen beginnend met een sturende activiteit:

88(511--E]

211811~

17(J5J--E]

131100I-E]

UI5.)~

IJ1311~

1213Jl~

24 1'11~2. I'l)~

21 (S71~211571~

15131J~15tJJ1~

15 1.7)~ 15 (47)~

182l--EJ- 11 (82)--0

10 1501~ 10 (50)~

10 170l~ 10 170)~

1'!il~17"5)-8

12SJ~1'12SI-~

1'31~17IS3)~

14"~ 27 (l71--E}

- L 12 (75)-8
(82)~11('2)~

283 ISS) IU. 177 (5")

l')(45)~17

-La
17t5l)E}--- 17

'0 ""EJ-r"
Lll

Reeksen beginnend met een
activiteit:

toetsende

10 1'0)El-- 10 ('O)~ 10 (CO)--E}

11 IS21~ 11 f82)~ 11 tS21--E}
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Bijlage S.3:
Concordantiereeksen mel een minimale frequentie van 9 bij 71 protocollen met betrekking tot de
tekst over kansberekening.

Reeksen beginnend met een mediatieve
activiteit:

U2 (55) 104(60)-8
3S(;lj~

t'5)~

21t;1)~

12(67)-E]

1217')-8
'5 (49)---8

ltCl2/-E]

12t';)~

12(33)~

10(50)--E]

10(50)~

t(!I')~

'''''''''.'-8
14(50)~

13(!41-E]

12('1S1~

731!1S1tL .7 C.,)~

14(7')~

12C501--E]

65 ( •• J~ 43 (42)-8
-L22(")~

31 1.5)~ 23 14')--8

14 Inl-~ 15 ";1--8

10 (301~ 10 (30)-8

Reeksen beginnend mel een proces-
bewakende activiteit:

2" 1St)

131 147)

132 (5"1" ,..,~
3.("'7)~

1"(51)~

141(4)--8

11("'3)~55"'It 30(73)-8
1.1501~

111"3)~

""-t 18""-8131S41-EJ

10 C101--E.]

25 I'O)~ 15C80I-E]

-L10I301-8

'621--E]-- 21(62)-8
12 17.5)~ 12 1751-8

73'''' IN as ,,"---c;::::},- 18,•.,--E]- L 10140)--E.]

131"1~13('tl-8
131'2)~13('2)-8
11 t3'1~ 11 (3'J---8

!II (l00) EJ-- !II 11001~ t (lOO)--EJ

12' (50)

Reeksen beginnend met een sturende activiteit:

9] (4') 23(5:Z1~

211'''1~

15t531~

13(54)~

111271-E]

10(201-----8

1241-~ 171241-8
10 (801~ 10 (80)-0

t('71~t(")-o

10 I'D) EJ-- 10 ('Ol~ 10 ('Ol~"''''1Jl "',--E]201501-E]

151531-8

lS(.71~

121'lJ~

l'15'1~2.1']l-o

- L 12IS01-E]

2'(.'1~20(.S)~

----- L '(5'1-8

12 t'71~ 12 1'71-0

9(7')~'(7'I-o

n.
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Reeksen beginnend met een toetsende
activiteit:

l'27 ,n)~ 11 ''')~

- L 13 ("'----EJ
15 (")-EJ-- 15 4'7)~'0POlta8 (.,')~

20"Ol----EJ
12(''')~

34 (501~ 21 (57)~

-L1313'1~

27 (701~ 15 I''')~

- L 12 C7SI---E]
l'(Sl)~1'{531~

15 ('OI~15 I'O)~

~ 18 (SOI-EJ-- 18 1501~18 (50)
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Bijlage S.4:
Concordantiereeksen
instructietekst,

.. Ie frequentie van 9 bii 71 protocollen met betrekking tot demet een mtntma >

Reeksen beginnend met een mediatieve
activiteit:
lOU (U) 2"IUl_'1:: ::::~,: :

l.5(331~

41 (51) ----EJ
208 (~OJ -t1ft (42) -§]

50(38)~

14(2118
liS (52:)-0-i132 (55)---G

-_. - LUlU) ----EJ
101150)tL '5 (52)---G

21(52)8
1.5Ill)~

153,tV 42100,-0
lJ '6'7)---G

16 (56) ----EJ
45 In, -0-r 24 154)---G

~ L 21 (81) -GJ
42 (48)-~ 42 lUi ---G

40(53)--EJ-- 40(51)-8

38 (S3)-8-- 38 (53)---G

31 jUJ -0- 11 (45) -8

23 (57) --8- 23 157) -8

21 (67) -EJ-- 21 1'" -8

15 (20) -0-- 15 (20) -8

Reeksen beginnend
bewakende activiteit:

5'715'1-0
38IS8)-El

31(J9)~

1"3)~

"2)-0
16 (la)--0

141UI-EI

to.) -0- "(403) ----8
18 IUj -0-- 18 IU) -8- 18 (44) ----8
18 (56)-8- 18 (56)-8- 18 156,-G

24' 1521

met een

200 1St) -

proces-

.52 lUIla aa ,,0, -Glr 17 In, -0
-L1S1531G

20 (to) ~ 20 (40) ----8
Reeksen beginnend met een sturende activiteit:

401 lUI lO' (42) Llhll 91 IU) -0
'OU5)~

2'14"8
24(4"---0

241381~

22'4S)-EI

20(40)-El

181501~

18{U)~

57 (40)-EJ-r 41 IU) ---G

. --LullsJS
l6lfo1J~J'(O)-8

13 "~'I~ 13 (69)---G

18 (53) -0- '78 (53) -, U (5') --EJ
UCoi81-0
20 (50)-0

38 (U) --0-- 38 (42) ---0-- 38 (UI -8

(45)-0-r- 21 (52)-0
-L11 (35)-0

((4) ~ 22 I'.)-G

(!lo2l~ 21 (52)---G

81'S2'," 38
22

11

Reeksen beginnend
activiteit:

u (58) ~ 19 (51) -8- 19 (58) -8

J8j (41) 219 (46) 112 (45) -0

met een toetsende

U(541-0

39tH)S

2.5(44)~

24(H)---0

18(U)~

51(51)~l1(54)-8

--L14143J-0

1441-8- It 1441-8
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137, 140, 165, 166, 179, 180, XIII

hardop-denken 17,24,25,28,39,52,53,57,68
hardop-denkmethode 19, 22-26, 28, 58, 119, 177,

190
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hardop-denkprotocollen 18, 26, 29, 36, 38, 41,
46, 60, 68, 69, 75, 83, 101, 150, 165-167, 18q,
190

havt 57-59, 64-66, 74, 151-154, XXVII
herkenningspunten 27
herpresentatie 33
herstructureren 111,199
hints 82,93
homoiotransplantatie 32
hoofdgedachten 78, 85, 88-90, 92, 95, 98, 120,

1~146, 148, 149, 179
hoofdstrategie 18, 19
hoogbegaafd 16, 21
huidtransplantaties 32
huiswerkaanpakvragenlijst 58, 151
hypothese 105, 107, 112, VIII, XI, XVII, XXV
hypothesevorming 52
idee 104, 105, 176, 184, 196
ilo 120, 136, 138, 144, 146, 147, 160-162, 165,

178,179,188,192, XXIII, XXIV, XXV, XXVI
ils 151,152,154-156, 158, 162, XXVIII, XXX
incongruenties 26
individueel 1, 2, 14-18, 20-23, 28,41, 56, 71, 100,

105, 107, 120, 133-136, 134, 144, 178, 181, 187,
188, 192, 193, 197

informatie 2, 5, 6, 9, 11-13, 16, 19-21, 26, 31, 32,
35, 37, 38, 40, 42, 70, 71, 73, 82, 85, 86, 88,
89-92, 95, 97-99, 105, 116, 118, 141, 142, 149,
158-160, 167, 178, 181, 182, 184, 185, 189,191,
198, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XXI, XXII, XXVI

informatieblokken 114, 159
informatieborden 98
informatiegehalte 92
informatieomgevingen 195
informatieverwerkingsacriviteiten 11-13, 76, 182
informatievelWerkingsprocessen 26
informatievelWerkingspsychologie 2
informatievelWerkingstheorie 8
informed learning 86, 97, 195
informeren 81
inquiry learning 81
instructie 20, 22, 24, 27-31, 34, 35, 39, 40, 42-44,

51, 52, 54, 55, 57, 59, 79, 85-89, 91-101, 103,
104, 106, lOB-110, 133, 144, 168, 171, 172,
178-180, 183, 186, 187, 190, 191, 196-198, IV,
V, VI, XIII, XVI, XVII, XIX, XX

instructieblokken 94
instructieconditie 34, 35, 54, 83, 88, 167, I, II
instructiemaatregelen 82
instructiemethode 197
instructiemiddelen 95, 104
instructieomgeving 78, 88, 108, 109, 133, 176, 183
instructieontwerper 191
instructieperiode 96
instructiesituatie 189
instructietekst 31-35, 42-44, 46, 48, 50-52, 58, 60,

62-64, 67, 70, 73, 168, 170-173, 184, VI

instructievoorwaarden 196
instructievormen 91, 92
instrueren 88, 96
intelligentieniveau 77, 149
interacties 4, 8, 44, 53, 61, 63, 72, 73, 81, 92, 93,

103, 106-1OB, 110, 124-131, 133-135, 137,
139-143, 146-148, 152, 153-156, 158, 159, 183,
186, 188, 189, 193-195, XXXI

interaction 99, 189
interoeoordelaarsbetrouwbaarheid 24, 60, 68
intercept 51
intermediair 12
internaliseren 90, 104, 106, 124
internalisering 37, 92, 197
interpersoonsfactor 30, 39, 44, 58, 60, 125, 130,

134, 137, 139, 146, 158
interventieduur 187
interventieonderzoeken 3, 14, 22, 78, 93, 95, 107,

lOB, 110-112, 119-121, 125, 132, 136, 140, 144,
149, 150, 159, 164, 165, 176, 179, 187, 188,
XXII, XXIII, XXVII

interventies 3, 35, 38, 89, 94, 95, 101, 117, 119,
124, 132, 138,145, 177, 182, 187, 191, 195, 197,
XXVIII

interventiestudie 86, 89, 106, 120, 127, 130, 131,
144, XXX, XXXI

interventievormen 116
intrapersoonsfactor 30, 39, 44, 58, 60, 125, 129,

130, 134, 137, 139, 146, 151, 159
introspectief 25, 53
inzicht 6, 12, 14, 21, 25, 42, 74, 80, 84, 103, 158,

176,178,179,181,183,185,186,190,192,196,
197,199, IX

inzichtvragen 34, 94, 118
isl 97-99
kans 28, 43, 45, 62, 63, 82, 101, 154, 174, 178,

182, I, III, V, IX
kansberekenen 17, 41-44, 46, 48, 50, 52, 58, 60,

62-64, 67, 70, 72, 73, 119, 122, 150, 160, 168,
170, 171, 173, 175, 186, XIII

kansberekening 31, 32, 34, 35, 51, V, XVI, XVII,
XIX,XX

kansberekeningsommen 34
kansberekeningsprobleem 18
kansen 32, 33, 60, V
kansendiagram 17, 32, 60
kansproblemen 32
kanssituaties 32
kennis 3-9, 11-17, 21, 37, 74, 80, 82, 87, 88, 91,

98, 100, 103-105, 121-123, 130, 131, 144, 145,
148, 150, 153,158, 162, 163, 173, 178, 179, 181,
183,184, 186, 187, 191, 193-199, IX, XI, XXIX

kenniscomponent 14
kennisconstruerend 181
kennisconsumptie 195
kennisgebruik 194
kennishiaten 192
kennisverwerving 32
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kennisvraag 34
k1as 96, 106, 144, 193, 195
k1assituatie 196
kompasgebruik 119
lagnunohaar 32
las 105, 120, 144, 146, 147, XXIII, XXIV, XXV,

XXVI
learning 4, 8, 12, 20, 79, 81, 84, 97, 177
leeftijdsgebonden 15, 16
leer- 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15, 37, 45, 49, 73, 119, 167,

170-172, 175, 187-189, 196-198, VII, XII
leeractiviteiten 1, 6, 7, 11-13, 37, 55, 70, 76, 86,

103, 105, 107, 144, 149, 163, 167, 169,176, 181,
182, 197, XI

leerbekwaamheden 2
leercomponent 108
leerconcepties 179, 183, 184, 196
leereffecten 57, 58, 77
leerfunctie 181
leergedrag 11, 17, 56, 100, 102, 123, 180, 182,

193, 196
leerheuristiek 120, 123, 125, 127, 129, 150, 158
leerhulp 107, 115, 116, 120, 132, 135, 136, 145,

158, 159, 162
leerhulponderdeel 159
leerhulptoets 118
leerinhouden 194
leerkracht 11, 12, 34, 76, 79-81, 83, 89, 92-95, 97,

98, 100-106, 109, 116, 122, 124, 134, 177, 186,
191-199

leerkrachtgeleide 89
leerling 1-3, 6-24, 26-41, 44, 47, 48, 50-61, 64, 68-

111, 113-116, 118-124, 129, 130, 132-154, 157-
184, 186-198, 199, VII, VIII, IX, XI, XVIII,
XXVII, XXVIII, XXX, XXXI

leerlingkenmerken 7, 13, 55, 56, 64, 65, 67, 74,
165, 182, 183, 185, 186, 189-191, VII, XI,
XXIII

leerlingmodel 183
leerlingpopulaties 192
leerlingrespons 104
leerlingspecifiek 171
leerlingvariabelen 191
leermiddel 93
leerniveau 160
leeromgeving 22, 77-80, 84, 85, 91, 93, 107, 108,

110, 120, 160, 177, 179, 191, 195
Ieerprestaties 2, 4, 8, 18, 22, 24, 28, 29, 33, 39,

40, 44, 46, 50, 51, 54-58, 63-68, 73-76, 79, 89,
106,111, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 134, 135,
139, 143-145, 148, 150-153, 161, 173, 178, 181,
182, 192, XVI, XIX

leerproblemen 88, 96, 101, 104, 120, 188-190, 193
leerproces 1-3, 5, 6, 10-14, 18, 21, 22, 35, 37, 40,

55, 56, 72-76, 78, 80, 82, 88, 92, 99, 109, 111,
113, 116, 117, 124, 133, 159, 162, 163, 166, 167,
171, 172, 175-183, 186, 187, 188-190, 192, 193,
196-199, VIII, XI

leerresultaten 1, 12, 37, 74-76, 103, 111, 122, 139,
161-163, 186, XI

leersituaties 1, 79, 150, 197
leerstijldimensies 150
leerstijlen 151, 162, 164, 182, 183
leerstoornissen 99
leerstrategie 1-3, 11, 85, 193, 197
leersucces 199
leertaak 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-19, 21, 24, 29-37,

39-44, 46-52, 55-67, 71-74, 79, 82, 92, 93, 99,
103, 119, 122, 123, 129, 145, 150-153, 160-162,
166-178, 181, 183, 186, 190, 193, 198, rv, V,
VI, XI, XVI, XIX

leertaakafhankelijk 41,72,171
leertaakafhankelijkheid 23, 68, 72, 160
leertaakkenmerken 37
leertaakniveau 74
leertaakonafhankelijkheid 168
leertaakonafhankelijk 51
leertaakspecifiek 55
leertakenduo's 168
leertakentrio 168
leertheoretisch 191
leertijden 53
leervaardigheden 92, 193, 195
leervariabelen 55
leervermogen 91, 195
leerweg 11, 182
lees- 88, 94, 124, 168, 184, 195, I, II, III, VIII,

XXI
leesactiviteiten 93
leesniveau 137
leesprocessen 15
leessnelheid 98
leestaak 83
leestest 90, 105
leestijden 179
leestoetsen 90
leesvaardigheid 98, 99, 136, 138, 139, 144, 149,

160-162, 165
leesvaardigheidsondetwijs 144
leittext 81
leraren 1, 12, 92, 107
leren 1-8, 10-15, 17-22, 25, 28, 29, 34,36-42, 52,

53, 57, 68-85, 87, 88, 92, 93, 95-97, 99, 100,
103, 104, 107-111, 113, 116, 118, 119, 132, 133,
144, 145, 149, 158, 160, 162-166, 170, 172, 173,
175-177, 182-184, 186-189, 191, 193-198, I, II,
III, IV, V, VI, VII, X, XI, XXII

les- 83, 86-89, 91, 100, 102, 107, 116, 118, 145, I,
III, VII

lessen 1, 86, 87, 89-91, 95, 98, 100, 102, 105, 106,
118, 119, 122, 144, 145

lessituatie 94
lesstof 91, 122, 145
lezen 2, 5, 6, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 32, 36,

37, 42, 44, 45, 47, 70, 72, 73, 78, 81, 83, 85,
89-91, 93, 96, 98, 99, 106, 116, 118, 133, 149,
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158, 160, 161, 169, 172, 175, In, 182-185,190,
I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XXVI

Ito 120, 140-143, 160, 161, 165, 178, 188, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI

maintenance test 192
mandl 11,12,39
manova 39, 43, 44, 48, 125, 134, 146
maps 86
markeringen 22, 27-31, 33, 35, 39, 4~7, 50,

52-55, 59, 69, 167, 178-180, IV, V, VI, XIII
materiaal 7, 98, 186, 197
materiaalkenmerken 13
meao 120, 149, 150, 152, 161, 162, 164, 165, 179,

187,188, XXVII, XXVIII, xxx, XXXI
mechanistisch 13
medeleerling 81,82,133
mediatieC 37
meerkeuzevragen 4
memoriseren 15, 112, 156, 157, 163, 182-185
memory 15
menskracht 132
menu 118
menugestuurde 35
menulijst 33
metacognitie 1-6,8, 13-15, In
metacognitieC 3, 4, 6, 10-17, 21, 25, 56, 80, 82, 88,

90, 96, 99, 103, 121-123, 130, 131, 144, 145,
148, 150, 153, 162, 178, 179, 183, 187, 190, 191,
193-196, 198

meta memory 3,4,86
metamemorytraining 86
misconcepties 16, 81, 91, 196
mkv 122, 123, 130, 131, 145, 148, 150-153
modelleren 81-83, 88, 91, 95, 98, 100, 102-104,

106, 107, 109, 110, 118, 196
modellerend 176
modelling 81,82
module 98
monitoring 4-6, 14, 133, In, 192, VII
motivationeel 11, 12, 14, 99
multidisciplinair 195
multikennisrepresentatie 109
multimediaal 109
multivariaat 43, 48-50, 125, 127
multivariate analyse 39, 40, 43, 44, 48-50,

125-127
nametingen 119
natest 119, 123, 150
natoets 66, rt, 90, 94, 129, 135, 138, 139, 153,

178,179, 192
nevenprodukt 1
niveaugroepen 58, 151
observatie 83
observatiegegevens 57, 78, 159, VIII
observational 79, 81
observeren 94
oeCenen 35, 79, 82-85, 88-91, 95, 100, 108-110,

163, 187, 194, 197

oeCenCase 101
oeCening 83, 84, 88, 89, 91, 107, 122, I, II
oefenopgaven 37,41,42,61,70-72,127,160,173,

178, 182, IX, XII
oeCenperiode 83
oeCentaken 100, 119
oeCenvragen 182
omgevingskenmerken 13
ondervragend 81
ondeIWijsmaatregelen 1
onderwijsonderzoek 13
onderwijspraktijk 23, In, 191, 192,195
onderwijsprogramma's 190, 198
onderwijspsychologisch 40, 68
onderwijzen 81, 88, 90, 91, 93, 98, 107, 110, 124,

186,1%
onderzoek 1, 2, 11, 15-26, 28, 30, 31, 33-35, 41,

51, 52, 55-60, 64, 68, 71-73, rt, 78, 82-85, 87,
90-92, 94-97, 99, 104-107, 109, 115, 119-121,
123, 132-134, 136, 140, 143-145, 147, 149, 150,
159-161, 167, In, 181, 187, 189, 190-195, XIII,
XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXVIII

onderzoekscondities 30
onderzoeksessies 35
onderzoeksgolf 2
onderzoeksgroep 60, 151
onderzoekskader In, 182
onderzoekslijnen 3
onderzoeksmethodologische 28
onderzoeksperiode 57
ongevoeligheid 40
ontdekken 79-81, 84, 89-91, %, 108-110, 198
ontdekkend 79-81, 91, 109
ontwikkelen 89, 111, 132, 183, 191, 198
ontwikkeling 1, 6, 8, 26, 57, 88, 101, 103, 104,

189, 195, 197, 199
ontwikkelingsachterstanden 16
ontwikkelingsniveau 136
oogbewegingsregistraties 26
oogfixaties 26
oplossingsactiviteit 21
oplossingsprocedures 3
oplossingsresultaat 21
oplossingstechnieken 103
oplossingsweg 106
organizer 113
osm 194, 195
ouders 1, 12, 15,21,58, 121, 161, 193-195
oudertrainingsprojecten 194
overdracht 99,109, 110, 179, 191, 193-197, 199
overdragen 83, 97, 108, 191, 195
overgeneralisatie 3
paasrapportcijfer 121
paperpresentaties 25, 193
participatie 84,86, 91, 101, 110, 1%
participatiedrempel 101
participation 79, 84
pending 114, VIII
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persoonlijkheidsdimensies 13, 56
persoonlijkheidskenmerken 68, 75
persoonsvariabelen 181
planmatiger 21
plannend 176
praktijkopdrachten 82
preconcepties 90, 91
prediction 15
presentatieduur 33, 46
presentatietijd 47
prestatiemeting 124
prestatiemotivatie 24, 59
prestatiemotivatieschaal 59
prestatierelevant 198
prestatieverbeteringen 162
presterend 2, 20, ISO
probleemgericht 76, 111, 171, 182
probleemoplossingscompetenties 194
probleemoplossingsproces 9
problem 19, 84, 85, 103, XXI
procedure 8, 34, 39, 43, 50, 59, 81, 84-86, 90, 93,

95, 122, 134, 136, 140, 145, 146, 150, 151
procedurele 5, 8, 97, 100, 173, 197, X
proces 11, 14, 36, 38, 39, 43-45, 47, 49, 50, 56,

61-63, 74, 75, SO, 91, 99, 111, 113, 124, 125,
135, 141, 159, 176, 183, 187, 197, X, XIII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVl, XXVIII

procesbewaken 17, 37, 40, 41, 43-45, 47-50,
61-65, 70, 71, 88, 111, 125, 140-142, 158, 172,
176,178,182,192, VII, XI, XVI, XIX, XXIII

procesbewakend 111,168,172, 175, 181, 197
procesbewaking 5-9, 13, 15, 17, 18, 21, 70, 133,

190
procesbewakingsactiviteit 41, 60, 173-175, ISO,

182
procesbewakingsgedrag 193
procesbewakingsrol 193
procesbewakingsstrategie 90, 94
procesbewakingsvaardigheden 99
procesgericht 21, 92, 160
procesrelevant 198
proelleider 34-36, 38, 95, VIII, X
propositioneel 8
protocolanalyses 68
prototypisch 123, 165, 197
reactie 151, X
reactietijden 59, 64, 75
reactietijdexperimenten 75
reactietijdtaak 75
realiseerbaarheid 195
realiseren 85, 191, 192, 195
realiteitswaarde 6
reciprocal 93, 124, 187
redactiesommen 84
redactievraagstukken 84
redeneeropdrachten 84
redeneertaken 84
redeneervermogen 136, 165

reeksfrequenties 167
reekslengte 167
referentiefactor 44
reflectief 14
regelmatig 23, 106, 117, 176, 189, 199
registratiemethoden 191
regressie 152
regressieanalyse 40
regressieanalysetechniek 39
regressievergelijking 51, 64, 67
regulatie 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 24,

36, 39, 55, 56, 68, 70, 78, 93, 99, 101, 109, 123,
141, 144,150,159,166,170, 175-177, ISO, 182,
186, 188, 190, 192, 195-197, 199, VIII, XIII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI

regulatieactiviteiten 12, 16, 17, 21-24, 28, 29, 32,
34-44, 46-56, 58, 60-85, 106, 108, 109, 110-113,
120, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 135, 137, 138,
140-142, 146, 147, 150, 160-162, 164-168,
170-173, 175-183, 185, 186, 190, 191, 194, 195,
197, 199, XI, XII, XVI, XIX

regulatiebenadering 14
regulatiecomponent 13, 14
regulatiegedrag 55, 57, 76, 161, 162, ISO, 182,

183, 186-189, 192, 197
regulatiekubus 177, 182, 183, 185, 186
regulatiekubusonderzoek 186
regulatieopmerkingen 131, 148
regulatieprocessen 7, 14, 17,22-24,28,29, 36-41,

43, 45-50, 54, 56-58, 60-65, 68-74, 77, 79, 81,
82, 88, 89, 92, 106-111, 113, 114, 119, 120, 122,
124-127, 134, 135, 137, 140-142, 144, 146,
158-162, 165, 166, 170-172, 176, 178, 179, 182,
183, 184, 186, 187, 190, 191, 194-198, 199,
XIII,XXIII

regulatiestrategie 97, 102
regulatietoepassingen 88
regulatietrainingen 16, 119, 120, 122
regulatievaardigheden 197
reguleren 1, 2, 5, 9, 13, 22, 37, 55, 56, 72, 75, 76,

78,84,85, 97, 98, 102, 149, 162, 175, 177-1SO,
182, 187, 188, 192, 193, XI

reinforced 11
rekenen 38,45,49, 133, 169, 170, 172, I, II
rekenoperaties 84
rekenregels 84
relatie 15, 19, 22-24, 39, 46, SO,55, 56, 66, 68, 73,

76, 87, 96, 99, 100, 105, 165, 166, 172, 173,
181, 186, 194

relationships 18
relevant 4, 8-10, 13, 17, 26, 39, 81, 97, 99, 133,

183
relevanties 13
remedial teaching 104, 191
replicatie 192
representatie 84, 90
representatieniveaus 113
responses 25, 27, 28, 190
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responsief 79, 92, 93, 97, 103, 107-110, 178, 179,
188, 189

restatement 18
retentie 44
retentietoets 103, 192
retrospectie 23, 25, 53, 191
reviserend 175
rol 2, 12, 16, 18, 21, 72, 81, 82, 88, 89, 92-94, 105,

109, 134, 152, l6Oc162, 187, 192-194, 198, 199
rolwisselend 93-97, 100, 103, 104, 106, 110, 124,

132, 179, 196
rolwisseling 95, 109
routinetaak 20
samen 1, 24, 38, 68, 74, 76, 77, 83, 94, 105, 124,

133,158,161, 163, 176, 189, XXII, XXIX
samenvatten 5, 13, 17, 19, 37, 40, 42, 63, 65, 70,

72, 88, 93-96, 98, 99, 149, 181, IX, XII, XVII,
XX,XXVI

samenvatting 21, 89, 94, 107, 178
samenvattingsstrategie 95
scaffolded 101, 103, 183
scaffolding 92, 93, 106, 109, 110, 179
schedule 20
schema 36,41,68-70,75,89, 113, 178, 184, 185
schemaconstructiegroep 89
schemagroep 89
schemaloze 89
schematiseren 7, 13, 90
scholengemeenschappen 30, 58
school 2, 11,31, 120, 122, 134, 136, 144, 145, 193,

194,IV
schooljaren 194
schoolperiode 58
schoolprestaties 194
school type 1
self-control 88
situatiebeschrijvingen 59
sociaal 79, 93, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 110,

120, 178, 179, 193, 194, 197
sociaal-interactief 79, 93, 97, 99, 103, 107, 109,

110, 197
socratisch 118, 124
specificiteit 28, 51
specifiek 3, 5, 14-18, 21, 27-29, 31, 34, 42, 51, 52,

54, 55, 59, 68, 71, 73, 79, 89, 90, 99, 108, 109,
167,175, 178, 183, 197, I, VIII, XIII

spreidingsmaat 41
srlis 20
stappen 13, 81, 85, 91, 95, 102, 106
stappenplannen 85
stilleestest 136, 146
stillezen 94
stimec 107
stimulans 160
stimuleren 3, 27, 52, 53, 77, 84, 90, 95, 98, 100,

109, 133, 135, 183, 189, XXIX

strategie 1, 2, 4-7, 13, 14, 16, 18-21, 37, 77-79,
85-90, 92, 94-100, 102-107, 109, 181, 186, 187,
189, 193-198, XI

strategiegebruik 14, 17, 87, 92, 96, 97, 187
strategiegebruiker 14
strategiegedrag 99
strategiekennis 97
strategiekeuze 87
strategisch 14, 23, 79, 103, 106-108, 149, 181, 198,

199
strikvragen 81
studeergedrag 102
studeerinhoud 163
studeerproces 162, 163
studeerresultaat 162
studeren 1, 85, 105, 123, 144, 158, 163, 181, 182,

194, 196, XXIX
studie 3, 20, 77, 85, 87, 95-97, 99, 122, 140, 144,

155, 160, 171, 187, XIII, XXVIII, XXX
studieaanpak 150, 151, 156, 162
studieactiviteiten 12, 85
studiegedrag 85, 87, 89
studiehouding 182
studielessen 1
studiemethoden 121, 124
studiernotieven ISO, 151, 158, 159, 163, XXIX-

XXXI
studieopvatting 150,151,158,163, XXIX, XXX
studieproces 12, 155
studieresultaat 155
studiestrategie 1, 163, 194
studietechniek 1
studietekst 118
studietijd 9, 11, 24, 28, 29, 36, 37, 40, 46, 47, 68,

69, VII, IX, XI, XXIV
studietoetsen 119
studievaardigheden 149
studievaardigheidslessen 1
studiewijze 89, 123, 182, VII, XI, XVI, XIX,

XXIII
sturen 5, 8, 9, 11, 14, 17, 37, 40, 41, 47, 49, 50,

61-U5, 70, 71, 74, 75, 111, 125, 126, 133, 135,
138, 140-142, 160, 172, 176-178, 182, VIII, XI,
XIV, XVI, XIX, XXIV

sturingsactiviteiten 41,70, 141, 162, 173-175
sturingscomponent 70
sturingsproces 10, 12, 176
stuurloosheid 179
stuurvragen 81
sub passages 184
subproblemen 198, VIII
subschaal 153-158, 162, 163
subset 39, 40, 51, 57, 64, 73, 165, 186, XIX
substitutiegedrag 99
suotest 99, 136, 151
succes 102, 103, 168, 173, 174, 183, 184, 188, 189,

194
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succesvol 1, 2, 18, 20-22, 29, 48, 50, 55-58, 60, 61,
63, 68, 69, 71-75, n, 111, 123, 133, 150, 151-
153, 156-159, 161-163, 165, 166, 168-170,
172-176, 178-186, 189, 190, 192, 193, 198,
XXVII-XXIX, XXXI

svo 2,14
symbolic 82
synthesis 36
taakafhankelijk 26
taakafhankelijkheid 55, 72, 166, 171, 176
taakaspecten 193
taakcondities 92, 113
taakeisen 13, 20, 70, 179, 180, 183, 185, 186,

189-191, 197
taakevaluaties 98
taakgevoelig 40
taakhouding 55, 56, 58
taakirrelevant 56
taakniveau 190
taakopdrachten 197
taakrelevant 56
taaksituatie 14, 101
taakspecifiek 14,22,55,56,61,72,85, 171, 176,

187
taken 5, 16, 17, 20, 21, 26, 34, 41, 42, 57, 60, 70,

79,80,82, 100, 105, 170-172, 175, 188
talentvol 21
teaching 81, 93, 104, 124, 187
technieken 1, 94, 159
tekst 5, 10, 12, 17-22, 27, 28, 32, 33, 35, 37,
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