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1 Voorwoord 

In het kader van het 'leesbord project' van de vakgroep cognitie en communicatie van 
het 1.P.O. te Eindhoven is er een orienterend onderzoek verricht naar de effectiviteit 
van verschillende aanbiedingsstrategien bij het leren van zg. gepaarde associaties 
met behulp van een computer. Er zijn zowel experimenten gedaan met kinderen 
als met volwassenen, zij het met ander stimulusmateriaal. In dit verslag komt het 
gedeelte met de kinderen aan bod. Het schrijven van de programma's, het uitvoeren 
van de testjes en het verwerken van de gegevens vormden voor mij een stage voor 
mijn studie electrotechniek aan de t.u. te eindhoven. 

Ik wil Henk Ellermann bedanken voor zijn prettige manier van begeleiden en 
zijn kritische opmerkingen bij het maken van dit verslag en Carl van der Pol voor 
zijn hulp bij het gebruik van de Macintosh computer. 
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2 Inleiding 

Het leren van gepaarde associaties is een veelvuldig voorkomende bezigheid in allerlei 
vormen van onderwijs. Een voor de hand liggend voorbeeld is het leren van woorden 
in een buitenlandse taal, maar ook in een vroeger stadium van het onderwijs speelt 
deze vorm van leren een belangrijke rol. Kinderen die leren lezen, leren de associatie 
tussen een letter en haar uitspraak en later tussen een plaatje en het bijbehorende 
geschreven woord. 

Over het algemeen is deze vorm van leren een tijdrovende bezigheid. Men vraagt 
zich dan ook af of de effectiviteit van het leerproces niet kan warden verbeterd. Ver
schillende onderzoekers (Atkinson & Groen, 1969; Atkinson & Paulson, 1972; Laub
sch, 1970; Marshall, 1983) hebben gezocht naar een strategie om de aanbiedingsvolg
orde van de items zodanig te manipuleren dat het leerproces zo optimaal mogelijk 
verloopt. Uitgaande van mathemathisch geformuleerde leermodellen probeerden zij 
regels af te leiden waarin vastligt welk item als volgende gepresenteerd moet war
den, eventueel afhankelijk van responsies gegeven op eerdere presentaties van een 
item. Het afleiden van de optimale strategie uit een leermodel is in bovengenoemde 
literatuur uitgebreid beschreven. 

Empirisch testen van de afgeleide strategieen (o.a. Karush & Dear, 1966; Slobbe, 
1972) hebben nooit belangrijke verschillen in effectiviteit aan kunnen tonen. De re
den hiervoor kan zijn dat veronderstellingen gedaan bij bet afleiden van de strategie 
onjuist waren en dat dus niet de optimale strategie getest is of dat de verschillen 
inderdaad niet erg groat zijn. Bovendien is nog de vraag, als onjuiste veronder
stellingen gebruikt zijn, hoe groat het verschil is met de werkelijk optimale strategie 
behorende bij een bepaald model. Enkele simulatie studies (Kaiser, 1986) lieten zien 
dat de verschillen inderdaad erg klein kunnen zijn (zie ook Laubsch, 1970). 

Een heel andere vraag is of de items wel met een bepaalde strategie aangeboden 
moeten warden. Hebben leerlingen wel zo'n behoefte aan voorgekauwde leerstof? 
Misschien zijn de leerlingen in praktijk zelf in staat om de voor hen optimale strate
gie 'af te leiden' en warden wellicht betere resultaten geboekt wanneer de leerlingen 
vrij zijn in het kiezen van het volgende item dat ze willen leren. Als dit zo is geeft 
dit gegeven een belangrijke wending aan het onderzoek. Het zoeken naar een opti
male strategie wordt een empirisch probleem: het vinden van regels die het 'vrije' 
leergedrag van leerlingen bij het leren van gepaarde associaties beschrijven. Ook kan 
getracht warden om uit de gevolgde strategie een leermodel af te leiden. Zijn leer
lingen niet in staat hun eigen strategie af te leiden dan zou dat een rechtvaardiging 
zijn voor verder onderzoek naar leermodellen en hun bijbehorende aanbiedingsstrate
g1een. 

Het doel van het hier uitgevoerde experiment is antwoord te geven op de gestelde 
vraag. Daartoe zijn drie condities (leersituaties) met elkaar vergeleken. De eerste 
conditie (gedetermineerde conditie) bevatte een bepaalde strategie. Hier is gekozen 
voor het alles of niets model omdat dat door eerder onderzoek (Dirkzwager, 1984) als 
goed toepasbaar werd bevonden bij het leren van gepaarde associaties. Bovendien 
is de optimale strategie (Karush & Dear, 1966) eenvoudig te implementeren o.a. 
doordat ervoor in tegenstelling tot sommige andere strategieen geen parameters 
geschat hoeven te warden. De tweede conditie (vrije conditie) liet de beschreven 
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vrijheid aan de leerlingen. De derde conditie (set conditie) is wat vrijheid betreft 
een tussenvorm van beide andere condities. Hierin werd nl. uit de set van te leren 
woorden een kleinere subset aangeboden waarbinnen weer wel keuzevrijheid aan de 
leerlingen gelaten werd. 

Eerst volgt nu een korte verhandeling over leermodellen, waarin een mathema
tische beschrijving van het alles of niets model is opgenomen. Daarna worden de 
drie condities en de procedure van het experiment uitgebreid beschreven en tenslotte 
zullen de resultaten van de tot nu toe gedane analyses op de verkregen gegevens en 
de daaraan verbonden conclusies gegeven worden. 
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3 Over leermodellen 

3.1 inleiding 

Een computer kan gebruikt warden om een leerproces te controleren. De wijze 
waarop de leerstof aangeboden wordt zal hierbij invloed hebben op de leersnelheid. 
Hoe presenteer je de stof? In welke volgorde presenteer je de gepaarde associaties 
(items genoemd)? Hiervoor zullen beslissingsregels opgesteld moeten worden, een 
strategie, waarmee de aanbiedingsvolgorde gestuurd wordt. Deze strategie kan van 
een aantal factoren afhangen. Omdat er interactie met een leerling plaatsvindt, 
zullen de gegeven responsies invloed moeten kunnen hebben op de keuze van de 
aan te bieden items. De prestaties zijn immers een directe controle van het verloop 
van het leerproces. Hiervoor moet de geschiedenis van het leerproces bijgehouden 
warden: een staat (afhankelijk van vorige presentaties en responsies) waarin het 
proces verkeerd en waaruit de eerstvolgende presentatie volgt. De relatie tussen 
de geschiedenis en de komende presentatie ligt vast in de strategie. Deze strategie 
kan bv. zo zijn ingericht dat de net to leerwinst van het leerproces wordt gemaxi
maliseerd. Het leerproces kan hiertoe in een boomstructuur beschreven te warden 
waarin de takken voor de presentaties en responsies staan en de 'nodes' voor de 
leerstaat oftewel het bereikte niveau op dat moment (zie fig. 1). Van elk pad moet 
bekend zijn wat de netto leerwinst is opdat na een responsie steeds het pad gekozen 
kan warden dat tot het hoogste eindniveau leidt. De theorie voor het bepalen van de 
bijbehorende strategie is nogal ingewikkeld en zal hier niet verder behandeld warden. 

STAG[ 
I 

PM< //\ /\\ i\ i\ 
I !A(A AlA\A A A A 

1 o o· o e' • o· lo o' 1 o o' o o' p ,· • p' 
< .. _ .. , ...... ' 

Fig. 1 Boomdiagram voor de eerste twee presentaties van een proces met twee 
stimuli s en s' en twee responsies a en a'. 

Een andere mogelijkheid is om per trial ( een presentatie met responsie) de onmid
delijke leerwinst te maximaliseren. Steeds wordt clan dat item aangeboden waarvan 
verwacht wordt dat het op dat moment de meeste leerwinst oplevert. De leerling kan 
hiervoor wat het leren betreft met een eenvoudig mathematisch model beschreven 
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worden. Uit dat model kan de foutkans bij aanbieden van een item berekend warden. 
De leerwinst per item is dan het verschil in foutkans voor en na de aanbieding van 
dat item. 

Er bestaan verschillende leermodellen die afhankelijk van de leersituatie en de 
te leren stof al dan niet voldoen. Uit een leermodel moet nl. een strategie afgeleid 
warden welke het beste het verloop van het leerproces stuurt om de prestaties van de 
door het leermodel beschreven leerling te maximaliseren. Het doe} van de strategie 
kan bv. zijn om aan het eind van het leerproces zoveel mogelijk items goed te kennen 
of alle items tot op een zo hoog mogelijk niveau. 

3.2 het alles of niets model, leermodel en strategie 

Dit model wordt vaak bij onderzoeken gebruikt en vinden we terug in vele publicaties 
(a.a. Bower, 1961, 1962). In het model wordt voor ieder item een staat bijgehouden. 
Deze staat geeft aan in hoeverre een item geleerd is. In het begin blijven de prestaties 
van de leerling op een constant niveau: het item is nag niet geleerd maar er bestaat 
een kans g (= 1/het aantal items) dat door gokken het goede antwoord gegeven 
wordt. Zie grafiek 1 voor de alles of niets leerkurve. 

P(goed antwoord) 

1 

g 

0 

trials 

Grafiek 1 De alles of niets leerkurve 

SW 

Met een bepaalde verwachting c gaat de staat over van niet geleerd naar geleerd 
d.w.z. de leerling kent het item en maakt er geen fouten meer mee (de 'true' is 
geleerd). Zie tabel 1 voor de overgangskansen 
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staat na een trial 

geleerd niet geleerd 

geleerd 1 0 
staat voor een trial 

niet geleerd c 1-c 

Tabel 1 Overgangskansen in het alles of niets model 

Na n presentaties van een item is de kans dat het nog niet geleerd is 

(1- er 
De foutkans is clan 

Pi(n) = (1 - cf* (1 - g) 

De leerwinst per trial per item is het verschil in foutkans voor en na een trial 

F(n) = Pi(n) - Pi(n + 1) = c * (1 - er* (1 - g) 

waarin n het aantal goede antwoorden is na de laatst gemaakte fout. F(n) is 
maximaal als n zo klein mogelijk is. Bewezen kan worden (Karush & Dear, 1966) 
dat de volgende strategie voor het alles of niets model tevens de optimale is: 

• kies het element met de kleinste n, d.w.z. met het meest recente foute antwoord 

• als er meer elementen zijn met dezelfde kleinste n kies er clan een willekeurig 
uit. 

In <lit model wordt, evenals in de meeste modellen, geen rekening gehouden met 
de factor 'vergeten' omdat de kans op een foute respons alleen verandert voor het 
item dat wordt aangeboden. De kansen voor de overige items blijven gelijk. Een 
onopgeloste moeilijkheid blijft ook om factoren als motivatie en concentratie in een 
leermodel onder te brengen. 
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4 Experiment 

4.1 de condities 

De algemene taak van de leerlingen is het leren van de associatie tussen een plaatje 
en het bijbehorende geschreven woord. Zoals al vermeld in de inleiding zijn er drie 
verschillende con di ties gebruikt: 

1. een gedetermineerde conditie, 

2. een set conditie, 

3. een vrije conditie. 

De presentatie van de woorden en plaatjes was bij elke conditie hetzelfde: links 
stonden 9 plaatjes en rechts de bijbehorende woorden (beide random verdeeld over 
een matrix van drie bij drie; zie fig .1). 

plaatje plaatje plaatje zak w1eg mms 

boom oog kat 

m mes bal 

Fig. 1 Het beeldscherm tijdens de trainingen 

Het principe was steeds dat links een plaatje omcirkeld werd en dat de leerling er 
rechts het bijbehorende woord aan moest wijzen. Het verschil tussen de drie condities 
zat in het selectie mechanisme voor het bepalen van de volgorde van presentatie van 
de items. 

de gedetermineerde conditie: Volgens de alles of niets strategie wordt steeds een 
plaatje geselecteerd en omcirkeld, waarna de leerlingen het bijbehorende woord 
met de muis moeten aanwijzen. 
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de set conditie: De negen items warden hier volkomen willekeurig in drie sets van 
drie woorden verdeeld. Bij aanvang wordt de eerste set plaatjes omcirkeld. Uit 
deze set moeten de leerlingen een plaatje uitkiezen. Om dit plaatje wordt een 
vierkantje gezet en de cirkels verdwijnen. Nadat de leerling het bijbehorende 
woord heeft aangewezen verschijnt dezelfde set opnieuw zolang hij/zij dat zelf 
wil. Als met de muis in een daarvoor bestemd hokje geklikt wordt, verschijnt 
een nieuwe set op het scherm. Nadat de drie sets geweest zijn is de training 
afgelopen ( ook al is het maximum aantal trials nog niet bereikt). 

de vrije conditie: In de vrije conditie bepaald de leerling zelf welke plaatjes gese
lecteerd warden. Daar zoekt hij/zij dan een woord bij om vervolgens weer een 
plaatje te selecteren. 

Bij alle condities wordt de leerling auditief geinstrueerd over wat hij/zij moet 
doen ('wijs nu een plaatje aan', of 'wijs het woordje aan dat bij dit plaatje hoort'). 
Bovendien wordt aangegeven als iets gedaan wordt wat niet de bedoeling is ('hier 
staat geen plaatje', 'dat is geen woordje', of 'hier staat niks'). 

4.2 procedure 

De leerlingen kregen elk drie sessies op drie, waar mogelijk, opeenvolgende dagen, 
steeds onder toezicht van een begeleider /ster. Elke sessie bestond uit drie gedeelten 
een kennismaking, een training en een test. In een sessie werd in de training een set 
van negen woorden geoefend, aangeboden met een bepaalde conditie. In de volgende 
sessie kwam een andere set woorden in een andere conditie aan bod. Op de eerste 
dag kregen alle leerlingen dezelfde set woorden, evenals op de tweede en derde dag. 
Uitsluitend de condities verschilden op dezelfde dag zodat elke conditie met elke set 
woorden is voorgekomen. Hierdoor is het niet mogelijk dat een conditie beter zou 
scoren alleen op grand van een toevallig makkelijkere set woorden. 

Feedback vindt bij de drie condities op twee manieren plaats, nl. zowel auditief 
als visueel. Het aangewezen woord wordt omcirkeld als het fout is waarbij gezegd 
werd: 'nee dat is niet goed, hier staat ..... ' (foute woord). Vervolgens werd om het 
goede woord een vierkantje gezet: 'dit is wel goed hier staat ..... ' (goede woord). Als 
het aangewezen woord goed was werd er meteen een vierkantje omheen gezet begeleid 
door het zinnetje: 'goed zo hier staat .... .' (goede woord), of 'prima hier staat 
... .'(goede woord). De aangewezen woorden werden dus altijd een keer uitgesproken 
eventueel gevolgd door het goede woord. 

De uitgesproken zinnetjes zijn allemaal opgenomen in de tijdmetingen die tijdens 
het experiment gedaan werden. Omdat absolute tijd geen waarde heeft, beinvloe
den de instructies en de feedback de tijdmetingen niet nadelig. Bovendien warden 
vanwege stuntelig muisgebruik of afdwalende gedachten geen belangrijke verschillen 
in responsietijden verwacht. De tijden zijn we] geregistreerd maar warden in dit 
rapport niet verder behandeld. 

Na elke training werd getest hoeveel woorden er geleerd waren. De test lijkt veel 
op de condities zelf met dat verschil dat links de negen plaatjes een voor een slechts 
een keer verschijnen en dat de feedback ontbreekt. 
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Voorafgaande aan een training werd kennis gemaakt met de bij die training 
horende plaatjes om onduidelijkheid over de interpretatie ervan te voorkomen. Deze 
kennismaking was zo ingericht dat het tevens een muisoefening voor de leerlingen 
was. De kenningsmaking cq. muisoefening ging als volgt in zijn werk: 

• Op het midden van het scherm verschijnt het eerste plaatje. Als dat met de 
muis wordt aangewezen wordt het bijbehorende woord uitgesproken. Dit kan 
zo vaak herhaald worden als het kind wil. 

• Er verschijnt tevens een vierkantje op een willekeurige plaats op het scherm. Bij 
elk plaatje op een andere plaats. Wanneer dat met de muis wordt aangewezen 
verschijnt het volgende plaatje. 

Wil het kind alle woorden een keer horen clan moet het dus negen keer met de 
muis van het plaatje naar het steeds wisselende vierkantje. 

4.3 proefpersonen 

Aan het onderzoek werd deelgenomen door dertien leerlingen, tien jongens en drie 
meisjes van ongeveer vijf jaar uit het einde van groep 2 van drie basisscholen in 
Eindhoven. De leerlingen konden nog niet lezen en was nagegaan of de leerlingen de 
woorden die in dit experiment gebruikt werden niet kenden. 

4.4 materialen 

hard- en software. Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van een Macintosh 
plus computer met ingebouwd beeldscherm en ingebouwde diskdrive. De bediening 
tijdens het experiment geschiedde volledig m.b.v. een muis. 

Het programma is geschreven in MPW Pascal, waarbij gebruik werd gemaakt van 
een reeds bestaand programma, dat geschreven was voor een soortgelijk onderzoek 
met volwassen mensen (Vloet, 1987). 

In de programma's is gebruik gemaakt van 11 kHz gesampelde spraak speciaal 
voor het Leesbord project opgenomen. 

Per leerling was 1 diskette gereserveerd, waarop ruimte was voor alle benodigde 
data ( spraakdata, systemfolder, programma's) plus de tijdens het experiment gereg
istreerde data. 

bet stimulusmateriaal. Op de Macintosh is in een eerder stadium van het project 
een speciaal font 'plaatjes' aangemaakt waarin een grote verscheidenheid aan een
voudige, uit pixels opgebouwde plaatjes is ondergebracht. Daaruit zijn 3 sets van 
9 plaatjes gekozen waarvan verwacht werd dat ze weinig herkennings- of interpre
tatieproblemen zouden geven. Bovendien hoorde bij elk plaatje een eenlettergrepig 
nederlands woord van hooguit 4 letters waarvan verwacht werd dat ze tot de woor
denschat van de doelgroep behoorden (zie appendix 1 voor de gebruikte plaatjes 
met bij behorende woo rd en). 
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registraties. Tijdens de kennismaking werd niets geregistreerd. De registraties 
vonden plaats tijdens het uitvoeren van de condities en tijdens de test. Elke keer 
werden het setnummer, het conditienummer en het sessienummer geregistreerd en 
de naam, sexe en leeftijd van de leerling. Bij de training werd bovendien per trial 
geregistreerd: 

• alle responsietijden; 

• de namen van het geselecteerde plaatje en de gegeven responsie; 

• de coordinaten van het geselecteerde plaatje en de gegeven responsie; 

• of het antwoord binnen de beperkte denktijd van 45s gegeven was en of het 
clan goed of fout was. 

Bij de natest werd per trial geregistreerd: 

• de responsietijd; 

• de naam van het te testen plaatje; 

• de naam en de coordinaten van de gegeven responsie; 

• of het antwoord binnen de beperkte denktijd van 45s gegeven was en of het 
clan goed of fout was. 
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5 Resultaten 

5.1 testresultaten 

In eerste instantie geven de resultaten op de testen een indruk van de prestaties in 
de drie verschillende condities. In tabel 2 zijn in de eerste kolom de scores gemid
deld over het aantal leerlingen weergegeven(geen enkele maal werd de responsietijd 
overschreden). Tussen haakjes zijn de bijbehorende standaard deviaties gegeven. 

condities gevonden data gecorrigeerde data 1 

--··-------~ ~ - -------------

det. 2,77 (2,31) 2,57 

sets 2,78 (2,31) 2,45 

VrIJ 3,23 (2,05) 2,79 

Tabel 2 Gemiddelde scores op de testen 

4 

en 3 e 
0 u 
en 
CD 2 't, 

"ii 
't, 
't, 

E 1 CD 
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0 
det set V r i j 

condltle 

Grafiek 2 Gemiddelde scores op de testen 
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gecorrigeerde data 2 

3,51 

3,17 

3,70 

■ ongecorrigeerd 
Ill gecorrigeerd 1 
1111 gecorrigeerd 2 



De vrije conditie levert iets betere resultaten op clan de andere twee die ongeveer 
even hoog scoorden. Een variantie-analyse van deze gegevens liet echter zien dat 
de bier naar voren komende verschillen tussen de drie condities niet significant zijn 
(F(2, 24) < 1). In grafiek 2 zijn de resultaten nog eens in een histogram weergegeven 
(De zwarte kolommen). 

Om na te gaan of alle items ongeveer even gemakkelijk zijn, is per item bekeken 
hoeveel leerlingen dat item goed scoorden en in grafiek 3 uitgezet. Twee items vallen 
op door zeer goede score ( elf van de dertien leerlingen scoorden goed). Deze twee 
tweeletterige woorden 'ei' en 'ui' schijnen dus makkelijker geweest te zijn als de rest 
en zouden de scores op de tweede en derde dag positief kunnen beinvloeden. Daarom 
is de gemiddelde score per dag berekend met en zonder de twee makkelijke items 
(zie tabel 3). 

pot 
pan 

noot 

4 
3 

4 

Items 3e dag 
jas 

huis 
ei 

5 
5 

11 
boot 2 

boek 5 
bijl 6 

zak 
wie9 

UI 

Items 2e dag 
~ 

mu1s 
mes 

4 
7 

11 
8 

5 
2 

kat 
_, 

bel 3 
bal 4 

zon 2 
vuur 5 
tak 

_, 
roos 

Items 1e dag mier 
4 

3 
kop 

doos 
bus 

2 __ , _, 
bij 5 

I I I I I . 
0 2 4 6 8 1 0 12 

score per Item 

grafiek 3 Score per item 

Correctie van de resultaten door weglating van deze twee items en normeren 
op negen items geeft de gemiddelde waarden in de tweede kolom van tabel 2 en de 
grijze kolommen in grafiek 2 (gecorigeerde data 1). De resultaten in de vrije conditie 
ondervonden bet meeste nadeel van deze correctie maar blijven iets beter als in de 
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overige twee. De verschillen zijn echter nog steeds niet significant (F{2, 24) < 1). 

met 'ei' en 'ui' zonder 'ei' en 'ui' 

eerste dag 1,85 1,85 

tweede dag 3,46 2,94 

derde dag 3,46 2,94 

Tabel 3 Gemiddelde scores per dag (F{2, 24) = 6, 45,p < 0, 05) 

Uit tabel 3 blijkt dat ondanks de correctie door weglaten van de twee items op 
de eerste dag nog steeds slecbter gepresteerd wordt clan op de twee andere dagen. 
Dit is waarscbijnelijk te wijten aan onwennigbeid met de apparatuur (waaronder 
bet gebruik van de muis). Ook dit effect zouden we kunnen corrigeren door bet 
gemiddelde van de eerste dag naar het niveau van de tweede en derde dag te brengen. 
De op deze manier onstane gemiddelde scores per conditie staan in de derde kolom 
van tabel 2 en de licbt grijze kollommen in grafiek 2 (gecorrigeerde data 2). De 
gedetermineerde conditie wordt nu aanzienlijk beter maar de verscbillen blijven niet 
significant {F(2, 24) < 1). 

Vergelijking van de drie strategieen per leerling laat een licbt verschil in resul
taten zien op verscbillende condities tussen middelmatige en slechte leerlingen. De 
slecbte leerlingen op de gedetermineerde conditie streven de, op die conditie, middel
matige leerlingen voorbij wanneer beide de vrije of set conditie krijgen aangeboden. 
Dit verscbijnsel proberen we als volgt te verklaren. Ste! dat het de wat minder 
zelfstandige kinderen zijn die slecbt scoren op de vrije conditie. Zij zullen beter 
presteren als ze 'aan bet bandje' geleid warden zoals in de gedetermineerde condi
tie. Anderzijds zouden zelfstandigere kinderen op een voorgekauwde conditie eerder 
de concentratie verliezen terwijl ze meer plezier beleven aan een vrijere conditie en 
daar spelenderwijs de woorden leren. De vrije en set strategie vertonen in dit opzicht 
nauwelijks verscbil. In grafiek 4 zijn de bebaalde resultaten na correctie 2 van de 
gedetermineerde en vrije conditie tegen elkaar uitgezet en is bet paraboolachtige 
verband te zien. Zander correctie is bet verband iets minder duidelijk maar we! 
aanwez1g. 

In de vrije en gedetermineerde conditie is steeds bet maximum aantal van dertig 
trials gebruikt. Bij de set conditie bleek dat de leerlingen vrij snel de verschillende 
sets badden doorlopen waardoor na de derde set van drie woorden (wanneer dus alle 
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items geweest zijn) slechts een deel van de dertig trials gebruikt waren (gemiddeld 
17 ,2 trials). Aangezien de set conditie ondanks het kleinere aantal gebruikte trials 
toch nog evengoede resultaten geeft, is de gemiddelde leerwinst per trial bij deze 
conditie groter als bij de beide andere condities. De leerwinst per trial is de testscore 
gedeeld door het aantal gebruikte trials gemiddeld over alle leerlingen. Met behulp 
van deze grootheid kunnen de drie condities met elkaar vergeleken worden. (tabel 
4). De verschillen zijn marginaal significant (F(2,24) = 2,84, p = 0,08). 
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grafiek 4 Resultaten gecorigeerd naar daggemiddelden van de gedetermineerde 
conditie uitgezet tegen die van de vrije conditie 

gemiddelde 
leerwinst per 

trial 

gedetermineerde 

0,093 

set 

0,186 0,108 

tabel 4 De gemiddelde leerwinst per trial bij de drie condities 

De leerlingen hebben blijkbaar profijt van een summiere sturing als het aanbieden 
van subsets. Waarschijnlijk is het overzicht over de items groter als wanneer de hele 
groep van negen items aangeboden wordt zodat het leerproces sneller verloopt. 
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5.2 trainingsresultaten 

Om een overzicht te krijgen van het verloop van een training is deze in kaart ge
bracht door matrices op te stellen waarin per trial genoteerd staat welk item is 
geselecteerd (plaatje) en welk item is geantwoord (woord). In dit rapport zal voor
namelijk geprobeerd worden om een beschrijving van enkele opvallende punten te 
geven. 

5.2.1 frequentiekarakteristieken 

Als aangenomen wordt dat een item alleen geleerd kan worden als het aangeboden 
wordt en dat het langzaam vergeten wordt wanneer het niet wordt aangeboden dan 
is de gap (het aantal trials dat tussen twee presentaties ligt van een bepaald item) 
een betekenisvolle grootheid bij bestudering van de training. Alie voorkomende gaps 
zijn bij alle leerlingen per conditie geteld, waardoor zg. frequentie karakteristieken 
ontstaan. (grafiek 5 en 6 voor de gedetermineerde en vrije conditie). De frequentie 
karakteristiek van de set conditie is niet opgenomen omdat de sets slechts een beperkt 
aantal trials worden vastgehouden en dus alle gaps klein zijn. Het blijkt dat gaps 
groter dan zes nauwelijks voorkomen en dat dus de sets meestal niet veel !anger dan 
zes trials zijn vastgehouden. Het gemiddelde aantal gebruikte trials in deze conditie 
bevestigd dit (17,2). De gegevens in de frequentiekarakteristieken zijn gesplitst voor 
goede en foute antwoorden omdat afhankelijk hiervan verschillend gedrag volgt bij 
sturing door de alles of niets strategie ( eerste orde opsplitsing: geschiedenis beslaat 
alleen het laatst gegeven antwoord). Bovendien is bij beide andere condities ook 
verschillend gedrag van de leerlingen na een goed of fout antwoord duidelijk aan
wez1g. 

De hoge waarde voor een directe herhaling bij de gedetermineerde conditie is een 
direct gevolg van de alles of niets strategie. Immers het item met het meest recente 
foute antwoord wordt geselecteerd. Opvallend is dat ditzelfde gegeven ook terug te 
vinden is, zij het in iets mindere mate, in de vrije conditie. Leerlingen vertonen dus in 
een vrije leersituatie een soortgelijk gedrag: zij kiezen na een fout antwoord hetzelfde 
item nog een keer. In de gedetermineerde conditie komen de overige herhalingen na 
een fout antwoord redelijk snel ( er zijn ook wel eens meerdere items met dezelfde 
kleinste n) en na een goed antwoord aanzienlijk later (een item krijgt dan een lage 
n) (zie ook paragraaf 3.2). De leerlingen vertonen in de vrije conditie voor de overige 
herhalingen geen verschillend gedrag na een goed of een fout antwoord. De meeste 
herhalingen vinden ongeveer plaats na een gap van rond de vijf a zes. De leerlingen 
kiezen afgezien van de directe herhaling schijnbaar vrij willekeurig een item maar 
neigen ernaar om bij dezelfde groep plaatjes te blijven hangen (gemiddelde gap van 
6 terwijl bij willekeurige keuze de gemiddelde gap 9 zou zijn) Waarschijnlijk spreken 
de plaatjes die ze al eens gekozen hebben iets meer aan dan de nog niet gekozen 
(onbekende) plaatjes waardoor de gemiddelde gap wat kleiner wordt. 

Het vrije leergedrag van leerlingen zou wat verder geanalyseerd kunnen warden. 
Tot nu toe is slechts een eerste orde frequentiekarakteristiek bepaald. Om wat 
meer inzicht te krijgen in de orde van de geschiedenisafhankelijkheid is voor de 
vrije conditie ook nog een tweede orde frequentie grafiek gemaakt. Hier bestaat de 
geschiedenis uit de laatste twee gegeven antwoorden: ff (fout-fout), gf, fg en gg. 
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Een sch at ting van de orde van de gevolgde strategie heeft zin als bv. later getracht 
wordt een leermodel op de gegevens te 'fitten'. Grafiek 7 geeft de tweede orde 
frequentie grafiek en tabel 5 de frequenties voor gaps kleiner dan vijf. Alie frequenties 
zijn procentueel van het aantal keer dat de betreffende geschiedenis voorkwam ( de 
waarden tussen haakjes vooraan in de tabel) weergegeven. 
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grafiek 6 Frequentiekarakteristiek van de vrije conditie 
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geschiedenis gap 

1 2 3 4 

ff (35) 23 8,6 14 5,7 (=51,3 %) 
gf (36) 25 11 5,6 5,6 (=47,2 %) 

fg (51) 2,0 5,9 9,8 2,0 (=14,7 %) 
gg (41) 22 2,4 0 17 (=41,4 %) 

tabel 5 Tweede orde frequentie tabel voor gaps van 1 t/m 4 in percentages 
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grafiek 7 Tweede orde frequentie grafiek voor de vrije conditie 

Als het laatste antwoord fout was ( de bovenste twee rijen) clan maakt het niet 
zoveel uit of het antwoord daarvoor goed of fout was. Bij een foute responsie kun 
je dus spreken van eerste orde afhankelijkheid. Als het laatste antwoord goed was 
(de onderste twee rijen) clan blijkt uit. de tabel wel afhankelijkheid van het daarvoor 
gegeven antwoord Is het antwoord daarvoor nl. goed clan kiezen de leerlingen het
zelfde item relatief vaak meteen erna weer. Is het daarvoor gegeven antwoord fout 
dan komt directe herhaling nauwelijks voor en ligt slechts een klein percentage van 
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deze geschiedenis ( 14, 7 % ) bij een gap kleiner clan vijf. Blijk baar kiezen de leerlingen 
gemotiveerd door hun goede antwoord graag voor hetzelfde item. Ze kiezen dus in 
tegenstelling tot de alles of niets strategie voor een grote kans op succes. 
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aantal fouten op de training 

grafiek 8 scores uitgezet tegen het aantal gemaakte fouten op de vrije conditie 

5.2.2 bet aantal gemaakte fouten op de trainingen 

Als je het gezegde 'van fouten leert men' serieus neemt zou je verwachten dat tussen 
het aantal gemaakte fouten in de training en de behaalde resultaten in de testen 
een verband gevonden kan worden. In tegenstelling tot wat Slobbe (1972) bij vol- ·· 
wassenen vindt werden hier een zeer lage correlatie gevonden op de gedetermineerde 
conditie (R = 0,13). Kinderen gaan blijkbaar anders om met de aangeboden stof als 
volwassenen. Ook op de set conditie is die zeer laag (R = 0,09). Op de vrije conditie 
is echter een veel hogere doch negatieve correlatie gevonden (R = -0,61): hoe meer 
fouten hoe slechter de resultaten op de test. Voor deze conditie zijn in grafiek 8 de 
scores op de testen in relatie tot het aantal gemaakte fouten op de training uitgezet. 
Factoren als motivatie en concentratie spelen hier waarschijnlijk een grote rol: gaat 
het goed dan vinden de leerlingen het leuk en blijft het goed gaan; gaat het slecht 
dan motiveert dit zeker niet, verliezen ze hun concentratie en zal het alleen maar 
slechter gaan. Bovendien blijkt hier ook uit dat de leerlingen zelf, in tegenstelling tot 
wat bij de alles of niets strategie gebeurt, niet de items kiezen waarop ze de grootste 
foutkans hebben maar eerder de items waar een goede kans op succes aanwezig is. 

5.2.3 leerwinstcurves 

In de beschrijving van het alles of niets model werd gesproken over leerwinstcurves 
voor een bepaald item. Ook zijn leerwinstcurves van de hele training te maken door 
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in de trainingen per conditie bij elke trial het aantal goede antwoorden te tellen en 
te rniddelen over alle leerlingen. Grafieken 9 en 10 geven de leerwinstcurves voor 
de gedeterrnineerde en voor de vrije conditie. Bij de set conditie heeft de leerwinst 
op deze rnanier geen zin orndat na een aantal trials de set wisselt en het aantal 
gemaakte fouten weer toeneemt. 
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Grafiek 9 De leerwinstcurves voor de gedeterrnineerde conditie. 

14 

12 El 

10 
1 
0 8 C) 

iii 6 -C l!I l!I m m 4 l!I 

2 l!I 

0 
0 10 20 30 40 

trlalnr 

Grafiek 10 De leerwinstcurves voor de vrije conditie. 

In beide grafieken is (uiteraard) een licht stijgend verband te zien. In het begin 
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verlopen ze iets steiler maar naderhand lijkt een lineair verband te ontstaan. 

5.2.4 all or none fitting 

In hoofdstuk 4 is reeds gesproken over de leercurve per item bij de bespreking van 
het alles of niets model (grafiek 1). Uitgaande van die curve kan voor elk item in de 
trainingen van elke leerling in elke conditie een schatting gemaakt worden van het 
punt waar de curve de sprong maakt van het gokniveau naar het geleerde niveau 
(sw: sprongwaarde). De sprongwaarde is in deze all or none fitting gedefinieerd als 
de plaats waar de score duidelijk boven het gokniveau uitstijgt (zie Theios, 1968, 
voor details). De gemiddelde sprongwaarden van de drie condities bleken signifi
cant verschillend te zijn (F(2,24) = 16,2) (zie tabel 6). De gevonden gemiddelden 
liggen vrij laag in verhouding met de uiteindelijke scores op de testen. Een kleine 
sprongwaarde geeft immers aan dat een item snel geleerd is. De factor 'vergeten' zal 
waarschijnlijk de testscores omlaag drukken. De sprongwaarde zoals hier geschat, 
is door die factor een minder duidelijk begrip als in het model gedefinieerd is. De 
waarden komen naar verhouding goed overeen met de gevonden waarden bij een 
overeenkomstig experiment met volwassenen (Vloet, 1987). Evenals in tabel 5 in 
paragraaf 5 .1 uit de leerwinst per trial bleek, wijzen de hier gevonden gegevens ook 
op een sneller leerproces in de set conditie. 

gemiddelde 
sprongwaarde 

gedetermineerde set vnJe 

1,93 1,20 1,49 

tabel 6 De gemiddelde sprongwaarden van de drie condities bij het fitten van de 
alles of niets leercurve op de items in de trainingen 

22 



6 Conclusie 

De vraag die we ons in de inleiding stelden of een 'vrije' leersituatie bij het leren van 
gepaarde associaties op een computer betere resultaten zou opleveren als een voorge
programmeerde aanbiedingsstrategie kunnen we helaas (nog) niet eenvoudig met ja 
of nee beantwoorden. De vrije conditie scoort bij kinderen niet noemenswaardig 
beter als de alles of niets strategie maar zeker niet slechter. De set conditie blijkt 
nog bet beste te voldoen. De resultaten zijn ongeveer dezelfde als bij de andere 
twee condities terwijl minder trials gebruikt zijn. Dat wijst op een grotere leerwinst 
per trial. Bovendien is bij de set conditie de laagste sprongwaarde gevonden bij bet 
fitten van de alles of niets leercurve op de trainingen. Globaal werd gevonden dat 
slechte leerlingen op de vrije en set conditie middelmatig scoorden op de gedeterm
ineerde conditie en andersom dat slechte leerlingen op de gedetermineerde conditie 
middelmatig scoorden op de beide andere condities. De betere leerlingen scoren op 
alle condities goed. De analyses van de trainingen wijzen op enkele verschillen tussen 
de verschillende condities. Met name tussen de gedetermineerde en de vrije conditie 
is een duidelijk verschil aanwezig in de manier waarop een item terugkomt na een 
goed of fout antwoord. De gaps tussen twee presentaties van een item (frequentie 
karakteristieken) zijn, afgezien van de directe herhaling na een fout antwoord die bij 
beide condities relatief hoog is, anders verdeeld. In de gedetermineerde conditie is 
de gap na een fout antwoord altijd klein ( de alles of niets strategie) en na een goed 
antwoord gemiddeld 12 a 13. In de vrije condities vertonen leerlingen een ander 
gedrag. Een item wordt onafhankelijk van een goed of een fout antwoord gemiddeld 
na zes trials weer gekozen. Dit is iets sneller als verwacht wordt wanneer de leerlin
gen willekeurig zouden kiezen waaruit blijkt dat bij hen een voorkeur onstaat voor 
de al eens eerder gekozen plaatjes. Het blijkt bovendien dat de leerling relatief vaak 
hetzelfde item weer kiest als dat item twee maal achter elkaar goed is beantwoord 
(tweede orde afhankelijkheid). Waarschijnlijk werkt een goed antwoord motiverend 
en kiest een leer ling in tegenstelling tot de alles of niets strategie liever een item met 
een goede kans op succes. 

Er zijn !age correlaties gevonden tussen het aantal gemaakte fouten op de train
ingen en de uiteindelijke testresultaten bij de gedetermineerde en set conditie. Bij 
de vrije conditie is echter een correlatie van -0,61 gevonden. Ook hier blijkt uit dat 
de leerlingen niet het item kiezen met de grootste foutkans maar een item met een 
redelijke goedkans. 

Tijdens de training vie! op dat sommige kinderen sneller de aandacht verloren als 
andere en zeker naarmate de training !anger duurde. Voor de meeste leerlingen waren 
dertig trials wat dat betreft te veel. Dit blijkt ook uit de resultaten die allemaal 
lager uitvielen dan door een schatting van de sprongwaarde bij de all or none fitting 
werd verwacht. De factor vergeten speelt een grotere rol dan wordt veronderstelt in 
het leermodel. Een andere verklaring voor de laag uitgevallen testresultaten kan zijn 
dat door te veel trials en dus te lange training de concentratie tijdens de test zover 
is afgenomen dat de resultaten zwak zijn. Dit geldt. clan niet voor de set con di tie 
waar de trainingen korter waren. De scores zijn hier clan niet zo hoog door een 
sneller leerproces maar door grotere concentratie tijdens de testen. Ook blijkt uit 
de resultaten dat de kinderen moesten wennen aan de apparatuur. In het begin 
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speelden ze we! enthousiast maar scoorden ze lager. De eerste dag werd gemidde]d 
45 % slechter gepresteerd. 

Doordat de resultaten laag uitvielen en er toch weinig leerlingen aan het ex
periment deelnamen, zijn alle gevonden resultaten uit de analyses en de daaraan 
verbonden conclusies niet erg krachtig. Verder onderzoeken met grotere aantallen 
leerlingen zullen de gevonden resultaten moeten verifieren of versterken waarbij de 
set conditie extra aandacht verdient. Onderzocht kan worden of het aantal van der
tig trials te veel is zoals hierboven werd verondersteld. Een eerlijkere vergelijking 
tussen de set conditie en de andere condities waarin evenveel trials gebruikt worden 
zal moeten uitwijzen of de set conditie werkelijk effectiever leert. In <lit experi
ment is uitsluitend gekeken naar algemene verschillen. Bij verdere experimenten is 
het misschien nuttig om wat meer te lijken naar individuele verschillen tussen de 
leerlingen. 
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8 Appendix 1 

De gebruikte items bij het experiment. 

Eerste dog Tweede dog Derde dog 

doos wieg pan 

tak mes bijl 

···o·····-.. .. 
·. · .. ·- :· zon bal boot 

bij oog noot 

bus kat 
boek 

mier muis ei 

11P kop ui jas 

vuur zak huis 

roos bel pot 
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