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t. m 1 IllDI 
a, • holmiache mDgeechoGl IU.nd:llowen &.ij• , YamUi t de groep 

Ped~ ,Pvberteitapaychologie em A.1..-ene Llidecti.ek ,in 

het lmrauj&.li.r 71./72 •- Mntal -Werk.groepen •l~mene Oad•r
wijsk\lDlde• opgezet. 

Dea• .. 'Ptqpto•peD ~ tot 4oel ,de 
k•nni• .. .....rdi&beden op he\ gebied Wlln onderwije te doen 

Daarn~aat k Pen de .. rilgr .. pen di.en•• ala onder~oek•eld 
voor eape?"ilMtaten op bet gebied Tall onderwij slnmde. 

I• de -rkgroepen ,41.e ia i.t woorjaaraemeet.er-72 drli&i.dea , 

z i j• '- a.lierl6oekea \\i t.,p90e:N. 

Het ene .oM.er mad.en bet:r.kkin.g be1'bewl op a.tUt1Mies ~ 

toelca.9tip lft"al'"91l , 1.a ai tpToerd door Pi et Bertraas. 

Het ~ heett betrekking op eea n.lpaiadel bij beat9iering 

Y .. ni• ... l•~rato~ ... aageiaaamde ·~e organi~•r•. 
Hei ••re1-c tu.tell 0199r dit onderzoek. 
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2. THEORE'l'ISCHE ACHTERGROllD 

2.1 DE LEERTHEORIE V~ D.P.AUSUBEL 
A~su.bel.a le•rtheorie (AaatlOel ,1968) btthoort tot de ~o~•na.am

de cot9'liti~ .. syetemen.In dit soort theori&en 110rdt ,anders 

dan in de z.ogenlYmde atimalus-rttepons theorie-e11 ,minder ...a

dacht geceven sa11 het uit het hoofd l•~•n (rote lee.ming) , 
o~ ~an i§ltneralisatiee op grond T~ leerexperimenten met die

ren .• 

Hil.,..rd .. ._..r ( t95.6) Y•J!'IHlde:m. in han s'\amdat&2'4-rk oYer 

leertheor:i.89n e~D drietal typerende kENaerlum 't'illl de cogni

tieve richting. 

In d• eerate pl1::1.a.te ~•bruiken de cognitie'Ye leff'rpaychologen 
mnr 'ift.e0r9tieche ,e:xperi.Jllftnteal moPilijk te be-naderen be

gripps11 als "Yerma.chtU.C- , .. geheua-.sporen" en aldere her11en
procere ... a.ls integrarende of deeintegrerende krachten ,dan 

cl e stJ.mul--reepon• tlreoretici. 

lJl:lr6.rnaa8t spreken coe;nitieve psychologen meer van het ont

"'ti:id.n Yan cogni tieve strukturen ,dan Yan de TerwerYing van 

gewoontebandelingen.Jilllmg•~ien het ontetaan Yan cognitieve 

strukturen bij dieren !HIUW'elijk• te onder&04tken ie ,howien 

~ij zich cn•r het algemeen niet bezig met dierexperimenten 

(een uitzonderiD« ia Kohler JM1t zijn onderzoekingen over 

"-'PHI.) • 

Ten•lotte meemt 4• copiti•Te payeholoog dat ar b.ij het op

losetrn van probl-..a -•r sprake ia -wain "inzicht" en minder 

vsi •toevaJ.lig lerfJn".De cognitieYe paycholoog is Terder 

minder gelnteres ... rd in het verleden van de leerling ,--.r 
richt ~ich ee?der op de momentele strukturering van hlet pro
bleem (1Hretrukturering van het W8arnemingaveld). 
Sommige cognitieve paychologen sluiten direkt .... bij de fy

siolo5ie (Laahley) ,amderen ontkennen direkte konnekties met 

de fysiologi• (V .. Parrerea). 

i3elangrijke vertsgenwoo:rdigere van de cognitieve richting 

~ijn de leerapycholoog Tolllall en de aanhangers YM. de Geat&lt

paychologie .Men ll8a de ont11ikxelia.gepaycholoog ..uuaubel &n in 

one land de leerpaycholoog Va/11 Pa.rreren tot deze richting 
re.lcenen. 
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rn het nu volgende word t geen al5emeen overzicht van Aus111bell 

th,'orie gagttvl!n .doch slechts dstgen• behand~ ld wat ten a&n

zien 'ftllJ. ad"-1\ce organizers b.elangrijk is. 
De b.e langrij kste ~aktor die het lere-n b~in.,loed t • i e da.tgen~ 

wat de persoon die leert reeds l'N"~t. 

Ausubel noemt dit de cognitieve struktuur.D@ze cogniti•~Ye 

struktuur o..,&t niet &lleen de kennis di~ eP.n pereoon van een 

bepaald Tak:.gebL ·d be~i t ,zaaar ook de organisa tit!t , Rtabi lite it 

en helderheid van de~e kennis. 

0@"! opbouw Vlill de cogni tieve struktuur is hierarchisch.1Je to, 

van deze bierarchie wo·rdt ge•ormd door de• meest !i..l,~emene en 

std.biels begrip1>en fltn propoaities.De meer specifieke en gede

taillesrde kenniainhoud&n bP-vinden ~ich op la~ere nivoos. 

Het lPren ~ari nie~'"' leerstof komt nesr op het inkorporeren 

van deze 11to:t' in de r .. de beetaande cognitif!'Ye struktuur. 

D&&rtoe die:nen de nieuW9 kennisinhouden op zinYolle wijze ge

relateerd te worden aaa r.J9ds b.estcr.ande stabiele en relevante 

be~rippen ,de zogen~amde amcer- of etellmpu.nten. 

Het welslagen van het leerproces zal due in hoge mate afha.n

gen ,van het in voldoende mate aanwe&ig zijn van deze steun

punten in de cognitieTe struktuur.Ie de bestaande cognitieve 

struktuur niet erg geschikt ~oar het opnemen van nieuwe leer

stof ,dan moet deze geschikt gema.akt worden door het aanbie

den van een Logena<::UDde advance organi~er voor de leerstof. 
Advance organizer8 zijn korte geschre•en teksten 1 waarin de 

nieuwe leerstof Yergeleken wordt met ~t de leerling reeds 

weet (comp&l!'ative organizer) ,danwel e•n inleiding op de 

leeretof in "abstract ,general and inclusive terms" (exposi

tory or~tiniz•~).Door het ~anbrengen van voldo~nde ankerpunten 

Ln de cognitieve struktuur ,mad.kt de advance organizer deze 

geachikt voor opnsme van ni8uwe kennis. 

:Je org1:111izer is echter geen sa.menvstting of ui ttrek:eel van de 

leeretof .Immers ,uittrekeele en sa.menvattingen hebben het 

~elfde nivo van ~betraktie ala de leerstof zelf •~ij fungeren 

ale een filter voor de minder b.elangrijkP- onderdelen Yan de 

leerstof .De &d.vance organizer heeft een hoger abstr&ktienivo 

en een grotere algemeenheid. 
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? • 2 •. ,,.ANT 4:KSNINGEN BIJ DE THEORIE 

·;en van de problemen met betrekking tot de theorie is ,dat 

nag te weinig onderzoek verricht ia.V1Jan rarreren (1964) for

muleert dez.e lcri tiek in een boek.beepreking van ''The psycho lo~ 
of meainingt"ul Y-erbal learning" ( Aueube 1 'f 963) • Tf'vens ach t h.i. j 

de definisring van een a.antal grondbegrippen onvoldoendP-. 

Met betrekking tot het begrip "cognitiev~ struktuur" beeft 

Peeck (1970) dezelfde aening ,bovendien signaleert hij een 

grote moeilijkheid b-ij h"t gebruik Tan advanc"" organizers. 

Ausubel z .. t .weliswaa.r uitdrukkelijk dat een advance organizer 

geen samenTatting of uittreksel van de leeretof mag zijn ,maar 

ve:rtel t niet a&rl welke konkrete eisen dez.e da.n wel moet wo1-
doen.Tera9n ale "&.betrakt" ,"!ii.lgemeen" en "ineluitf!nd" &ijn 

ietwat Yaaa. 
Verner blijkt uit beschrijTingen nm experimenten •an Ausubel 

dat de 'beetwierinc YfJlll advance organizers relatief Yrij Yeel 

tijd koat.Dit k~n bij prakties ~ebruik problematies zijn ,bo

vendien ••rpt het de Traag naar de efficiency Yan de advance 

organizer 09. 

In Nederland ie ~rder nog e8n artikel YSill Kooreaan (1971) 
verschenen.Dit artikel gee~t een kort overzicbt 'Y'8n de theorie. 

Verwijzingen naar de theorie van M.lsu991 koman Toor bij Sank& 
( T 970) , Van de Griend ( 't970) en Kn.oers ( 1969) • 



J. UITVODIBISSITUATIE 
Aangezien d• oaetandi8}'wden waaronder het onderzoek plaats
vonrl ,st.erk af'wijken •aa de omstandigheden zoale men die in 
een peychologisoh lab.ra~orium kan creerea ,en doelstellin6 

en uitvoering 'VIWl'1 het oaderzoek hierm.ee nauw 3smenhl!lllgen ,is 

het nuttig clese hier te be-•chrijv•n. 

3.1. 'fERKGHOEP8 .Al.Gn8llE OJWmIJSKUJmE 
Studenten aan 4• T.H.-E. ,diAt hun onderwijsbeToegdheid .. ns

ten te y,el'"krijg91a ,"81!'9ft Wlrplicht onder antler• bet college 
Algeaene Oaderwij •kunde t• volgen gedurende twee semestP-rs ,, 

In het curauajaar Tl/7t'l bestond de mogelijkheid ,ter vervan
ging van '4n 1t41119&ter colleg9 ,deel te nemen aan wer)[groepen. 

Aa.n des• werkgpoepen 1111911n ruim zsetig studenten deel~~ij 

werden ••rd••ld ~er y,ier croepea. 
In deze sroepen is het ondersoek uitgevoerd. 

J.2. DOEL D PROClllMIM VAN DB ftRltGROEPEN 
Doelfol"Mlleriag: 
"Ale eindr•.ultaat Y&1'l de werkgroe-pen algewuane onderwijskunde 

wordt beoQfll: 

het kurmen achatten •an da eigen -...rdigheid in het hanteren 
van "f!lerachill•nd• didactisch• werkvol'9en ,en het ~odanig met 
visuele hulpaiddelen kllnnen om&aan ,dat daarme~ de ~oJ"lllatie
overdracht o.acl•r•tellncl wordt." 

Programma. 

Het progr...., beatond uit drie theorieizittingen ,gevolgd door 
een ~tal uit•oerinaeaittingen. 
Onderdelea '1'JIYl de tlleori•zittingeni 
a.)leerpaychologi.e 

Gebruikgeaeakt .. rd 911911 "Leren op School" (Van Parr•reft , 
1'970). 

b)interactie-anal~•• 

Qebruiqe...UCt -rd Tel "'Leren Dooer.en,. (Van de CIPi.-4 1970) 

. 811 "Didactiach 8-del_ .. (Van BH•P 19-71). 

Uit'W'09'!'1Jt811ait~~n. 

De studenten bereidd ..... n l•• woor ...a!!"in -..raclllillende 4i

dactiech• ... PkWijsen toegepast moeaten worden.De uitvoering 
van de les wrd door d• groep pi•alueerd. 



3.3o B"EPERKI1'GD 
A.a.pzien de studenten niet deelnamen aan de werkgroepen om 
pro.ef'peTsoon te zijn ,moeet het onderzoek in het programma 
paseen en d• .. r'k1r.l.jze van de g:roe:pen zo min mogelijk belem
meren.Bet is duidelijk dat dit allerl&i beperkingen asn het 

ond.eraoek oplegde.Aadersijds kain men overwgen dat de theori• 

van Au_.l bedoel t l••rprocessen "in de schoolbank'r te be

schrij-ren.Het kan dua nuttig zijn ,zijn ideeen in de praktijk
si tuatie van het ondeMlijB te testen. 
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4. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Doel van het onderzoek was informatie 'te verkrijgen over de 
konetruktie e~ het effekt van een advance orga.niz~r voor de 
beetudering van "Leren op School" in de werkgroepen algemene 
onderwijskunde. 
Deze infonaatie diende antwoorden ,danwel aanwijzingen te ga
ven op de volgende vragen: 
a)ami welke lconkrete eiattn moet een advance organizer voor 

deze leerstof in deze k.ureu• v.oldoen? 
b)t1at is bet e~fekt vaa deze advance organizer op het leerre

aul taat? 
c)is dit effekt de moeite waard? 
d)hoe dient vervolgonderzoek opgezet te worden? 

1 



S. ME'THODE 

Gepoogd is de eisen , welke Ausubel aam een advance orpnizer 

stel t , w vertaJ.en Yoor deze konkrete~ ei tuatie. 
De gekonetrueerde adv&ll'lce organizer •rerd aangeboden in twee 

van de vier 8J'O•pen ,de andere twee groepen fungeerden ale 
kontrolearoep. 
De individ .. le le•rree"Gltaten werden g9111eten met behulp v-an 

een me~rk•usetoe~a. 

Aangezien ••n derplijke toete op "Le·ren op School" niet be

schikbaar waa ,ia er een gelconstrueerd. 
De akore .. rdelin,...n van de verschillende groepen werden onder

pen arm statistieche bewerkingen.De resultaten hiervan moeeten 
de verlangde infonaatie met b.etrekkin.g tot de in hoofdstuk 
vier gefo:NIUleerd:e vragen leveren. 

8 



6. ORGANIZERXONSTRUKTIE 
6. 1. UITGANGSPUlftD 

a)de leerstof 

'PLeren op School" is een boekje , be<loeld voor leerlingen van 

de pedagogische academie.V'an Parreren beschri.;ft bi.erin dat

gene uit de leerpeychologie wat zijnsinziens van oelan~ is 

voor de onderwijzer. 

De inhoud beetaut uit de beschrijvin~ van: 
.e v~r~chillende leerproc~ssen 

2e de eysteemtheorie 

3e motiTe.tie 

De methodee Wl!llk• de leerpeychologie bezigt komen terloops 
ter eprake. 

"Leren op School• kan ~schouwd worden als een kort uittrek

s•l voor <ie onderwijaer Tl8.ll de leerpeychologische theori~ , 

zoala Van P&ri-eren die form.uleert in. "Psychologie wan he t Le

r~nw (d .. l I 1969 ,deel II 1970). 
b)de leerlingen 

Ui tgega.1:m werd v·an de nronderstellingen dat de etudenten 

geen voork•nnis hadden Yan leerpeychologiP en een geringe 
kennis van peychologie .Tevens werd a.angenomen dat de ver

schillende groepen studenten niet verschilden in intelligen

tie .N~geg~~n werd of er studenten o~ de hoogte waren van de 

lnhoud van "Leren op School".Dit bleek niet het geval. 

c)eisen V8r'l Auaubel 

Kort weergegeven luiden de kenmerken die AU.subel een advance 

or5anizer toeechrijft ale volgt: 

~en advance organizer is: 

1P ~esteld in "abstract ,general and inclusive terms" 

2e r;~en samenvatting of ui ttreksel van de nieuwe leerstof 

Je vergelijkt de nieuwie leerstof met wat de leerling al weet 

(comparative organizer) .of i• een inleiding op de nieuwe 
leerstof (expository organizer) 

j)praktische eieen 

Voor de beetudering van "L.eren op School" we..s in de drie the

oriezi ttingen van de werkgroepen re~pektievelijk 30 ,JO en 20 

minuten atudietijd beschikbaar.Dit hield in dat de atudenten 



een leessnelheid moesten bezig~n van ongeveer JOU woorden ~er 

minuut ,hete;een voor mensen die niet geoefend zijr- in snelle

zen hoog is. 

De experimentel~ groep moest de CLdve1.nce ori:;ani~er binnen hP'.". 

genoemde tijdsbestek bestuderen. 

Ue konsekwentie was dat deze orge1.nizerbefltuderin6 weinig ti,:d 

mocht kosten.De advance organizer moest dus Vt.in bept-!l'Kte om

v1::mg zijn. 

6.2. KONSTRUKTIEPROBI.EMEN 

10 

Uitgezonderd het punt 3e geven de eisen van Aasubel weinig 

houvaet.Van•ege de geringe voorkennis der studenten is een 

"comptira ti ve organizer" niet mogelij k .Rli ,i ft over een "exposi

tory organizer•. 

Deze expository organi5er moet due zijn: 

E&n inleiding op •Leren op School• •. ~steld in "abstract , 

general and inclusive terms" ,die no 0::h samenvatting ,noch ui t

trekeel van de leerstof is ,en een b·~studeringstijd van enkele 

minuten vergt. 

De eis van abstraktie m algemeenheid hangt ten nauwste samen 

met Ausubele hypothsse v~n de hi~rarchisch opgebouwde cogni

tieve struktuur.In deze atruktuur worden de hugere nivooe "be

mund" door de meer stabiele ,abetrakte en algemene kennisin

houden.De specifiekere t'Yolgens Ausubel minder stabiele ,ken

nisinhouden zijn daar ale het ware aan opgeha.ngen. 

H~t aanbrengen van ankerpunten voor nieuwe kennis ,kan dus het 

b~ste op deze hogere nivoos van de b•!Btti.unde cogni ti eve struk

tuur gebeuren (men zou misschien betE~r van "ovha.ngpunten .. kun

nen spreken). 

Afgezien va.n het feit ,dat geheel andere modellen v~n geheu

~enopbouw denkbaar en ontwikkeld zijn ,en bedenkingen ten aan

zien van Ausubels theorie zeker mogelijk zijn ontsta.at er nu 

~en probleem.Immere waar een cognitit~ve struktuur 01 het vsk

gebied van de nieuwe leerstmf vrijwel ontbr~ekt ,zoal~ bij dit 

onderzoek verondersteld is ,worden do eieen van ~betraktie en 

algemeenheid problematimch. 

Uit geldt eveneen& voor het verbod vun e~mf'!nv~ttinf;f'ln van dei 

lf!ersto:f .Dti~ de opbouw van de cogniti~VP- struktuur Vtin het 



vakgebied in deze situatie prakties geheel door bestudering 

van juiat het boekje ,.Leren op ;:Jchoo1" tot st;;i.nd zuu moeten 

komen ,is niet in te zien waarom de Hdvance or~anizPr in dit 

geval geen inleiding in de vorm van @?en korte samenv.c;. t ting 

van het boekje zou mogen zijn.Inderdaad 5eldt dut de advancl'! 

organizer dan ,kwa abstraktie en algomeenheid niet van hog""r 

-nivo is dan de leeretof. 

Uiteindelijk is gekozen voor een mengvorm. 
De toegepaste advance organizer valt uiteen in drie delen 

( z i e bi j 1 age A ) . 

Deel 1 is de eigenlijke inleiding en het meest algem~en van 

opzet. 

Deel 2 en 3 zijn e-amenvattingen en werden ,in teg!D.nstelling 

tot deel 1 die v6dr de leerstof beetudeerd werd ,gebruikt 

naa~t de bestudering van de leerstof. 

1' 1 



7. TOETS 

1~or het meten van individuele leerresult~ten WtlS een objek

tief skoorbare toets noodzakelijk.Nadat nage.~;J.an wa£ J.1:it een 

dergelijke toets op "Leren op School" nergens besc~:il<baar 

was , is een meerkeuzetoets gekonstru~'erd. 

12 

De eieen welke men stelt aan een goede toPts en de wijze waar

op een dergelijke toets gekonstrueerd dient te worden ,worden 

ui tgebreid behandeld in "Studietoets~~n" (L;e Groot en Van Naers

sen 1969) en beknopt in "Onderwi j ere search" (Meuwe se 197U) • 

De toets is door mij gekonetrueerd.A.nngezien het niet mogelijk 

was de ui tgebreide i temkonetruktieprocedure te vol gen die o. d .• 

keuwese voorschrijft ,is het niet verwonderli~k dat de toets 

niet geheel voldoet a.an alle eisen dte daaraan te stellen zou

den zijn.De toets moet dan ook beeche>uwd worden als een eer~te 

aanzet tot de konetruktie van een betere ,wellicht geetandaar

diseerde toete op ~Leren op School". 

lie skoringeresul ta ten van de werkgro~!pen kunnen reeds ge bruik t 

worden ter verbetering van de toets.Hierop zul in de appendix 

worden ingegaan. 

De toets bestaat uit drie delen.Ieder deE>l van de toets heeft 

betrekking op de leerstof ,die in een zitting bestudeerd werdt. 

MPn zie de toets in bijlage B. 
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8. :_; ITVOERING 

8. 1. 

De ~itvoering v~n het onderzoek vond plaatA ti:dens vi~r zit

t,ingen van de werkgroepen.Namelijk dP eerste drie thecriezi t

tingen en de laatste evaluatiezitting. 

Tussen de theoriezittingen l~gen tijd~periodes van Pen week , 

tussen de derde theoriezitting en de evaluatir-zittine; !"en p~-

riode van negen wek~n. 

ovr.:tL~ I CHT 
1e zitting: onderdeel: tijdsduur: 

studieperiode:hst.1t/m5 30 minuten 

rekapitulatie:hst.1t/m5 10 minuten 

toet8-deel 1 
2e zit ting: herhaling :hst.lt/m5 10 minuten 

etudieperiode:hst.6t/m11 30 minuten 

rekapitulatie:hst.6t/m11 lO minut~n 

toets-deel 2 
Je zitting: herhaling :hst.6t/m11 1'0 minuten 

studieperiode:hst.12t/m15 20 minuten 

rekapitulatie:hst.1?t/m15 10 mi nu ten 

toets-deel 3 

111atste aitting:toets-totae.1 

b.2. BESCHRIJVING 
a)studieperiode 

De studemten moesten lezen met een emelheid van 300 woorden 

per minuut.D:it is hoog.Di t was nood2;akelijk V!:!.nwege de beperk

te beschikbare tijd voor het onderdeel leerpsychologie in de 

zittingen. 

b)reka.pitulatie 

De beetudeerde leeretof werd chronologiech ,volgene de inde

ling van het boek ,gerekapituleerd.Een Btudent werd gevrC1t1.gd 

van ~en bepaald onderdeel een ze9r korte samenvatting te geven. 

Was hij hiertoe niet in etaat ,dan werd dit aa.n ~en ander op

e;edragen.Lukte ook di t niet bevredi1~end dan deed ik het zelf. 

c)h.,rhaling 

In rlP tlrede en derrle z1tt1ng ~rd voorafgaand 8.8.n de Atudifl'pe

riod~· ,de in vorige aitting behsnd1·dde lfll_,r,.tuf hPrha&ld.Op de 

volg~nde wijze: 

lJe Leeretof van het. 1 t/m 5 , hande lend over verschi l lende 



leerproces8en en in het bijzonder over inzichtelijK leren en 

verwerving V'Sn feitenkennis ,werd doJr mij puntsgewijs kort 

samengevat. 

De leerstof van hat. 6 t/rn 11 ,handel~nd over motivatie en de 

Van Parrerense systeemtheorie werd door mij schematiech afge

beeld op het schoolbord. 

d)toets 
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~Je student&n kregen v-oldoende tijd ,d"w.z. zoveel tijd als een 

ieder nodig had om de toeta volledig te beantwoorden ,voor de 

toetsvragen.Behalve de keuze uit vier alternatieYen ,werd te

vens de kwalifikatie "'zeker19 of "onzeker" aangegeven. 

:::e studenten w~rden na a1"1oop van de zitting in kennis gesteld 

van hun toetsreeultaa~.Echter werd niet verteld welke vragen 

~ij juist ,respektievelijk onjuist beantwoord hadden.Dit om te 

voorkomen dat de toet8 ale leerrniddel zou fungeren. 

e)toets-totaal 

Voor de laatete zitting werden de toetsen van de thaoriezit

tingen bij elkaar genomen.Na uitfiltering van elkaar overlap

pende items ,werd deze toete-totaal de etudenten voorgelegd 

t~r meting van retentieverachillen. 

d)experime-ntele groep 

De beschreven werkwijze ie toegepast op de kontrolegroep.De 

experimentelegroep kreeg nagenoeg het zelfde progr81Bl8. ,echter 

werd ~an het begin van de studieperlode het organizerdeel v&11 

die zitting aacgeboden. 

Deel 1 ,de eigenlijke inleiding ,werd aangeboden met de in

struktie ,deze eerst ve>ndig te beatuderen en te vergelijken 

met de inhoudeopgave van het boekje en pas d~arna te beginnen 

met de bestudering Yan h•t. 1 t/m 5 .. 
De delen 2 en 3 konden bij de bestudering van de deebetreffen

de leeretof gebruikt worden. 

De totale tijdsdul!lr voor de etudie periode was dezelfde ale 

bij de kontrolegroep. 



j • oEWERKINGBI EB RESOLTATEJf 
De 5e6evens aonden ma.chinaal verwerkt worden met b.ghulp v..in 

het T.H.E.pragramma 02062377. 
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ue bean"\woording van de toetsvragen '"erd op tw.ee manieren 6e
skoord :met aekerheidsa.a.nduiding en zbnder zekerheidaaanduiding. 

Met zekerheidsa-amduiding: 

juist -zeker a+2 

juist -onzeker =+1 
onjuist-on~eker 2 0 

onjuist-zeker a-1 

~onder 6ekerheidsaaduiding: 
juist a+1 

onjuist = 0 
::Je korrelatie tussen deze ekoringswi,jzen was hoog ,namelijk 

+.95 of meer. 
Y. l. QTATISTISCHE BEWERKINGE:I 

De skoringsr.sultaten van experimentele- ,kontrole- en totaal-

fSroep zijn weergegeven in hietog;ramm4~n ( blz. t/m ) • 
Ue X~toete voor het ..,.rgelijken v&n Yerdelingen beveetigde 

da..t alle skoringeverdelingen va.n de irerechillende groepen be

schouwd aogen worden ala eteekproeven uit normale verdelingen. 

De varianti ... van de te ~erg~lijken Yerdelingen van kontrole
en exp~rimentela groep werden vergel~k&n door m.iddel van de 

F-toete en bleken etatietiech niet atwijkend te zijn. 
Door middal -.i de t-toetg sijn de gumiddelden van de eko
ringsverdt!tlingen van ko-ntrole- en experimentele groep vergele
ken. 

De reeultaten hiervllll &ijn weergege~n in tabel 1 t/m 4. 
Code: I • g,911liddelde akore 

S • at..andaM"ddeYiatie 

J • 1.19Eiddeld• juist-eko:r. 
0 • @lllaiddelde onjuiet-skore 
ll..~ a ~onder sekerheidsaanduid:lng 

mz 2 .et s.ekerheidsaanduiding 

~•k• zek:er 

ons• onze·kltr 



,, 6 

Tabel 1 ( betreft toe-t m:-d..e 1 l , 14 Yragen) 

totaal kontrole· experimen- signif ikant sign.-

goep groep ule groep ~erschil ? nivo 

.'. 
~z 

9.94 9.04 10.67 ja • 01 

5zz 2.)8 

x.is 15.67 1).96 17.0J ja .025 

3u 5.J8 

Jz•k 7.81 7.50 8.07 nee 

Jons 2.1) 1.54 2.60 ja .U2') 

00~ 1.96 2.)8 1.63 ? • 10 

0 zek 2.09 2.58 1. 70 ja .05 

Ta.hel 2 ('betreft toeta-deel 2 '15 vragen) 

totaal kontrole sxper:i.men- signifilumt sign.-

&roep groep tele groep verschil ? ni•o 

:\zz 10.20 9.71 10.60 ja .05 
~ 

"" 
2. 1:4 

J..mz 15.24 14.08 16.16 ? • 10 

0 5.30 mz 

J .iek 7 .87 7.92 7.8) nee 

J onz 2.33 1.. 79 2.11 ja .05 
0 onz 1. 96 1. 75 2.1) nee 

0 zek 2.83 J.54 2.27 ja .01 

Tabel 3 (betreft toet•-deel 3 , 1!9 vra.gen) 

to ta.al kontrole experin1en- signifikti.I1t sign.-

groep 1aroep tele groep verschil ? nivo 

x. 1'J.15 t2.96 13.30 ne~ 
l.Z 

s 2.33 
ZL. 

x 
rnz 

20.81 20. 17 21.33 nee 

s 5.90 mz 
J zek 10.85 10.63 11.03 nee 

J 
Ollil'. 

2.30 2.33 2.67 nee 

OOAZ 2.67 2.63 2.10 nee 

0 zek: J. 19 3.42 J.00 nee 



Tabel 4 (betreft toets-totaal , J9vragen) 

totac.l kontrole experime:n- si6nifikant sit'in. -
tele verschil ? nivo 

.\ 23.23 22.93 2J.4<j nee 
i. z. 

::; 
~z. 

4.49 
x 32.58 )1.45 JJ.51 nee mz 
s 10.58 mz 
.; 

ze·k 17.0J 16.97 17.09 nee 

J 
OIU 

6.20 5.97 6.40 nee 

0 onz 8.00 7.6.2 8.46 nee 

0 1.ek 7.69 8.45 7.06 nee 

Opmerking: 
Beschouwiag v.n de histogrammen ,welke de s.koringsverdelingen 

van de experilD9ntele groep wsergav-en ,doet het vermoeden rij

~•n dat deae Ytrrdlelingen een Kdip" ~~rtonen.Deze dip kon ech

tttr nie'\ atatiatiech aangetoond word.en. 

9 • 2. RESULTAT• 

Uit de tabellen blijk'tt 

1 '/ 

a)De ex:p9ri .. ntele groep ekoort &lle toetaen hoger dan d• kon

trole groep.Dit ~ldt zowel voor zonder- ala met aekerheideko
ring. 

De v.rachilles. aijn a.lleen bij toets-d .. l 1 en toets-deel 2 
signifiltant.Di" wordt -.rdig g9illu!1t~erd door de k'IBulatieve 

skoringadiagJ"-en ( bla. t/m ) . 

b)Het belang ~an het skoringeTerschil tuesen experimentele- en 
kontroleg:roep kan weergegegen worden door: 

J.. I... exp.groep - ~oatrDgroep 

s 
i.Je waardet'l hierTan zijn: 

toete- toe ts- toets- ltoete-

de el , d••l 2 dael 3 totaal 
sk.oring zon- +.69 +.42 +.15 +.12 
der i.fl!Hrheici 

:-ikoriag at +.57 +.39 +.20 +. 1 <j 
.t.f!kerhf'id 



;Jeze waarden Z1Jn afnemend V&l'1 +.69 to'l +.12. 

De waarde +.69 houdt in dat 24'1 van de kontrole groep hoger 

skoort dan de gemi~elde akoring van de exp~rimentele groep. 

De ..-r"de +.f2 houdt in dat 45% Tllm de kontrole groep ho6er 

skoort dan de gniddelde skoring Yall de experimentele 5roer. 

c)De experimentele groep skoort in a.lle toetsen me9r juist

onzeker en ainder onjuiet-zeker daa de kontrole groep.Uit 

verschil is bij toets-d8el i en toets-deel 2 signifikant. 
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:o. KONKLUSI2S EN VERONDERSTELLINGEli 
~e or5anizPr in deze werkgroepen heeft een aanzienlijk poal

tief pffekt op de leerresultaten op korte termijn ~ij het b~

e;in Yan de studie van "Leren op !:ichool". 

Dit effelct neemt sterk a!' naarmate de studenten vorderen iu 

''Leren op School".Dit is zozeer het 6eval dut het effekt ,ala 

de leereto:r oeheel doorgenomen is ,toe~eschreven l\(;Ul worden 

aa.n toevallige fa.lctoren. 

Het effe.kt •an de organizer op de ret.entie is zeer klein en 

kan eveneens weroorzaakt zijn door toeva.l. 

Het is mogelijk dat dit Y-erschijnsel (het cilnemend skorings

verschil tu.seen experimentele- en kontrole5I'oep) veroorze.a.kt. 

word t door m&teriaalfalctoren van dez1' leerstof. De he lderbf" id 

van de ui teenz.ettingen ,de al5emeenh•!dd en het ho~e i..b.stra.k

tienivo van "Leren op School" zolil.den de kont.role6roep al 

dJende kunnen le~n wat de experimen·lelegroep extra a.arl6ebo

den k:reeg. 

In "Ausubeliaanse" termen gesproken )can men stellen dat de 

opbowr Yan een ~echikte cognitie~ ~Jtruktuur b~j de leden 

van de experimentele groep aan:t.ienli~jk sneller plaatsvond dwi 

bij de leden van de kontrolegroep.De uiteindP-lijke cognitieve 

struktuur van de experimentele ~oep is ecr.ter niet van ho~~

re kwaliteit dan die van de kontrolegroep. 

De kwa.11 tei t van de C06fli tiewe struktuur li~t ,a.fgezien Yan 

de hoeveelheid kennis ,ook in a~ "stability" en "clearity" 

van deze kennie.Aange2ien bet beantwcordingepatroon van de 

experimentele groep t.o.v. de kontrolegroep e~n verechuiYin.« 

"1ertoont v-.i fout-zeker naar goed-on.a:eker ,en nlet van fout 
(~ker of onaeker) na.ar go&d-seker ,krijgt men niet de indruk 

dat de cognitieve struktuur van de experimentele groep veel 

stabieler en helderder is. 

Gezien het korte termijn effekt zou men kunnen Yeronderetel

len dat organi~er-deel 1 ,dat een wa..t algemener karakter 

heeft dan deel 2 en 3 ,beter is.Indien deze veronderstelling 

juiet zou zijn ,zou men toch een enigszina blijvend effekt op 

de leerresult~ten verwachten.Dit werd niet aangetoond.Duid.e

lijk is echter 1111el dat orga.nizer-deel 3 geen aantoonbare in

vlOf!d hei-ft.Aange:iien deel 3 een samenvatting _., geeft dit 

)1 



eni~e steun aan de door Ausu~l geformaleerde ~isen aan orga

nizers. 

Ds.t de re•ul ta ten vw1 di t onderzoek: ~ff!inig steun schijnen teo 

"f'erlenen aan de door Auaubel geformuleerdeo theorie betreffen

de advance organi~ers ,tm da~rm~e 81:6.lllenhangend de cognitieve 

etruktuur ,hoeft na:tuu.rlijk: niet te betekenen dat de~e theo

rie onjui11t is.Er ie i:amers "f'eel kritiek mogelijk op het on

derzoel< ,o.a • .kwa uitvoering ,kwalite1it Yan orgamizer en 
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toete .Bo.-endien is het mogelijk dat allerlei faktoren in de 

werk.groepen alge.ene onderwij skunde het effekt •ari een advance 

organizer ,zelfs als deze ide~&.1 zou aijn ,kunnen verduieteren. 

Meer oader~oek: is ,uiteraard ,noodzak:elijk. 



11. SUG.GESTIES VOOR VERVOL~HDER~OEK 

Aan6ei.ien oYer de praktieee relewa.ntjLe van de eieen die &usu

bel a.an organi~ere stelt (ab~tralctie ,algemeenheid en~.) nog 

weinig te ~•u-n ll&lt ,i.e het intereeJaa.nt mogelij.k vervol6on
deraoek hierop -..rder toe te epiteen. 

JJ 

Ook indien dit Yer•olgonderz~k pl&0t••in~t in toekomatige 

werkgroepen a.l.gemene onderwijskwuie ,moet het aogelijk &ijn 

advance organiur. -.m. grot.ere o&Yang , en o. a. daardoor hope

lij k T!Kl hogere kwalitei~ ,aan te bieden.ielfs l:Uj 6elijkblij

vende b.eaahiklaare t.otaal-tijd ,meet een langere beetuderiD.6&

tijd ...a organisers mogelijk zijn.Te denken valt ...i een her

verdelin.g..,.. de beschikba.re tijd.(Bi.J de trerkgroepen '72 
atond 80 aia.. studietijd tegenoV>er 50 min. herha.ling en reka

pi tulatie) 

Tijdens het onder~oek ontst.ond de indruk dat de voorgeechreven 

tijdechema'• belemaerend .. rkten voor de werkgroepen.Ret ie 

interessant de invloed Tan woor~eechreYen tijdechema's en les

indeling op de leerresultaten van de nrk.groepen m.b.t. •Leren 

op School• te onderzoeken. 

Ook dient de toetsing nog iete verbeterd te worden.Hiervoor 

:tullen in de a.ppMldix 8Ugg9Btiee gege·l'8n worden. 

Aannemende dat vervolgonders.oek in we:rkgroepen met gelijk:soor
tig doel en progr-. uit.geYoerd word"t ,en dat dit onderzoe.lc 

wederom uitpvoerd zal •orden in het onderdeel leerp11ychglogie 

met ale leeretof •Leren op School" ,ia de volgende op~et ~a.ge

lijk: 

Experimentele groep 1 i 

Deze groep krijgt een adTanc• organiser in •usubeliaanse zin 

aangebodetn.Deu or&&ni~er .al kunnen beYatten : 

a)tten kort werhaal over leerpeychologle in het algemeen ,de 

methoden die de leerp•ychologie bezigt ,de verachillende 

stromingen die de leerpe7chologie kent. 
b,)het belang VKl de leerpeychologie vc,or de onderwij~klll'lde 

c)de plaats Yan Van P&l'Teren m.b.t. a) 

d)zijn theorie in enkele hoofdlijnen 
De orgs.ni~er wordt voora!gaand a.11 da atudie YIM'l "'Leren op 

School" beetu4eerd.ht tijdechema. van de J.itti.npn is vaetge-

legd. 



Experi .. nt.ele IP"oep 2 :. 

De groep krijgt een s.menvatting Yan de inhoud va11 "Leren op 

School" aan~eboden.Voor de hand liggend is ,dc1.t dt!ze sam.en

vatting a.al beYatien : 

a)een o~r&ich\ Yaill de s~steeatheorie 

b)beschrijving van Yerechillende leerproceseen 

c)motivatie 

d)konkluaiae voor de did..c~iek 

Dese saaenva.ttinc wordt voorafgaa.nd aan de studie van "Leren 

op School" bestudeerd.Het tijdechama :la vastgelegd. 

Experiaen tele (9'oep 3 i 

Dit is een variant op esperimentele groep 2.De eamenYatti~ 
90rdt g.eplits~ -..r de leeretofonderdelsn ,welke p@r zittin.g 

Mill de ord.e komen ,en per zitting aangeboden.Het tijdschema 

is vaetgelegd.. 
Kontrolegroep 1 : 
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Deze groep krijgt niets aangeboden,uit . .gezonderd een vast tijd

schema... 

Kontrolegroep 2 : 

Deze groep krijgt eveneens niets aangebfilden ,doch tevena is 

er geen vast tijd11chema..Te denken Y&l t aan een op~et waarin 

de leerstot' Uluie bestudeerd wordt ,en in de vorm van groeps
diskussiea tijdeae de aittingen bespreiken wordt. 

Dit vervolgonderzoek kan ma.teriaal opleveren voor de t>eant
woording -.... de Tolgende vragen : 

a-)wat is het effek.t van een etrikt •A.ueub.elia.aDM" advance 

organizer 

b)wat is het effekt van het aanbieden vooraf van een eamen

vattn~ van de leerstof 
c)we.t is het effekt van een naar zitting gespreide aanbiedin.g 

van deze saaenvatting 

~)wat is het effekt v;an het etrakKe etudieprogr..ama 

Er kan dan .. 11icht gekonkludeerd worden welke van de toege

pa.ete ~lternatieven bet nuttigst ie.Bo~endien is het daarna 

mogelijx kombin~ties van nuttiga hulpmiddelen toe te pa.seen • 
waardoor optimalieering van leerreeult&ten bereikt k.an worden. 

B.v. advance org~izer plus vrij studieprogramaa of advance 

organi~er plus ~espreide aamenvatting. 



Over deze zaken valt n8l'.Ilelijk op ~ond van het uit6evoerd• 

onderzo~k nog niet veel te zeggen.Ond~r andere vanwe~e het 

feit dat de gebruikte organizer zowel inleiding al~ 8amenvat

ting was. 
De gegeven suggeBtiea hebben uiteraard niet de prete~tie vol

ledig te zijn. 



12. SAKENVA'!TIWG 
In de 111erkgroepem algeme-ne onderwij skunde ( voorjaarssemeeter 
1'972) iB een onderzoek uitpvoerd naar de invloed van een ad
vance organi•r Yoor .. Leren op School". 

"Leren op School .. werd in drie zittingen beetudeerd. 

)6 

Toeteing v~n de kennie -•e uit dat de groep .die gebruik 
maa.kte van ~ advance org&niaer .in de eerste zitting e.!J.nzien
lijk beter ... d.sn de groep die monder dit hulpmiddel studeer
de .Het •~rschil tuesen def)ft ~ gro@tpen W99 in de tweede zit

ting 11ialer en in de derde sitting ntet meer etatistiech a-

toona.ar. 

Een ret•ntietoeta ,nef§9ft 1Mken d~L ,kon eveneens geen in

vloed vaatetellen. 
D• theori.._ ~ 4ueubel , wa.arop de tde• Yan de "adYance orga

niaer" gebaaeerd is ,kullnen niet op ~~ond v&11 deze onderzoek
reaultaten bevesti~ word:e1'1. 
~dvance organizer ~n toetein& verke?"en echter nog te eterk: in 
het expert.eatele etadiua oa duideli~ike ui tepruen over de 

wer-kinc Tan ad"Y&DC4t o?"ganiHrt1 11019lijk te ma.ken. 

Verder ond•raoek en verdere ont#ikkeling van advance organiser 
en toetaing sijn mogelijk en aan1MJ .. 1ene11&&rdig. 



, 3 • L ITTERA TUtJR 

Ausub.el,D.P. 

II 

II 

" 

" 

If 

31 

"The use of advance organizers in the lf"arning 
and retention of mesningt"ul verbal material". 

Journal or educational psychology,51,267-272, 

1'60. 
"The psychology of meaning1'ul verbal learning•. 
We• York;Grw.ne and Stratton,t963. 

•Learning theory and claaeroompractice". 
Toronto;Tbe Ontario institute for studif"s in 
education,1967. 
"Educational psychology.A cognitive view". 

Iew York;Ho.lt,Rinehart and Winston, 1968. 

and Andereon,R.C. 
-Readingll in the psychology of cognition". 
Jlew York;Holt,Rinehart and Winston,1965. 

and Youssef ,M. 

"The role of d1scr1ai. .. bil1 ty- in meaningf'ul 

parallel le.rnd.ag".Jo·Ll2"tlal of educational psy

cbology,51,267-272, 1960. 
Van Bergeijk,J. ""Di.d:aetisch hand.el ... •. 

-..gwrningan; Veenaan •• Znn, 1971. 

Van de <Jriend,P.C. 
•Lere-n doceren•. 
CJroninpn;9ol hrs-mcw.dhoff, 1.970. 

De Groot, .A.. D. en Va» w.aretJen.,B • .P. 

•stmie'ioete@n•. 

Dftl ffamg1 't'69. 
Hilgard,E.R. ll8rl Bo....-,G.H. 

Knoere,A.M.P. 

Kooremaa,H.J. 

"'l'heorles of learning". 
lew Yo!"k;A.ppleton-ettetury-Cro~ta,1956. 
•ilse-- ond:arwijHulld• Yoor het Y<>ortpset 
onderwije" .M!ten;Ym:ll G~rcom en Co, 1%9. 

-De th.eerie Tan Am&u.IMtl 1e-en leertheorie TOor 

onderwi.J•kundipn•. P•d:llgogi.Siehe ettadie.n, 48, 

402-411. 1:971. 
-onderwijereeearch•. 
Utrecht ;Bet Spectr-. (.Aalapocket.), 1970. 



J8 

Van PC:irreren,C.F.lk>•kbe>tfp~king van "'The psychology of mea
ningful verbal learning".Nederlands tijd

schrirt voor de psychologie,195-1Y7,1964. 

n " 

" " 

Pesck,J. 

Sonke,P. 

"Psychologi.e Yan het lel"en•. 

De"Wenter•Vaft Loghern Slaterue,deel 1 1969, 
deel 2 1910. 

"Leren op school". 

Groningen; 'fol tere-1'fc1ordhof'f, 1970. 
"Rlllpmiddelen bij he-t bestuderen van teliceten" 

ui t: .. lnformatie over le'r~ en ondl!Jrwij zen". 

Groningen;lfol tE""rs-Noordhoff, 1970. 

"Het probleem van ee·n adekW'S.te onderwijeme

thode" .Pedagogische studien,47,341-351,1970. 



BIJLAGE A ,EXPOSITORY ORGAJiIZER. 
DEEL I: 
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Van Pa.rrer~n behandelt uit de leerpeychologie de volgende , 
voor de leraar/onderwijzer praktifl!ee .-aarde hebben-de onderwer-

pen: 

a)verschillende eoorten Y8in leerproc~ssen. (hst.1t/m8,12t/m14) 
b)het leerproces beinvloedende faktorttn ,~oals: motivatie , 

leerintie ,beloning ,etra:t'. (hst.9t/m11) 

c)de opbouw van een leersang. 

Leerprocea•en : 

(hst.15) 

rtlgemeen :bij elk leerproces onderscheiden we 

begin- v~rloop leerproces rerna=\ 
atadi >~ 

in het eindstadiwn heeft de leerling een lser

resul ta&t verworv~n. 

het leerpe1chologiee onderzoek ~int met de a

nalyse Yim bet i .. rremultaat en beechrijrt ver

volgene bet leerproces. 
hieruit volgen conclueiee voor de didacti•k. 

OnderV"erdeling:de wolge.llde leelj)roceseen warden onderecheiden: 
1.inzichtbevorderend leren (hst.2,J,4) 
2.le-ren "nl!1 feitenkennie (het.5t/m8) 
3 ... moriaeren (het. 1'2) 

4. 901"ming van automatiemen (hst. 13) 

5. dynamiee leren (hat. 1.4) 

:.inzichtbevorderend leren: 
(leren van aanpakmethod.en voor het oploesen van problemen) 

1.1.analyae van inzichtig gedrag (het.2) 
1.2.beschrijving van het leerproces 

1.3.didactiese conclll81es 
2.verwerving van feit&nkel'Ulis: 

(hst.)) 

(hst.),4) 

(leren van feiten en hun ond~rlinge verban.den) 

2.1.80&lyae v.an kennie (hst.S) 



DEEL II 

OrifAitat1t TJ!!l q.t- Mh!J.Ktnt 
Sporen(systemen): 

kenmerken eporen: a)zijn met elkaar •erbonden 
b)vormen groepen (-aporeneyste

msn) 

4U 

kenmerken sporen•y-8temen:a)hebben Teranderlijke aktivi-

Reproduktie 1. 

teit 

b)aijn min of meer met elkaar 

verbonden 

reproduktie binnen aktief syetee·m: kennis blij kt paraat 
reproduktie van buiten &lctief systeem:kennis blijkt funk

tionttel 

~ysteemacheiding-Integratie: 

syateeaecheiding1iaolatie van eporeeystemen (d.w.~. van 
kennia) 

integratie 

,:; 

:leggen van verbanden tueeen (nieuwe) 
kennie en and.ere (reeds beetaande) ken

nis 

voordelen systeemacheiding:a.)noe>dsakelijk bij bepaalde 

syt1temen 

n.adelen II 

voordelen integr~tie 

b)maakt snelle .geordende op
narne van nieuwe leeretof mo
ge 11 j k 

beleunnert het funktioneren 
va11 kennis 
verhoogt de kans op bet 
fun.ktioneren van kellllie 

Sch .... (dit is slecbta een model !!)1 

I 
-. le. t/ef' s y~ t~-'1+1 



Moti9ti§: 
Intrinsieke motivatie -er is belangstelling voor de leerstof 

(innerlijke drijfveer) 

-leerintentie:a&nvaarding van e9'!1 leer
t.aak( open ta&k) 

toekomstperepectief 

-&Ml•&&rding van een doe-ta&k (gesloten 

Extrinsieke motiv~tie taak) 

incidenteel leren 

moaentaanpa.k 
-door beloning ·Of etraf 

incidenteel leren 

momentaanpak 

Copslwaif• Ypor <1• diitst!ek: 
Bevorderin,; Yan integr&tief leren: 

wekken van belangatelling of leerintentie 
•~open bij de beleYingswereld van de leerling 
zelf laten ontdeka.rt (~perkte pr&ktieee waarda) 

Instandhouden van een leerintentie: 

verhoging van de -..rd• van het einddoel 
beinYloeding van bet verechil tuseen httt veronderetelt 

einddoelnivo en het prestatienivo 
geloof in de bereikbaerheid vmi :net einddoel 

Straf: 

brengt gaen positi.,.. giedra.gawijae bij 

moaelijkheid ven f'i.ze.tie 

.. 
Beloning: 

zie etraf' 

Gijfer3: 

.. f'rustratie 

informatiever9chafT1.n.g BmJ;. de i .. rlimf; 



DEEL III 
Memoriaeren: 
analyse leerresultaat:a)leerstof is ingeprent 

leerproceB 
b) 

" 
,, 15estruktureerd 

:a)opbouwen van een zinvolle struktuur 

b)aa.rd van de leerstof is belangrijk 
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didaktiek :bevordering van strukturering=voorkoming 

van "grauwe" masea,d.w.z. 

Mo\q&ias;h 1£ren: 

a.anbieding in overzichtelijke porties, 

door: 

&)niet te veel leerstof achter elkaar 

a.anbieden 

b)niet te veelvuldig herhalen 

c)verwtlrrende leerstof niet bij elkaar 

a.ambieden 

analyse leerresultaat:a.)bewegingen warden Yanzelf uitgevoerd 

b)zintuiglijke •aarnemingen krijgen "va

lentie" 

leerprocee 
didaktiek 

voord.eel 
be perking 

Dyp•ieA lereni 

c)harndelingen 6•8chieden volgene bewe

gingepatronen 

:langdurig 
:a)herhalingen apreiden 
b)voorkom inleren van fouten 

:aandacht is vrij voor andere z&lcen 
:a.ut01abties handelen is weinig wendbaar 

betreft d~ vonning van kraehten W9lk• one gedrag richting ge

TIJn 

houdingen chelangrijke fa.ktoren m.b.t. ontetaen en 
beinvloeding zijn: 

a)situatie -kontakt met het objekt 

b) ident11"ikati.e -met andere m•neen 

c)intormatie -van deelcundigen 

affektieve overdrachtrherbeleving van gevoelen• door kontakt 

.. t aapekten van een eituatie ,welke te 

meken had met de oorspronkelijke ge
voelabeleving 



Opbo~p van e~p leer~t 
onderdelen van een leerga.ng: 

a)beechrijving van stapinhoud en -volgorde 

b)leermateriaal 

c)onderwijzershandleiding 
d)toeteen 

funktie van de leerspychologie: 

analyse va.n het leerresultaut n~ar aard en funktie in 

te~n van eindgedra.g 

studietoetsen: 
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1)behorende bij een leergang:verschaft inforrnatie over 
het verloop van het leerprocea 

2)voor onderzoek aan leer~tofkernen 

J)objektieve studietoetsenivoor vergelijking van het 

onderwijs aan verschillende echolen 



BIJLAGE B , T'OETSllN. 

TOET~+DEEL 1 
1.Peit@m.kennie heet funktioneel ,indien deze 

a)van ~icht getuigt 

b)steeds toepeisbaar is in probleemsituatie~ 

c)geleerd ia in aanenhang met andere kennis 

d)beechikbaar is in andere context 

2.Het direkt aanleren van .igemene oplmeeing~reaele 

a)vormt automatismen 

b)is bevorderlijk voor het in~icht 
c)ku tot oploseing zonder inzicht leiden 

d)l~idt sneller tot abstraherend denken 

3.Nauwkeurig taalgebruik is nodig 
a)om kennia funktioneel te doen ~ijn 

b)voor het ontstaan van inzicht 
c)voor het abstraheren van leerresultaten 

d)in ieder leerproces 
4.Het eseentiele van inzichtbevorderende leerproceseen ie 

•)het verwerv~n van funktionele kennie 

b)het leren va11 ooraaken en gevolgen 
c)het kweken van belangetelling 

ct)het verwerven van aanpakmethoden 
5.Leren door voorbeelden wordt gebruikt 

a)Otfl de voorbeelden te leren 
b)om te leren h~ in bet &.lgemeen probleftl9n van een ~eker 

type kunnen worden aangep~kt 
c)voor m,t direkt a.anleren va.n oplossingemethoden 
d)voor het leren toepaBsen van een aerie routine~werkingen 

6.De wendbtlarheid van inzichtelijk handelen komt tot uiting 

in 
a)de aha-beleving 
b)het min~r snel verseten 

c)het ontdekken van hoofd- en bijzaken 
d)het bruikbaar zijn van reede verkregen inzichten 

7.Bij elk leerproces kunnen w~ onderecheiden:een beginetadium 
een verloop Yan het leerproces en een eindstadium,d.i. het 
bereik~n van het leerresultaat.Voor ~e paychologiBch• be

studering van een leerproce~ begint aen met analy•e van 
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a)de begineituatie:men wil eerst weten wat de leerling ~1 
kent en kan 

4') 

b)het leerproces dat een leerling moet doorlopen om een ~

pae.ld leerree~ltaat te verwerven 

c)de aard ... het te bereiken leerresultaat 
d)de leers~of di~ aangeboden wordt 

8.Alle leerproceeaen heb~n gemeen dat de persoon die leert 

&)kennie versamelt 
b)erdoor v~randert 

c)meer insicht krijgt 

d)verbenden legt 

Y.De bedoeling van memorieeren is 

a)het vo:rmen van parate kennis 

b)letterlijke reproduktie van het geleerde 

c)rekapitulatie van de leeretof 

d)herinneren van konkrete zaken 
10.Een belangrijk kenmerk vam het ontetaan van inzicht is het 

a)logisch werken aan een probleem 

b)ontdekken van samenhangen en nieu•e funktiee 

c)'91orwtn van a.bstralcties 

d)onderzoeken van de gegevene van een probleemsituatie 

11.Inzichtbevordarend leren heeft te ma.ken met 
a)~t Yastleggen VIM'l bewoordingen ,ainaen en formules 

b)een leerprocee d~t tot reeulta.at heeft dat men bij de 

uitvoering van wat men geleerd heeft ,niet meer hoeft na 

te denken 

c)probleemsituaties 

d)in het kenniabezit opnemen Tan feiten die in allerlei 

~irt901 Yerbtill.d tot a.ndere feiten at~GUl 

12.JWt plotaeli.ng en in zijn geheel opkomen van een oploaaing 

is een kenmera •.an 
a)d;fftaaies leren 
b)in.zich•ic gedrmg 

c) .. toma.tiaaen 
d)reaultaten VfiUt allerlei leerprocessen 

13.Bij het verwerven van feitenkennie gaat het Oii het leP .. 

a)letterlijk reproduoeren van wat .. n geleerd heeft 
b)v .. ~relatiee 



c)het leren VMl feitoen. en hun onde~linge vsrb&nden 

d )het ler~n v·an begrippen 
1 4.0p Mtlk van de hieronder genoemde aktiviteiten is de term 

menaorieeren van toepassing ? 
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a)weten d&t er een ta.chtigja.rige oorlog is geweest ,sa.a.rin 
ona land met Spanjtt was ,da.t staatsliedeon als 1Hllem van 

Oranje en Van Oldenbarnevelt in die tijd een grotP rol 

speelden ,dat en hoe beiden op dramatische wijze hun le

ven eindigden in een verkla.arba.re samenhang plaataen 

b)v~n e'n tot twaalf tellen 
c)in A'da111 Centraal aa.nkomend zich uit de krant van giste

ren: he?"inneren ,dat er een aanslag op bet Van Heut.z.monu

ment is gepleegd 
d )het invullen v.en dese toets 

·roET'S-DEBL II 

~.Indien een leerling een "moment.aanpak" vertoont ,dan is dit 

een gevolg YI.ii.ft 

<i)gebrek a.an belangatelling 
b)extrinaieke motivatie 

c)gebr9k aen intrinsieke motivatie en leerintentie 

d)het beloning/etrat' eyeteem 
2.Alle leerproceasen hebben gemeen dat de pereoon die leer1 

a)kennie ver&aaelt 
b)ID91t?" inaicht krijgt 

c)verbSl.den legt 
d)erdoo?" veraadert 

J.Er is spra.k• v.,. s7ateeatecheidiag ala 
a)ter sake zijnde kennia niet funktioneert 
b)een syet .. ~ onderverdeelt ia in aubaystemen 
c)u de verachillende le4rproceseen die in ·~n op act.ool" 

behandeld worden op de juiste wij~e kunt onderacheiden 
d)de reproduktie VMl kennim pl&atavindt van buiten het eyrt

teem dGt aktief ia 

4.Inte~tief leren wordt bevorderd door 
.... 

a)intrisieke motivati• 
b)het ve!"Schdfen em!' de le•rling Vllllfl inforsatiee btttref

fende ~ijn YOrderingen 

c)aktiTering van eporenayetemen 
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d)gedurende het leerproce~ een stadium van gei~oleerde aa.n
bieding van leerstof te verwezenlijken 

5.Leerreeultaten die door inzicht verkregen zijn 

a)worden op andere wijze in het geheugenbezit opgenomen d~n 

geleerde feitenkennis 
b)worden in hun werking minder belemmert door systeemechei

ding 
c)zijn bepalend voor de i:1.lctiviteit Yan bet systeem waarin 

ze "opgeborgen" zijn 
d)hebben niets met geheuge-nsporen ,sporensystemen e.d. te 

ma ken 
6.De term memorieeren is van toepaaeing op de volgende situa

tie: 
a)u kijkt n.aar de I. K. hardrijden en herinnert ~ich du. t r,rd 

Schenk tijdene de W.K. '71 het rekord op de 10.000 s br&k 

b)u kent een 'r.>epaald telefoonnummer 
c)u '"'et hoe u de eerete afgeleide van xn kunt bepalen 

d)u herinnert zich dat u op de lagere school de "tafel van 

2" moest kennen 
7.Feitenkennie noemt men funktioneel indien deze kennie 

a)reproduceerbaar ie in een niet voor de hand liggende ei-

tuatie 
b)verkregen is door in&icht 
c)niet par&at is 

d)in zinvol verband eta.at met andere kennia 

8.Een gemeenachappelijk kenmerk VU'l aktieve eyetemen is dat 
a)kenaia geintegreerd wordt in de ayetemen 

b)allerlei verbanden tussen gf!heugensporen geYorm4 worden 
c)de eporea er-Yan veelvuldig in wer-king k:omen 

d)da.ard.oor andere systemen geaktiveerd worden 
9.Als ~en middelb~re echolier de samaenhang ziet tueeen de 

woorden •dieaolu" (Pr.) en "dissolut•" (Eng.) ( betekenis: 

losbandic) ie dit 
a)een gevolg Yan gerin~ scheiding tuseen twee taalayetM11en 

b)het reeultaat Yan •en inzichtbevorderend leerprocee 
c)funktionele kennis 

d)het le&gen van verbanden tMSSen g9heugensporen uit -.er
echillende syete .. n 
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10.Het Yer~ten van ken~ie •ordt gezisn ale 

a)het verliee van verbanden die tuseen V'@rschillende geh~u

~nsporen bests.an 

b)het gevolg van toenemend~ geieoleerdheid van ~en sporen
systee111 

c)een kenmerk van eterke systeemecheiding tueeen geheugen
inhouden 

d)het onwerkza.am ~rden van eporen 

11.Het beetaan van een leerintentie bij •en leerling wordt gf"

lcenmerkt door 

a)incidenteel leren 
b)aanvaarding van gesloten taken 
c)gekoncentreerd werken 

d)toekomatperspektief 
12.Het aanleren Yan een aanpak van problemen kan in het aan

vangsonderwijs h~t best geschi~den 
a)door de oplossing van elementaire problemen e~r8t duide

lijk uit te leggen en de leerline vervolgens de oplossing 

te laten leren 
b)door trial and error 

c)door aan de hand van Yoorbeelden te expliciteren ,hoe in 
het algemeen proble111'8n van een zeker type kunnen word€n 

aangepakt 

d)via het aanle~n van algemen~ ,omvattende methoden en .0-

mtraktiea 
1J.Het regelaatig toepassen Tan b~lOf'ling of etraf op leerpres

tatiee 
~)is nadelig voor iedert'J vorm van motivatie Tan een leer

liq 

b)bevord•rt de voraina YW\ een on&fhankelijke ~n zelfetan
digie h:ouding t.o.v. de docent 

c)kan leerlingen moti•eren 
d)kan nood~akelijk zijn om de •orming Yan een leerintentie 

te bewerkstelligen 

14.~en belangrijk k~rmerk Tan het ont•taa1'1 Yan inzicht is het 
a)ontttekken ve nieuWll eamenhangen en funktiee 
b)onderzoek~n Yan de gegevenft van ~•n probl~e1ftt!l1tuat1~ 

c)vort'Mm van abetratcties 



d)logiee werken aa.n een probleem 

15.Geheugensporen h~bben de eikjenscrap dat ze 

a)onderling niet met elkaar verbonden ~ijn 

b)na.uw verbonden zijn tot gehelen ,die onderlin6 vrij 10~1 

van elkaar staan 

c)niet meer kunnen verdwijnen 

d)uitsluitend feitenkennis bevatten 

T09B-DEEL III 

1.0p wielk• van de volgende vr1::1.a.gstu.lcken is de term memoriee

ren t.o~pasaelijk ? 

a)in welke groep v~n hct periodiek systeem der elementen 

staan de edelgassen ? 
'2 b) p ••••• 

c)noem. de tien kategorieen V:J.D Flanders inter&ktieanalise

systeea in de v~rtaling va.n Van Bergeijk ,en in de juis
te volgorde 

d)wie schreef :•waar •erd oprechter trouw , 

da.n tuasen man en vrouw 

ter wereld ooit gevonden" 
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2.Als ~ich bij een leerling een ~roeiende leerintentie t.a.v. 

he t leren in he t algemeen , dus ook bui ten schoo L , ontwik.
ki=> l t 

a)is dit veroor~a.akt door de wijze van aanbieding Tan de 

leeretof en de pereoon van de leraar 

b)is er aprake van een dynamies leerprocas 

c)is dit een gevolg van de belangstelling voor de leerstof 

d)spreekt aen ~an aanvaarding Yan een doe-taak 

J.De aktiviteit van een vreemde-ta.alsysteem wordt 'bepaald 
door 

a)het gbruik dat ervan gemaakt wordt 

b)de mate waarin het geschr~agd wordt door inzicht 

c)de echeiding met ~dere eystemen 

d)de matP W&d.rin de kennis die het aysteem omvat funktio

nee 1 is 

·~.De zo~nlWimde objekti.,..,., studi11ttoetaen •orden gebruikt Yoor 
a)het vierechaffen ve.n informaties o?er het verloop van een 

bepl:i.ald leerproces 

b)het toetsen van bet funktioneren van kennie buit.en het 



I 

I 

I· 

ieerkader 

,_.).,,,,P-t VPrgelijk""n van in~'~'u'~ en nivc van het inderwij~~ l_'p 

v~rschi l lendr:> s:· holen 

·~)de b~oordeling van ied~r l?erproces 

c;.Als een middelba.re scholiPr de sc.men~anf: zi~t t.uss~n ~e 

woorden "dissolu" (Fr.) en''.ii~solute" (:'.:Ile;.) (b.etPkeniE": 

losbandig) is dit 
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a)een gevolg van geringe schPidin~ tussen twee taalsystem~n 

b)het leg~n van verbanc1 e~ tw-18Pt: geheugensporen ult Vf')r-

schillende eystemel'l 

c)het r~sul taat van een inzichtbe".rordrorend l""erproces 

d)funktionele kPnnia 

6.Bi,~ hf't 8&llbieden v.an leerstof' die gemf"moriseerd moet w-:..ir

den di~nt men 

a)de leerstof waarvan de onderdelen ~el op elkaar lijken 

in zijn geheel aan te bieden en de n&drux te leggen op de 

~recnillen 

b)de leerstof in zijn g~heel a.an tP. bieden en dP nadruk te 

leggen op de samenhang van dP verschillende ger1eel ten 

c)deze leer8tof in overzicntelijke delen gescheiden &an te 

bi eden 

d)~elvul~ig te herhalen om klonte-ring tegen te gf:ian 

7.Er ia sprake Yan een valentie ~a 

a)een zintuiglijke waarneming ~en automaties proces oproept 

b)een leerling door analyse van voorb~elden ontdekt waarop 

hij a.l hdndelend moet reageren 

c)iemand ia staat ia een handeling automatiee tP- verrichten 

d)een hanceling volgoe4s vaste patronen verloopt 

8.~heugenepo"'n hebben de eig~necha.p dat ze 

~)uitsluitend kennis ~Y'atten 

b')nauw v@rb'onden zijn t;ot gehelen die onderling VTij los 

V!Ul e lkae.r •ta&11 

c) onderl ing niet met elkaar ver·bondPn zijn 

d)niet me~r kunnPn v-8rdw1jnen 

'J. Integrstie vae leerresul ta ten dient bttvorderrl t• word en 

a)ale fpit~nkennis moet funktioneren 

b)door de opbouw van e~n G.involle etruktuur in 1~erl!tor die 

gememoriBeerd. moet worden 



c)als men b·~lan6st~lling wil wekken voor J.e leerstof 
d)bij ieder leerproces 

10.Ue sormjng wan een houdin6 t.o.v. de ma.a.tschappelijke wer
icelijkheid is 

a)niet beinvloedbaa.r door de school 

b)een leerproces dat zich onafhankelijk v~n V€rwor~en fP.l
tenkennis voltrekt 

c)een leerproces dat woorndlllelijk door konta..k.~ met 1M1dere 

mensen tot stand komt 

d)een leerproces waarv.d.ll het leerresultaat in het &eheel 

niet gtt.,,aJzseerd kan worden 
11 .H.e'l leren door voorbeelden heeft tot d.oel 

a)integratia! leren 

~)\'llll!trwer•ing Tan oplossin6ftmethoden 
c)~rwerwing wan funktion.ele kennis 

d)wekken van belangstelling 
1 2.Feitenkennie noemt men funktioneel indien de~e kennis 

a.)niet paraat is 

b)verkregen is door in~icht 
c)in zinvol verband staat met ~ndere kennis 

d)reproduceerbaar is in een niet 'oor de hand li~ende si-

t.l.w..tie 
1) .Het eseentieLe v..an :1.D&ichtbev-orderende leerproc.essen is 

a)het vormen van een leerintentie 
b)verwerving van funktionele ~ennis 

c )het ono.erscheidPn van oorzc;Jcen en gevol6~m 

d)verwerving van ~anpalaaethoden 

14.Bij elk leerproces kWln•n we onderscheiden :een be~insta
diua ,een verloop wan het leerproces en eea eindstadiwa , 

d.i. h~t bereiken van het leerresultaat.Voor d• peycholo

gieM beetudering ~aa een leerprocel! begint men met de a.

nalyse ~an 

a.)de leerstof die geboden wordt 

b)de a.a.rd van het te bereiken leerresulta.at. 

c)het leerprocee dat een leerling moet doorlopen om een 
bepaald leerresu.lt.a.a.t te TerweM'en 

d)de begineitu<itie :-n wil weten .at de leerling i:il \Wet 

en keri 
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15.Het plotaelinc ontdekken van de saaenhang tuasen de 6ege
vena van 8en probleemsituatie ,is een kenmerk van 
a)in~~chtig &edra.g 
b)wendbaar haridelen 
c) funkt.ionele k:ennis 
d)intagratie van leersystemen 

16.Bij lee:r-procea .. n die automat.isch g:edrag tot doel hebben 
dient _... 

a)de leerling door ltlJn fouten te laten leren 
b)de wendbaarheid ~aa bet eindgedra.g te be~arderea 
c)het aaken Yan fouten door de leerling Loveel mogelijk te 

beperken 
d)gebruik te llaken •an de trial-and-error methode 

17.Bij bet -..etatellen vaa de sta.pinboud en -volgorde van aen 
leerga,D& aoet men deae laten bep&len door 
a)de aaneluiting van de leersto! bij de bele•ingewereld 

v..-i de leerliq 
b)de a&l"d vari het l ... !"ll&teriaal 
c)de 'tllOlgorde die in de leerstof self bealoten ligt 
d) a.) en c) 

t8.!ffektieve overdracht heeft betrekking op 
~)selektieve inforsatie 
b)overn.mM Y'all houdin.gen van zeer nabijstaande pereonen 
c)het oproepen ~an gevoelematige reakties door onderdelea 

van eerder beleefde situatiea 
d)verdringing •an angatgevoelena 

19.Leerintentie ia een 110tiTatievorm die 
a)gericht is op anelle uitvoering van de opg9dragen taa.k 
b)noodaakelijk is voor de ver"4!rving v911 aanpakmethoden 
c)direkt YOortkom~ uit bel&n&atelling 
d)gekenmerkt wordt 4oor toekoastperspektief 

TOETS-TOT.u.L 
A.angeaien de items van de toete-totaal overgenoaen aijn uit 
to~ts-deel 1 t./m 3 ia bet woldoende hiernaar te Terwijzen. 
item 1 • toets-deel 2 .1t .. 10 

.. 2 • • .. 2 ' • 14 

tt ) a • " 2 t " 12 

.. 4 ~ • • ) • • 2 



SJ 

item 5 = toets-deel 2 ,item ) 

" 
6 • • • 2 ' " b 

" 1 = • • 2 • " 4 

8 • II • 1 • .. 14 
" 

9 • • • J • "' 15 ,, 
ro : 

" " 2 • • 8 ,, 
1 T 2: " " 

1 • .. ) 
II 

12 s " • 2 " .. 11 
" 

13 = " • 3 • • 4 
" 

14 • " " 3 • It 8 
" 

15 • " • , • • 13 
" 

16 = .. • ) • .. t) 
" 

" 
17 • " • ) • • 18 

18 • " • ) • .. 1'9 
" 

19 • " • ) • " 6 
tt 

20 • " • 2 • .. , ,, 
21 • " • 1 • • 1 , 

II 

22 • " • " 
) • • 3 

23 • .. • " 
2 • " 2 

24 • " • t • • 9 
" 
" 

2S • " " 3 • • 9 

26 = " " " 
2 • " 5 

" 
Z7 :z: " " 

11 • " 6 

28 • " .. 
" 

) • • 117 

" 29 • • " J • • 10 
• 

• JO • • " 3 • • 1) 

• 3' • • • 't 
' • 2 

" 
)2 • " • 2 • • 1] 

" 33 • • • 3 • • 
,, 

" 34 = • • 
,. 

' • 5 

" 
)5 :a • ... J • • 1 ,. 

• )6 • • • 3 • • i:2 

M 3? • • • 3 • • 5 

" 
)8 • .. • 3 ' • 1& 

" 39 • • • ) • • T 
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De toets (zie bijla6e B) behoeft enige verbetering. 

Snerzijde kan dit gebeuren door een aantal nieuwe items t~ 

konetrueren en deze (en de reede beetaande iteme) te doen b~

oordelen door een groep deskundigen.Anderzijde kan met behulp 
van de toetsresultaten Tan de werkgroepen ook reeds iets ge

zegd worden oTer de kwaliteit van de toeta e1S de afzonderlij

ke iteme. 
De hierna volgende cijfers h&bben alle betrekking op d& eko

ri.Dg zonder zekerlteideaanduiding. 

BE'I'ROUWBAARHEID 
Een belangrijk kenmerk Yan de toets-totadl en de toetsdelen 
1 ,2 en 3 is de bietrouwbaarheid of consistentie.Dit is een 

index ~oor d~ meetnauwnceurigheid ~sn de toete. 

Gebruik:t is de methode Kuder-Richardson. 
In formule: 

ra(~l (s~- i!iPi_ <l1) 

k-·1 ~ 
•aarin: 
r •betrouwbaarheideindex 

k •&ant.al i tea.e 

s~-~antie 111111'1 de sko:re 
pi•fraktie ~an de leerlingen di~ item i juiet beantwoordt 

<.l1· 1 -P1 
Met des. index kan men de standaardmeetfout bepalen: 

Sf21~p 
Oe -.iarde Sr gee~t aan hoe aterk de •1111re• •kore van een 
l9erling kaa afwi.jken van de gem.eten skore.De kane dat deze 

"ware" akore rnHr dsi. Sf' van de gemetea skore afwijkt is on
geveer )J~. 

In de volsende tabel word.en de waarden Tan X (gemiddelde sko

re) ,Sx ,r en S~ T8l1 de toets-totaal en toeta-deel l t../m J 
5egevea. 



s x 
r 

toe t.s-dee 1 1 

9.94 
2.)8 

.57 
sf' 1. 58 

toeta-deel 2 

10. 20 

2.i4 
.)8 

t.71 
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toets-deel J toets-totla&l 
1).15 2).23 

2.JJ 4.49 

.35 .61 
1 • .88 2.80 

Vergelijkinc nm d• standaardmeetfout met de standaarddeviatie· 
bij de vier toetsen ,maakt duidelijk da.t dese e'tanda.ardmeet
fout veel groter is d&n wenselijk. 
ITElllKEJIMERKEH 
ue belangrijkate it.eskenmerken zijni 

&)moeilijkheid of p-waarde 
Dit ie de frmk~ie Tmi de leerlingen die een item juist beant
woord hebben.Voor de e~111chtigheid van de toets is vereiet 
dat de p-WB&rden van cte iteme niet te veel verschillen. 
b) a.-i. t?'"e kke 11 j kh• id va.n de atle 1.dera of a-waarde 
Dit iB de frakti.e die een bepaalde atleider van het item h••~t 
~streept.Endent ie dat p-waarde an a-waarden van een itsa 

samenhangen.De a-11&al"d•n van een itea dienen echter niet te 
veel te verschillen.ImMre een zeel" on.aentrekkelijke a!'leider 
verhoogt de kane op juist gokken. 
c)item-tot9ialkol"'l'Wlatie of c .. arde 
Dit is een in&&x '910or de mate waarin net item on4erecheid 
maakt t~n lee'rl'ingien met hoge en i ... rlinpn met li.ge to
tae.1.skore. A...,,.mende da.t leerlingen die hoog eiloreft iJlldierd--1 
" gped" zi jn , ie tenmi.nt!lte •en poei. t.ieve kor"?"e lati.e •ere ie t. 
ITEMWAARDEB 

Tn het Yolgende WDrden de 
de verschillemle toet.sea 

Toete-deel 1 ~ item t: 

item 2: 

p- ,a- en c-....u-den 
~Yen. 

a, = .oo 
Li • . 't5 

83 - .19 
p - .67 
c = • 28 

811 •• 09 

•2 •• 09 
p •• at 
•4 :a: .oo 
c •• .31 

Yan c1e itemm van 
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it.em J: ~ .. .20 

~ z • 09 
p .. .4T 

•4 - • .30 
c :a .49 

item 4: .., ... JO 

~= • 115 

~- .oo 
p .. .56 
c • • 4~ 

itftl 5: .., = .oo 
p = .85 

83 :a .l) 

.... = .02 
c = .)2 

i~ 6: .., z: ·°' 
~ = .01 
83 II: • 19 
p II: .69 
c -·'° it.es 1!: ., = .06 

~= • 11 

p :i: .ao .... .04 
c • • 49 

i tea 8: ., ... • 13 

p • • T6 

~ II: • 09 ._ ,. .02 
c .. .44 

it.II 9: ., = .04 
p • • 7t) 

93 = • 07 

~ • • 13 

c .. • 51 
i t.91!0:. &y z .07 

p :: • 76 

~ • .04 



5·7 

•4 = .rJ 
c = .31 

itma1'T: a.1 "" .02 

a2 = .02 

p = .59 

&4 • .)7 
c = . , , 

1-tem12: a,; = .06 

p .. .74 

a3 = • 06 

&4 = • 1'5 
c a .45 

1-.1): a, = .06 

82 = .02 

p - .93 

84 ::: .oo 
c • • 17 

it.eal4: .., a • 15 
p r .63 

a3 • .06 

a4 • • 17 

c -.48 

Toeta-deel 2: it- 'T: 81 -.02 

&.z • .39 
p • • 48 

&4 • • 1 1 

c • • 17 

it•• 2: 81 • • 11 

~ = • 02 

•3 :::s .04 

p • .83 
c • -~ 

it-): p :a • 5'6 

~ • .OT 

93 • . 07 

94 • • 30 
c - -~ 

iwm 4: p • .69 
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~ = .oo 

~ = .28 

~ = .04 

c = .49 
it.em. 5: .,I ,,. . 11 

p :r .69 

83 • . ,, 1 

&.4 = • 09 
c & .49 

item 6: a, = • 15 

p .. .10 

&3 • . 09 

&4 • • 06 

c = • 27 
item 7': p :D .52 

~- .07 

•3 • .oo 
&4 • • 4 1. 

c = • 42 

item 8: ~· = .09 

~= .09 

p = • 76 

a4t • .06 

c ,,. .42 
1.tma 9: ~ • • 13 

92 JC 
. oo 

~ = .09 
p • .18 
c • • 18 

it-10~ .., • . 06 

~ :s • 22 

8J a .04 
p • .69 
c • • 29 

i tea1''t, a, • .oo 
~- • 06 

&3 • .09 
p • • 85 
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c "' .28 

it@ml12: a1 :: .09 

a2 .. .04 
p = . 80 

a4 "" .07 
c :c: • 16 

i tem1'3: a, • .48 

~- • 04 

p = .33 

a4 = .15 
c ,.. .47 

item14: p - .78 

a2 = .02 

aJ :: • 1 1 

&4 = .09 
c = • 18 

item15l a, -.06 
p a .76 

aJ "" • t1 

a4 z: .01 
c a .34 

ToetPJ-deel 3: item 1: •1 
,,. .06 

a 2 
... .09 

p "" • 76, 

&4 • .09 
c - • JS 

i.tem 21 a, :s .02 

p ,,. .10 

a3 :a .22 

~ ... .06 
c - • ()6. 

item J: p = .57 
82 - .04 

~ - • 26 

•4 - • 1 J 
c • .39 

item 4: .. .. • 1 J 

~ -• 06 
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p s: .80 

&4 = .02 

c ::: .43 
item 5: a, ,. • , 3 

p :s .10 

a) • .09 

~- . 01 
c • • 15 

ite11 6: ..., • .02 

~,. • 02 

p = .91 

a.4 :z .06 

c a .21 

item 7': p .. .76 
~s • 1 1 

a3 • .06 

&.4 = • 07 
c • .)l 

i tea 8z ., s • , 1 

p II: • 78 

83 "" .04 

&4 :a .01 
c = .09 

1.tem 91 p = .44 

~ -.04 

113 = .26 

&4 .. .26 
c = . JO 

itff'110: Li "" .oo 

&1z - • 'I!) 

p • .83 
a. • 

4 
. 04 

c • . ,, 
item11: a, s: • 17 

p • .65 

•3 s: • , 5 

a4 • .04 
c • • 28 



6-l 

i t.em.12: ., • .02 

~- . 04 

a3 ... .26 
p "" • 69 
c = .09 

i.tem13: a1 -.04 

•2 • .48 

~ ""' • 15 

p a .33 
c = .)7 

i t.em.14: a., - .oo 
p = .85 

~ • • 13 

&4 a • 02 

c • .52 
item15: p • . 61 

•2 • • 07 

&3 • . 01 

&4 • • 'f'9 
c "' • 42 

i t.em'f 61 a,. :II .02 

82 s: .06 
p • .91 

&4 :a • 02 

c --.01 

1 taa17: a.., • .22 

~ "' • 15 

•3 • .1) 

p z • 50 

c • .)2 

itemHh a'f, • • 02 

~- . )) 

p • .61 
&4 ;s • 04 
c = .)3 

it.e.191 a, ::I .oo 
•2 • .02 

a, = . JO 
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p • .69 
c "" • 52 

Toete-totaal: item 1 : a1 = .09 

a2 ,. .28 

~ = .02 

p ,. • 611 

c :a • 16 

item 2t p ,. .84 

~ - .06 

aJ ... .06 

a4 ,. • OJ 
c = .1:9 

item 3: ~ • .03 

•2 a: . oo 
p -.91 

&4 ,. .06 
c ., .40 

item 4: Li ,. .05 
p :s .67 

&3 = • 12 

&4 :z • 16 

c :s .16 

it&m 5: p ... .42 

~· 
,._ • 11 

&3 .,. • 19 

&4 zr .22 

c ... • 25 

item 6: a1 ,. • 16 

p = .67 
a) .. .09 

&4 • • 08 

c = • 37 
item 7: p s .41 

~ 
., .03 

&3 ,. .53 

&4 - .OJ 
c ... .J2 

item 8: a1. = • 14 



6, 

p = .w 
•3 = • 1 , 

•4 • .16 
c ... • 5, 

item 9: p := • 69 

82 ::0: .OJ 

~ 
.. .l4 

8.4 c • 14 

c = .41 
i tem10: a, II: .08 

a2 m • 2'0 

p = .10 

8'4 z:: .02 

c = .T7 
itfJ1D11: ., • • 12 

82 = • l 1 

p = .37 

&4 = .39 
c ,., .40 

item12: a, = .oo 
82 = .36 
a J = .22 

p "' .42 

c - .21 

i teml) I a, • .52 

82 • • OJ 
p "" • 30 

&4 • • 16 

c - • 2) 

it&m14: a, • .06 

p ::a • 77 

83 • .09 

a.4 ""' • 08 

c • .29 
i temt5: a, • .JJ 

~- • oo 
p • .62 

a.4 SI • 05 
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c • .18 

1t-emi6: Li : .02 

a2 • .42 

83 • .31 

p • • 25 
c • • 38 

1tem1i: a, • • 1 1 

&2 • • 33 
p s • 56 

•4 s .00 

c c • 14 
itemias a, :c .02 

~ "" . ,, 
8J • .41 

p • . 47 
c .. • 34 

itemi9: a, • • 05 

Bz • • 20 

p • .59 
84 • • 16 

c ""' . n 
item20: &1 = .05 

•2 • .30 
p z • 37 

e.4 • .28 

c z • 21 

item21: ., • .02 

82 • • 08 

p s: • 50 

84 • • 41 

c = • 44 
item2'2: p • .55 

82 • • oo 

~ = • 23 

a4 s • 2·2 
c = .J2 

item23: a1 = • 14 

a2 • .05 



83 • .oo 
p = • 81 

c = .23 
item24s a1 = .22 

p = .61 

83 = .08 

•4 c .09 
c = .36 

item25a p .. .34 

•2 c • 17 

•3 c .09 

•4 :IC .39 
c c .42 

item26i a1 ""' • 12 

p • .72 

&3 = • 06 

&4 • .09 
c .. • 03 

1tem27: a1 • • , 6 

a2 D • 12 

•3 • .28 

p = • 44 
c :s .09 

it .. 281 •1 • • 17 

~ • . , , 
~ • . oo 
p • • 72 
c • • 36 

1 te•29 a •1 • • 02 

•2 • • 09 
p • • 84 

e.4 • • 05 
c =-.03 

1tem30c a, = .oo 
p .. .86 

a3 c • 05 

a4 = .09 
c = .23 



6, 

itemJ1t a1 ... • 31 

.. 2 = • 00 

p = .67 

a4 = .02 

c = • 19 

itemJ2: a, :I .42 

&2 = .05 

p • .21 

a4 = • 21 

c = .J5 
itemJ3: a, ... .08 

a2 - • 02 

p = .73 

&4 s • 17 

c • .20 

itemJ4: a1 - . oo 
p "" .86 

8.3 • .09 

a4 • • 05 
c = • 20 

item35: a, = .09 
p - .69 

8.3 = .20 

&4 = .02 
c "' . 10 

itemJ61 a, .. .oo 
a2 s • OJ 

&3 = .JO 
p = .67 
c "' .19 

itemJ7: a, :: • 17 
p s .62 

83 '"' .06 

&4 = .14 
c • .05 

item38: a 1 
:a .n 

8.2 - .06 
p = .59 
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a4 = .08 

c :: .2J 
·item39: p = .48 

a2 = .27 

aJ = .OJ 
&4 = .22 

c = .26 
~e konkrete kriteria ,volgens welke afl~iders zouden moeten 

worden verv~en ,dsnwel iteme tota&l zouden moeten vervallen , 
.::ijn ui teraard arbi trair.ffet lijkt echter juist om die i terns 
te laten vervallen ,die een c-waarde in de buurt van nul (b.v • 

• 10 en lager) hebben.De arleidere die een a~de .o• of min
d12r hebben ,dienen te worden vervaagen door aantrekke·lijkere. 

Opmerking: 
De moeilijkhei~ -..an de ~rechillende toe~een liep niet ver uit
een.De gemiddelde moeilijkheid van de Yerechill•nde toeteen 

waB: 

toete-deel 1 .71 
toete-deel 2 . .68 . 
toets-deel 3 • 69 
tol'"te-tot&al ·'° 


