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Ten Geleide 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het 

kader van het onderzoeksprojekt "Het leren van psychomotorische vaardigheden in 

het Lager Technisch Onderwijs". 

Het onderzoek hestand uit twee delen. In het ene onderzoek (HO IA) maakten de leer

lingen een soldeerbouthouder; dit onderzoek is gesubsidieerd door de Stichting voor 

Onderzoek van het Cnderwijs (SVO). In het andere onderzoek (HO IB) voerden de leer

lingen een aantal montage-opdrachten uit; de financiering heirvan heeft plaatsge

vonden vanuit onderzoeksgelden van de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katho

lieke Hogeschool Tilburg. 

Het projekt wordt ondersteund door een aantal instituten. Namens deze instituten 

hebben de volgende personen zitting in een ten behoeve van het projekt ingestelde 

advieskommissie: 

Ing. C. B.A. A. Coehorst (namens de LPC) 

Prof.dr. M. Groen (namens de THE-vakgroep PPAD) 

Dhr. J. Hendrikx (namens de NLO) 

Prof.dr. L.F.W. de Klerk (namens de KHT-vakgroep onderwijspsychologie) 

Dhr. W.P.J. Peters (namens de inspektie VO/LTO) 

Drs. R. Prins (namens het CITO) 

Dhr. F. Verbeeten (namens de SLO) 

Aan het onderzoek werd deelgenomen door leerlingen van de le LTS te Belmond, de 2e 

LTS te Eindhoven en de Katholieke School voor Techniek en IVmbacht "Don Bosco" te 

Valkenswaard. De onderzoekers zijn veel dank verschuldigd aan de heren Bruys, Van 

Beuningen, Danker en Van Zoggel (resp. direkteur, adj.direkteur en docent elektro

techniek) van de LTS te Helmond, de heren Van Beek, Van Eijndhoven, Maas en Nota 

(resp. direkteur, adj.direkteur en docent elektrotechniek) van de LTS te Eindhoven 

en de heren Ribbens en Smulders (direkteur reap. docent elektrotechniek) van de LTS 

te Valkenswaard. Vanzelfsprekend worden oak de leerlingen bedankt voor hun deelname 

aan het onderzoek. 

Aan de uitvoering van het onderzoek is meegewerkt door de heren Bouten, Buurlage, 

Van der Geld, Harks, Van Houten, Maas, Muileboom, Den Oudsten, Van der Spek en 

Uiterwaal. Wij hebben prettig met hen gewerkt en bedanken hen daar nogmaals hartelijk 

voor. 
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Onze dank gaat ook uit naar het Geweetelijk Arbeidsburo te Eindhoven en de Dienst 

Personele Zaken van de THE voor hun medewerking bij het verkrijgen van personele 

assistentie. 

Bet vele typewerk dat het onderzoek met zich meebracht is op uitstekende wijze 
····~~.~-------------------------------------------~ 

verricht door mevr. R. Bergmans-Snels, mevr. A. Zuiderweg en dhr. H. v.d. Nieuwen

hof. Ir. G.C. Lebbink (THE) maakt het komputerprogramma voor de verwerking van de 

observatiegegevens. De Centrale Technische Dienst van de THE maakte de voorbeeld

werkstukken en de werktekeningen. De onderzoekers zijn hen voor deze bijdragen veel 

dank verschuldigd. 

Tony van Eck-Schouten 

Johan M.M. van der Sanden. 

I lO ... Ht=CK 8\8L I .~.-.:-
--~·-- .. , ....... , 

8 30018;~ _.,.. ____ 
T.H.EINDHOVEN --
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Aanwijzigingen voor de lezer. 

Dit verslag heeft betrekking op HO IB. De resultaten van HO IA worden in een 

afzonderlijke rapport gepresenteerd. In beide rapporten worden de resultaten na 

de presentatie slechts kort besproken. Aan een uitgebreide bespreking van de re

sultaten, waarbij de resultaten van HO IA en HO IB worden vergeleken, zal een 

aparte publikatie worden gewijd. 

Ten behoeve van de leesbaarheid van het verslag zijn de tabellen die betrekking 

hebben op de resultaten in een losse bijlage bij dit verslag opgenomen (bijlage 12). 
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1. INLEIDING 

Op gezamenlijk initiatief van het "Samenwerkingsverband LTS-afdeling elektro

techniek" en de vakgroep onderwijspsychologie van de Katholieke Hogeschool 

Tilburg is in 1980 het onderzoeksprojek.t "Het leren van psychomotorische vaar

digheden in het lager technisch onderwijs" gestart met een eerste exploratief 

vooronderzoek. Nadat in 1981 ook de Technische Hogeschool Eindhoven bij het 

proje~t is betrokken, is in 1981 een tweede voorstudie uitgevoerd. 

Naar aanleiding van de resultaten van de voorstudies is een tweetal hoofdonder

zoekingen (A en B) gestart. In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste 

deel van hoofdonderzoek B,- dat in het voorjaar van 1982 is uitgevoerd op drie 

lagere technische scholen. 

Alvorens op de resultaten van het onderzoek in te gaan wordt enige achtergrond

informatie verstrekt over het gehele onderzoeksprojekt. 

1.1. Centrale ~raagstellingen van het onderzoeksprojekt. 

De Klerk en Van der Sanden (1981) formuleren de centrale vraagstelling van het 

onderzoeksprojekt als volgt: "Op welke wijze kunnen onderwijsleersituaties met 

betrekking tot het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager technisch 

onderwijs worden geoptimaliseerd?" (op. cit., blz. 4). Deze vraagstelling wordt 

vervolgens ontleed in twee delen: 

"(1) welke relaties bestaan er in konkrete onderwijsleersituaties tussen bepaal

de R-, o- en L-faktoren? 

(2) gegeven deze relaties tussen R-, 0- en L-faktoren, in hoeverre en op welke 

wijze kan en moet daarmee rekening worden gehouden bij het arrangeren van opti

male onderwijsleersituaties?" (op. cit., blz.5). 

Hierbij staat de "R" voor de resultaten die leet"lingen in een onderwijssituatie 

behalen, de "O" voor de kenmerken van die onderwijssituatie en de "L" voor de 

kenmerken van de bij het onderwijs betrokken leerlingen. 

1.2. Achtergronden van het onderzoeksprojekt. 

In 1972 is door de Commissie Modernisering Leerplan Elektrotechniek en Elektro

nica (CMLEE) ten behoeve van de afdeling elektrotechniek van het lager technisch 

onderwijs een leerplanontwikkelingsprojekt gestart. Rondom dit projekt ontstond een 

samenwerking tussen instituten uit de verzorgingsstruktuur van het onderwijs. Deze 

samenwerking leidde in 1977 tot de formering van het ''Samenwerkingsverband LTS-Elek

trotechniek", metals participanten: het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) te 

's-Hertogenbosch (namens de landelijke Pedagogische Centra (LPC)), 
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de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede en het Centraal 

Instituut voor Toetsontwikkeling (CrTO) te Arnhem. Bet leerplanontwikkelings

projekt werd in het kader van de aktiviteiten van het "Samenwerkingsverband" 

voortgezet en heeft inmiddels geresulteerd in de totstandkoming van het "Model

afdelingswerkplan voor de LTS, afdeling elektrotechniek". 

vanuit het "Samenwerkingsverband" ontstond de behoefte aan speciaal op het LTS

Elektrotechniek-onderwijs afgestemd wetenschappelijk onderzoek. Daartoe zocht 

het "Samenwerkingsverband" kontakt met de vakgroep onderwijspsychologie van de 

Katholieke Bogeschool Tilburg. Bet onderzoek "Bet leren van een psychomotorische 

vaardigheid op de L.T.S.'' (Vander Sanden en Goijarts, 1980) is uit dit kontakt 

voortgekomen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met dit onderzoek is 

besloten een onderzoeksprojekt betreffende het leren van psycnomotorische vaar

digheden in het lager technisch onderwijs op te zetten en in dit kader een 

subsidie-aanvraag aan de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) te 

rich ten. 

Ten aanzien van de voorbereiding van het onderzoeksprojekt en de totstandkoming 

van de subsidie-aanvraag werd een resonansgroep ingesteld, bestaande uit verte

genwoordigers van de Katholieke Bogeschool Tilburg -vakgroep onderwijspsycholo

gie-, de Landelijke Pedagogische Centra, de Stichting voor de Leerplanontwikke

ling, het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, en later de Nieuwe Leraren

opleiding te Eindhoven en de vakgroep pedagogie, puberteitspsychologie en alge

mene didaktiek van de Teahnische Hogeschool Eindhoven. 

Bet SVO-bestuur besloot de subsidie-aanvraag te honoreren, voorlopig voor de 

periode 1-9-'81 tot en met 31-8-'82. Na de toekenning van de subsidie is de 

resonansgroep omgezet in een advieskommissie. 

Inmiddels werd door medewerkers van de vakgroep onderwijspsychologie van de KHT 

en van de vakgroep PPAD van de THE gewerkt aan de voorbereiding; uitvoering en 

verslaglegging van een tweede voorstudie. Naar aanleiding van de ervaringen en 

de resultaten van deze voorstudie is besloten het projekt uit te breiden. 

In het kader van het projekt is nu sprake van twee deelprojekten: hoofdonderzoek 

A en hoofdonderzoek B. Boofdonderzoek A, dat door de SVO wordt gesubsidieerd, 

richt zich in het algemeen op de relaties tussen resultaten, onderwijskondities 

en leerlingenkenmerken bij het uitvoeren van praktijkopdrachten. 

Hoofdonderzoek B richt zich specifiek op de meting, beschrijving en typering van 

de door leerlingen gevolgde werkwijzen ('proces•) en de relatie$ tussen dit 

proces enerzijds en leerlingenkenmerken en instruktiekondities anderzijds. 

Zowel van hoofdonderzoek A, als van hoofdonderzoek B is het eerste deel in het 

voorjaar van 1982 uitgevoerd. In dit verslag, dat voornamelijk betrekking heeft 

op hoofdonderzoek B, zullen deze onderzoekingen HO IA resp. HO IB worden genoemd. 
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2. HET VOORONDERZOEK 

2.1. Resultaten van het vooronderzoek. 

In het vooronderzoek is onder andere nagegaan wat het effect is van verschillende 

nivo's , van voorstrukturering op de uitvoering van een "suksessief-koordinatieve" 

(zie Pijning,1978) praktijkopdracht. 

Gebleken is dat - gemiddadover de onderzoeksgroep - de hoge en de lage mate van 

voorstrukturering van de praktijkopdracht niet of nauwelijks tot signifikant van 

elkaar verschillende resultaten leidden. Wel kon worden vastgesteld dat het 

effekt van de variabele "voorstruktering11 samenhangt met een aantal leerling

kenmerken. Vergeleken met het hoge nivo van voorstrukturering (vaste werkvolg

orde) leidde de konditie met lage voorstrukturering (vrije werkvolgorde) tot 

een efficientere werkwijze en/of een beter produkt voor leerlingen die hoog 

skoorden op de tests voor positieve faalangst, preetatitemotivatie, subjektieve 

kompetentie, veldonafhankelijkheid, reflektiviteit, technisch inzicht en hand

vaardigheid. Leerlingen die laag skoorden op deze tests werkten, daarentegen, in 

het algemeen efficienter en/of maakten betere werkstukken in de konditie met 

hoge voorstrukturering. (vaste werkvolgorde). Voor een meer uitgebreide weergave 

van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar Van der Sanden en 

VanEck-Schouten (1981) en VanEck-Schouten en Vander Sanden (1981). 

2.2. Bespreking van de resultaten van het vooronderzoek. 

De in het vooronderzoek verrichte procesmetingen hebben informatie opgeleverd 

over de wijze waarop leerlingen een suksessief-koordinatieve praktijkopdracht 

aanpakken. Gebleken is dat er grate verschillen zijn in de door de leerlingen 

gevolgde strategieen bij het werken aan de opdracht. Deze verschillen hebben 

voornamelijk betrekking op de efficientie waarmee de leerlingen werken en op de 

verhouding tussen orienterende en uitvoerende aktiviteiten. De volgende proces

aspekten blijken van invloed te zijn op de efficientie (vergelijk Van Eck-Schou

ten et al. 1982): 

- de tijd die de leerling nodig heeft om het werkstuk te voltooien; 

- de hoeveelheid gevraagde hulp; 

-de hoeveelheid werkonderbrekingen ("denkpauzes"); 

- de mate waarin een eenmaal begonnen handeling wordt afgewerkt; 

- het aantal keren dat de leerling na de aftekenfase voorbeeld of werktekening 

raadpleegt. 
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Leerlingen verschillen van elkaar met betrekking tot het moment waarop ze zich 

orienteren bij het uitvoeren van de opdracht (orienteringsmoment}. Tevens ver

schillen ze van elkaar in de tijd die ze besteden aan orienterende aktiviteiten 

als raadplegen, instrukties lezen, hulp vragen en aantekeningen maken (oriente

ringsduur). Bij suksessief-koordinatieve taken, waarbij verschillende typen deel

handelingen na elkaar worden uitgevoerd (en zich kunnen herhalen} , kan het moment 

waarop een bepaalde aktiviteit zich koncentreert, worden voorgesteld door het 

zwaartepunt (gewogen gemmiddelde) van de verschillende aan die aktiviteit bestede 

perioden. Hierbij kan onder andere een onderscheid worden gemaakt in zwaartepun

ten van orienterende en zwaartepunten van uitvoerende aktiviteiten. In het alge

meen blijken er met betrekking tot de procesvariabelen weinig hoofdeffekten op 

te treden van de instruktievariabele "mate van voorstrukturering". Wel is een 

aantal relaties te onderkennen tussen leerlingkenmerken en procesvariabelen, 

respectievelijk produktskores. Er zijn negatieve korrelaties gekonstateerd tussen 

enerzijds technisch inzicht, ruimtelijk inzicht en handvaardigheid en anderzijds 

de tijd die nodig is om het werkstuk af te maken en het aantal keren dat hulp 

wordt gevraagd. Er treden positieve korrelaties op tussen deze leerlingkenmerken 

en de produktskores. Daarnaast manifesteren zich relaties tussen kognitieve stijl, 

motivatie en faalangst en de resultaten die leerlingen behalen {zie verder Van der 

Sanden en VanEck-Schouten, 1981, blz. 35-37). 

Het optreden van bovengenoemde korrelaties hangt onder andere samen met het feit 

dat de keuze van de in het onderzoek betrokken leerlingkenmerken is gebaseerd op 

analyses van de uit te voeren opdracht (zie Lodewijks en Simons, 1979}. Het maken 

van de opdracht veronderstelt, naast beheersing van de noodzakelijke basisvaar

digheden, het vermogen om de opdracht op adekwate wijze te struktureren en de 

verschillende deelhandelingen op elkaar af te stemmen. 

Voor leerlingen die in geringe mate over deze vaardigheden beschikken leidt de 

meer gestruktureerde, vaste volgorde konditie tot betere resultaten dan de minder 

gestruktureerde vrije volgorde konditie. Doordat in de vaste volgorde konditie 

een uitgewerkte strategie wordt aangeboden, in de vorm van een door experts be

paalde (logische) werkvolgorde, kunnen tekorten bij leerlingen worden gekompen~ 

see rd. 

Leerlingen die wel over de vaardigheden beschikken waarop de taak een beroep doet, 

zijn zelf in staat de opdracht te struktureren en uit te voeren volgens aan hun 

eigen mogelijkheden aangepaste strategieen. Gezien de relatief slechte prestaties 

van deze leerlingen in de gestruktureerde konditie is het niet uitgesloten dat de 

in deze konditie opgelegde strategie (vaste werkvolgorde) interfereert met de 

"eigen" strategie van de leerling. 
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Deze interferentie uit zich in een toename van het aantal orienterende aktivi

teiten en leidt tot een relatief weinig efficiente werkwijze en een relatief 

slecht produkt. 

In de onderzoeksliteratuur worden soortgelijke interferentieverschijnselen 

gerapporteerd en besproken door Mayer(1975), Salomon{1974), Tobias(1976 a,b), 

Lodewijks(1981) en Snow (1977,1980). 
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3. VRAAGSTELLINGEN 

In deelprojekt B wordt geprobeerd aan de hand van een drietal experimenten ant• 

woord te geven op de volgende algemene vragen(Van Eck-Schouten, 1982): 

-"Welke relaties bestaan er (in praktijklessen in het l.t.o.)tussen leerling-

strategieen, leerlingenkenmerken, instruktie en resultaten?" 

- "Hoe kan met kennis omtrent deze relaties rekening worden gehouden bij het 

instrueren van praktijkopdrachten?" 

3.1. HO IB.Nader onderzoek van het proces. 

In het eerste onderzoek, waarvan de resultaten in dit rapport worden besproken, 

worden de in het vooronderzoek opgedane ervaringen gebruikt om de samenhang tus

sen procesvariabelen, leerlingkenmerken, instruktie en resultaten nader te onder

zoeken. Specifieke vraagstellingen voor dit onderzoek zijn: 

a. zijnerverschillen tussen leerlingen op een aantal relevant geachte leerling

kenmerken (zie 2.2. en 4.2.). 

b. hoe hangen deze leerlingkenmerken onderling samen? 

c. zijn er verschillen tussen leerlingen op procesvariabelen en produktskores 

(de afhankelijke variabelen)? 

d. hoe hangen deze afhankelijke variabelen onderling samen? 

e. welke relaties bestaan er over de gehele groep leerlingen tussen leerling

kenmerken en afhankelijke variabelen? 

f. zijn de onder c. genoemde eventuele verschillen tussen leerlingen op de af

hankelijke variabelen ontstaan doordat de leerlingen onder (drie) verschillen

de "instruktiekondities" hebben gewerkt? (hoofdeffekten van de kondities). 

g. worden de onder d. genoemde relaties tussen de afhankelijke variabelen bein

vloed door de instruktiekoncUties? 

h. worden de onder e. gcnoemde relaties tussen leerlingkenmerken en afhankelijke 

variabelen beinvloed door de instruktiekondities? (interakties van leerling

kenmerken x konditie op procesvariabelen of produktskore). 

Bovenstaande vragen zullen in hoofdstuk 5 bij de bespreking van de resultaten 

opnieuw aan de orde komen. 

3.2. HO liB,Beschrijving van leerlingstrategieen. 

In het tweede onderzoek zal worden geprobeerd leerlingstrategieen te onderschei

den door de onderlinge samenhang tussen relevante procesaspelc:ten te bestuderen. 
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De onderscheiden leerlingstrategieen zullen worden gerelateerd aan in de 

literatuur beschreven kognitieve strategieen. 

Specifieke vraagstellingen en hypothesen zijn voor dit onderzoek nog niet gefor

muleerd. 

3.3. HO IIIB.Beinvloeding van leerlingstrate9ieen. 

In bet derde onderzoek zal worden nagegaan in welke mate de strategie van leer

lingen verandert onder invloed van instruktie. 

De opzet van dit onderzoek kan pas worden ingevuld, aan de hand van de resul

taten van HO IB en HO IIB. 
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4. METHODE 

4.1. Leerlingen. 

Aan het onderzoek is deelgenomen door 108 LTS-leerlingen (107 mannelijke en 1 

vrouwelijke). De leerlingen waren afkomstig uit derde klassen van de afdeling 

elektrotechniek van drie scholen voor lager technisch onderwijs, te weten: 

- de le Lagere Technische School te Helmond; 

- de Katholieke School voor Techniek en Ambacht "Don Bosco" te Valkenswaard; 

- de 2e Lagere Technische School te Eindhoven. 

In de voorbereidingsfase van het onderzoek is door enkele leerlingen van de 

scholengemeenschap "Floor Evers" te Eindhoven medewerking verleend bij een 

"try-out" van de praktijkopdrachten. 

Van alle leerlingen zijn de volledige gegevens beschikbaar zodat de statistische 

analyses betrekking hebben op 108 leerlingen. 

4. 2. Materiaal. 

4.2.1. Testmateriaal. 

In het onderzoek zijn de volgende tests ·betrokken: 

a. Vragenlijst betreffende "subjektieve kompetentie". 

b. Vragenlijst betreffende ••objektieve kompetentie". 

c. De test ,.ruimtelijk inzicht" uit de "differentiiHe aanleg tests". 

d. De test ,.technisch inzicht., uit de ndifferentUHe aanleg tests". 

e. De draadbuigtest. 

f. De slagboomtest. 

g. Het Purdue Pegboard. 

h. De Minnesota Spatial Relations test. 

L De Matching Familiar Figures test. 

j. De Group Embedded Figures test. 

k. De prestatiemotivatie test voor kinderen. 

De tests a, c, d, j en k zijn klassikaal afgenomen: de tests e t/m i individueel; 

de vragenlijst bedoeld onder b. is door de betrokken praktijkdocent ingevuld. 

Ad .• a): subjeJttieve kompetentie. 

Deze zelf ontwikkelde vragenlijst bestaat uit drie delen: 

- de zogenaamde "familiarity"-vragenlijst, waarmee wordt geprobeerd de vertrouwd-

heid van de leerlingen met de verschillende deelhandelingen te meten. Dit onder

deal van de vragenlijst bestaat uit 14 items, waarvan de items 1 en 10 t/m 14 be

trekking hebben op deelhandelingen die bij het maken van de opdrachten voor 

HO IB een rol spelen; ~e items 2 t/m 9 betreffen deelhandelingen die alleen 
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voorkomen bij het maken van de in HO IA betrokken opdrachten 

(zie 4.3.3.). Per item moet de leerling op een vijf-puntsschaal aangeven of 

en hoe vaak hij de desbetreffende deelhandeling eerder heeft verricht. De 

totaalskore voor HOIB wordt verkregen door de skores op de desbetreffende 

items op te tellen. 

- de zogenaamde "difficulty" vragenlijst, waarmee wordt geprobeerd vast te 

stellen hoe moeilijk, volgens de leerling, de verschillende deelhandelingen 

zullen zijn. De 14 items hebben betrekking op dezelfde deelhandelingen als bij 

de "familiarity" vragenlijst. Per item moet de leerling op een vijf-puntsschaal 

aangeven hoe moeilijk hij de betrokken deelhandeling acht. De totaalskore 

wordt verkregen door de skores op de betreffende items ( i.e. item 1 en 10 

t/m 14) op te tellen. 

-de zogenaamde "strategievragenlijst". Deze bestaat uit een aantal beweringen 

over de wijze waarop de leerling praktijkopdrachten uitvoert. De leerling 

moet bij elke bewering aangeven of deze al dan niet op hem van toepassing is; 

hij kan ook antwoorden door een vraagteken te omcirkelen. 

De "subjektieve kompetentie" vragenlijst is alsbijlage 1 aan dit verslag toege

voegd. 

Ad.b): objektieve kompetentie. 

Deze vragenlijst bestaat uit vier vragen, die door de aan de participerende 

scholen verbonden praktijkdocent, voor elke leerling afzonderlijk, zijn beant

woord. Gevraagd wordt de handvaardigheid en het vermogen tot zelfstandig werken 

te waarderen op een vijf-puntsschaal. Tevens moet worden aangegeven welk type 

voorstrukturering (hoog- matig- laag) van praktijkopdrachten volgens de 

docent het best bij de leerling past; tot slot wordt het paasrapportcijfer 

voor de praktijkvakken gevraagd. Zie bijlage 2 voor deze vragenlijst. 
Ad.c): de ruimtelijke inzicht-test. 

De DAT-testbatterij is de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Differential 

Aptitude Tests (zie Fokkema en Dirkzwager, 1960, 1962). De testserie bestaat uit 

acht afzonderlijk af te nemen subtests. De ruimtelijk inzicht test bestaat uit 

een testboekje met 40 items en een los antwoordblad. Elke opgave bestaat uit 

een platte figuur (een zogenaamde uitslag) en vijf verschillende ruimtelijke 

figuren. De leerling moet vaststellen welke van die ruimtelijke figuren korres

ponderen (korrespondeert) met de gegeven platte figuren en vervolgens zijn keuze 

op het losse antwoordformulier aangeven. De tijdslimiet voor de test is 30 mi

nuten. De skoring vindt plaats door het totaal aantal foute antwoorden af te 

trekken van het totaal aantal goede. Het maximum aantal te behalen punten 

bedraagt 100. 
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Ad. d): de technisch-inzicht test. 

De opgaven van deze DAT-subtest " ••• bestaan uit plaatjes, waarmee een eenvou

dig technisch, mechanisch of natuurkundig probleem in praktische inkleding ge

presenteerd wordt met een bijbehorende vraag" (Fokkema en Dirkzwager, 1968, 

blz. 11). Bij elk probleem zijn drie antwoordmogelijkheden gegeven. De leerling 

moet het, volgens hem juiste, antwoord aangeven op het losse antwoordblad. De 

test bestaat uit 68 opgaven, die in een testboekje zijn ondergebracht. De test

tijd bedraagt 30 minuten. De test wordt geskoord door de helft van het aantal 

foute antwoorden af te trekken van het aantal goede antwoorden. De maximumskore 

is 68. 

Ad. e): de draadbuigtest. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de door Lienert(1961) ontwikkelde, 

geobjektiveerde versie van de draadbuigtest. 

Het testmateriaal bestaat uit een recht stukje ijzerdraad van 25 em lengte en 

ruim 1 mm dikte en een kaartje met een voorbeeld daarop van de te ha te buigen 

figuur. De voorbeeldfiguur is groter dan de uiteindelijke draadfiguur. De leer

lingen dienen de voorbeeldfiguur op armlengte voor zich te plaatsen en de figuur 

in ijzerdraad met hun handen na te buigen. Er mag geen gereedschap worden ge

bruikt. Er is geen tijdslimiet. 

Ad. f): de slagboomtest. 

Bij deze test wordt de leerling gekonfronteerd met een uit metaal vervaardigde 

slagboom, bestaande uit zes onderdelen die door middel van vijf schroeven zijn 

verbonden. De leerling mag het voorwerp enige tijd bekijken en manipuleren. Hij 

moet de slagboom uit elkaar halen en vervolgens weer in elkaar zetten. De 

skore is de tijd die nodig is om de sLagboom weer in elkaar te zetten. In 

figuur 4.1. is een tekening van de slagboom opgenomen. 

Figuur 4.1. De slagboom. 
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Ad. g): Purdue Pegboard. 

In een langwerpige plank bevindt zich zowel rechts als links een rij gaatjes. 

Bovenaan de plank zitten vier grote uitsparingen waarvan de buitenste twee 

pinnetjes bevatten en de middelste twee zijn gevuld met ringetjes en busjes. 

De leerling moet zo snel als hij kan met de rechterhand ~en voor een de pinne

tjes in de rechter rij met gaatjes steken. Daarna doet hij hetzelfde met de 

linkerhand en de linkerrij en vervolgens met beide handen teaelijkertijd. 

Als laatste onderdeel (montage) maakt de leerling met de pinnetjes, busjes en 

ringetjes een 'konstruktie' waarna hij de konstruktie in een gaatje plaatst. 

Skare: het aantal pinnetjes of konstrukties dat binnen een bepaalde vaste tijd 

(20 sek) in de gaatjes is qeplaatst. 

In het onderhavige onderzoek is alleen het montage-onderdeel van deze test 

betrokken. 

Ad. h): Minnesota Spatial Relations test. 

Deze test meet zowel handvaardigheid als ruimtelijk inzicht. In de handlei

ding wordt de meetpretentie van de test als volgt verwoord: "The MSRT is a 

performance test developed to assess spatial visualization ability. Users will 

find the MSRT especially helpful in the evaluation of student or employee 

performance in course or jobs that require accurate perception of spatial re

lations and the rapid manipulation if three-dimensional objects" (Manual MSRT, 

1979). 

De test bestaat uit vier vormborden (formboards): deze zijn ondergebracht in 

twee koffertjes: de borden A en B zitten in het ene, de borden C en D in het 

andere koffertje. Elk bord bevat 58 uitsparingen waarin korresponderende geo

metrische figuren geplaatst kunnen worden. De uitsparingen zijn per bord ver

schillend gearrangeerd. De geometrische figuren voor de borden c en D zijn 

kleiner dan die behorende bij de borden A en B. 

De leerling krijgt eerst de opdracht de figuren van bord B naar bord A te ver

plaatsen, vervolgens de figuren van bord A naar bord B te verplaatsen, daarna 

de figuren van bord D naar bord C over te brengen en tot slot van bord C naar 

bord D. Hij moet daarbij ~n en dezelfde hand vdOr alle borden gebruiken en 

krijgt als instruktie zo snel mogelijk te werken. Er is geen oefentrial. 

De test levert per leerling tijd- en foutenskores op. Daarbij wordt geskoord 

voor de borden afzonderlijk, voor het totaal van A en B, voor het totaal van 

C en D en voor het totaal van A, B, c en D. Onder een fout wordt het volgende 

verstaan: "a. trying to push a block into a c~tout of the wrong shape, b. pla

cing a block in a cutout of the same shape but larger than the block, and c. 

placing a block in the correct cutout and then removing the block" (op.cit., 

blz. 11). 
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Ad. i): De Matching Familiar Figures test. 

Bij deze door Kagan et al. (1964) ontwikkelde test presenteert de proefleider 

de leerling een plaatje (bijvoorbeeld van een schaar, een telefoon) en gelijk

tijdig daarmee zes andere plaatjes die op details afwijken van het standaard

plaatje. De taak van de leerling is om uit de zes alternatieven dat plaatje 

te kiezen dat gelijk is aan het standaardplaatje. De test bestaat uit 12 items, 

voorafgegaan door 2 oefenitems. De "standaard" en de zes plaatjes zijn steeds 

gelijktijdig zichtbaar. Per item wordt genoteerd na hoeveel tijd de leerling 

zijn eerste antwoord geeft, alsmede of het antwoord goed of fout is. De leer

ling wordt niet gestimuleerd om zijn antwoord zo vlug of zo nauwkeurig mogelijk 

te geven. De test levert de volgende skores op: de over twaalf items gemiddel

de reaktietijd tot het eerste antwoord en het aantal foute (eerste) antwoorden 

(maximaal twaalf). 

Ad. j): De Group Embedded Figures test. 

Deze groepsgewijs af te nemen "verborgen figuren" test werd ontwikkeld door 

Witkin, Oltman, Raskin en Karp (1971). 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een onder verantwoordelijkheid van de. 

vakgroep onderwijspsychologie van de KH Tilburg ontwikkelde, Nederlandstalige 

versie van deze test. De test bestaat uit drie in moeilijkheidsgraad oplopen

de delen met daarin respektievelijk 7, 9, en 9 ingewikkelde geometrische fi

guren. De leerlingen moeten proberen bepaalde gegeven eenvoudige figuren in de 

komplexe figuren te ontdekken en deze vervolgens overtrekken met potlood. De 

eenvoudige figuren zijn op de achterpagina van het testboekje afgedrukt. 

Voor het eerste deel krijgen de leerlingen twee minuten tijd. Dit geldt -zon

der dat de leerlingen dat weten- als oefendeel en wordt niet mee geskoord. 

Voor het tweede en derde deel is vijf, respektievelijk vijf minuten beschik

baar. De skore in dit tweede en derde deel is het aantal goed gelokaliseerde 

en overgetrokken figuren: de maximale-skore is 18. 

Ad. k) : De prestatiemotivatietest voor kinderen. 

Deze door Hermans (1971) ontwikkelde persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit 

een boekje met 94 vragen en een los antwoordformulier. Bij elk item staat een 

aantal voorgedrukte antwoorden. De leerling dient het antwoord dat het meest 

op hem van toepassing is uit te kiezen en vervolgens aan te geven op het losse 

antwoordvel. De test duurt 20 a 30 minuten; er is geen tijdslimiet. De test 

bestaat uit de volgende vijf schalen ( tussen haakjes is de bij de schaal be

horende maximumskore vermeld): prestatiemotivatie(33), positieve faalangst(17}, 

nagatieve faalangst(15), gekombineerde F (31) en sociale wenselijkheid(16}. 
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4.2.2. Het lesmateriaal. 

a. Tekeningen. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn door de Centrale Technische Dienst van de 

THE werktekeningen vervaardigd van vier verschillende montageopdrachten. Bij 

het maken van de opdrachten konden de leerlingen steeds over deze tekeningen 

beschikken. De werktekeningen zijn als bijlage 3 aan dit verslag toegevoegd. 

Van de opdrachten is nagegaan welke deelhandelingen moesten worden verricht om 

de opdrachten uit te voeren en op welke basisvaardigheden zij een beroep doen. 

Een lijst van deelhandelingen en basisvaardigheden is opgenomen als bijlage 4. 

b. Schriftelijke leerlinginstrukties. 

De leerling had de beschikking over de schriftelijke instruktie; de tekst 

daarvan was afhankelijk van een experimentele konditie en de opdracht. Er wa~ 

ren tien verschillende schriftelijke instrukties; drie opdrachten x drie kon

dities (hoge-, matige en lage voorstrukturering) en een laaggestruktureerde 

instruktie voor de kriteriumtaak. Zie bijlage 5 voor deze instrukties. 

In de minst gestruktureerde konditie (C) kreeg de leerling niet meer infor

matie dan strikt noodzakelijk was om de opdracht te begrijpen. De leerling 

was geheel vrij in het kiezen van een werkvolgorde. In konditie (B) , de matig 

gestruktureerde konditie, ontving de leerling aan aantal dwingende aanwijzi

gingen met betrekking tot de volgorde waarin een aantal deelhandelingen moest 

worden uitgevoerd. In konditie (A) tenslotte, werd van handeling tot handeling 

aangegeven wat de leerling moest doen. Aangezien de leerlingen onder vergelijk

bare omstandigheden moesten werken zag de proefleider (docent) erop toe dat de 

leerlingen zich in de kondities (A) en (B) aan de aanwijzigingen hielden. 

4.2.3. Materiaal ten behoeve van de produktmeting. 

De werkstukken van de leerlingen zijn beoordeeld met behulp van, in overleg 

met een CITO-medewerker ontwikkelde, beoordelingsinstrumenten. Deze zijn (af

zonderlijk voor de vier montageopdrachten) als bijlage 6 toegevoegd. Bij de 

beoordeling is gebruik gemaakt van een aantal beoordelingsmallen. 

De te behalen maximumskores waren als volgt: 

- voor 'doorlussen van een aard leiding' , taak d: 68 pt. 

- voor 'draadoogmontage', taak e: 65 pt. 

- voor 'vlakbedrading', taak f: 66 pt. 

- voor 'draadboompje', taak g:l04 pt. 

Wanneer een leerling een bepaalde opdracht binnen de gestelde tijd (drie kwar

tier per taak) niet had voltooid zijn de betrokken onderdelen met "0" gehono

reerd. 



- 14 -

4.2.4. Materiaal ten behoeve van de procesmeting. 

Ten aanzien van de door de leerlingen gevolgde werkwijze zijn de volgende 

aspekten onderscheiden: 

a. de totale tijd die een leerling voor een werkstuk nodig heeft; 

b. de relatieve tijd besteed aan het geheel van ori~nterende aktiviteiten; 

c. de relatieve tijd besteed aan het geheel van uitvoerende aktiviteiten; 

d. de tijd die de leerling aan de verschillende oriAnterende en uitvoerende 

aktiviteiten besteed; 

e. h~ moment waarop de leer ling de verschillende aktiviteiten uitvoert; 

f. het aantal keren dat de leer ling de uitvoerende handelingen onderbreekt 

de instruktie te lezen, de tekening te raadplegen of na te denken; 

g. het aantal keren dat de leer ling hulp vraagt; 

h. het aantal keren dat de leer ling zijn werk kontroleert; 

om 

i. de problemen die de leerling ervaart bij het uitvoeren van de opdrachten; 

j. de keuze en het gebruik van het aanwezige gereedschap. 

Uit het bovenstaande blijkt dat in het kader van de procesmeting vragen naar 

de aard van de (meer KOgnitieve) oriAnterende aktiviteiten, naar de relatie 

tussen de orienterende en de uitvoerende aktiviteiten van de leerling, alsme

de naar de door de leerling gevolgde werkwijze of strategie bij het uitvoeren 

van de taken centraal staan. 

Om een en ander te kunnen beoordelen is een observatieprocedure ontwikkeld. 

Uit de liist met deelhandelinqen (zie bijlaqe 4) zi1n de belanqriikste, obser

veerbare deelhandelingen geselekteerd. Aan de zo verkregen lijst is nog een 

aantal, voor bet proces belangrijke, observatiepunten toegevoegd (zoals hulp 

vragen door de leerling of het raadplegen van de tekening). Al deze relevante, 

observeerbare handelingen die de leerling kan verrichten zijn vervolgens van 

een kode voorzien. Tijdens de uitvoering van deze taken door de leerling regis

treerde de observator alle gekodeerde handelingen op een speciaal hiertoe ont

wikkeld formulier. Hierop is tevens de tijd per handeling vastgelegdp zie bij

lage 7 voor details van dit observatiesysteem. Naast deze observatie is, in 

het kader van de procesmeting, de leerling na afloop van de taken een gestruk

tureerd interview afgenomen. De bedoeling daarvan was om van de leerling zelf 

informatie te verkrijgen over de wijze waarop hij de taken heeft aangepakt en 

ervaren. Zie hiervoor bijlage 8. De keuze en het gebruik van het aanwezige 

gereedschap (aspekt j) zijn door de docent beoordeeld tijdens de uitvoering van 

de taak door de leerling (zie bijlage 9 voor het beoordelingsformulier). Van 

twee leerlingen zijn tijdens het werken aan de opdrachten video-opnamen ge

maakt. Met behulp van deze opnamen is de inter-observator-betrouwbaarheid 

vastgesteld. 
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4.2.5. Het gereedschap. 

De gereedschappen en materialen, die de leerling ter beschikking stonden, 

zijn gespecificeerd in bijlage 10. 

4.2.6. Aanwijzigingen voor de proefleider/docent. 

Eveneens in bijlage 10 wordt ingegaan op de funktie en taken van de proef

leider/docent. 

4.3. Procedure 

4.3.1. Voorbereidin2 van het onderzoek. 

De keuze van de in HOIA en HOIB bet:rokken_taken is tot stand gekomen in 0\rerleg 

met een onderwijskundig stafmedewerker van de NLO-Eindhoven en een docent 

elektrotechniek van de scholengemeenschap Floor Evers te Eindhoven. De in het 

tweede vooronderzoek gebruikte taak 'het maken van een soldeerbouthouder' is 

ten behoeve van HO IA zodanig aangepast dat drie, kwa type handelingen gelijk

waardige, onderdelen ontstonden.Met medewerking van enkele leerlingen van de 

scholengemeenschap Floor Evers zijn voorlopige versies van de montage-opdrach

ten en een op deze opdrachten betrekking hebbend observatiesysteem beproefd. 

Op grond van die try-out kregen de montage-opdrachten en het observatiesysteem 

(HO IB) een definitieve vorm. Het observatiesysteem dat in de onderzoekingen 

wordt gebruikt is vervaardigd naar aanleiding van de ervaringen met het in het 

tweede vooronderzoek gehanteerde observatiesysteem. De keuze van de in HO IA 

en HO IB betrokken leerlingkenmerken is gebaseerd op analyses van de door leer

lingen uit te voeren taken. De prestaties van de leerlingen bij de taken zijn 

vastgesteld met behulp van meetprocedures die zijn ontwikkeld in overleg met 

een medewerker van het CITO. 

Hierbij is als volgt te werk gegaan: 

a. aan 'experts' (een aantal lto-docenten) is gevraagd op welke punten de werk

stukken beoordeeld kunnen worden; 

b. vervolgens is hen gevraagd hoe belangrijk zij de verschillende beoordelings

punten vinden; 

c. vastgesteld is, hoe de verschillende punten beoordeeld worden (Schaal en 

gewicht; 

d. voor de beoordeling van de werkstukken zijn beoordelingsmallen gemaakt; 

e. op basis van het voorafgaande zijn beoordelingslijsten met kriteria gemaakt 

(zie bijlage 6) 
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In overleg met een onderwijskundig stafmedewerker van het KPC en de inspektie 

VO/LTO zijn drie scholen voor lager technisch onderwijs benaderd in verband 

met mogelijke deelname van derde klas elektrotechniek-leerlingen aan het onder

zoek. Ten behoeve van de direkties en praktijkdocenten elektrotechniek van deze 

scholen is op 3 februari 1982 een informatieve bijeenkomst belegd op de THE. 

Nadat de definitieve med&werking van de scholen was verkregen zijn per school 

afspraken gemaakt met betrekking tot de organisatie van het onderzoek. Deze 

afspraken resulteerden onder andere in een rooster voor het afnemen van de 

klassikale tests en in roosters voor het 'praktische gedeelte' van het onder

zoek. Tevens is afgesproken dat de individuele tests in de maand mei zouden 

worden afgenomen. 

Enkele relevante gegevens over de participerende scholen zijn opgenomen in 

bijlage 11. 

Ter verkrijging van personele assistentie voor het onderzoek is - na 

bemiddeling van de KPC medewerker - kontakt opgenomen met het arbeidsburo te 

Eindhoven. In samenwerk!ng met dit arbeidsburo z!jn, in het kader van de 'TAP

regaling•, tien omdrzoeksassistenten aangesteld bij de TH-Eindhoven. Hierdoor 

was het mogelijk om per school een proefleider/docent en twee observatoren in 

te zetten; een van de onderzoeksassistenten fungeerde als reserve-observator. 

In de week van 15 - 19 maart 1982 hebben de onderzoeksassistenten zich op hun 

taken voorbereid; daarbij is onder andere gebruik gemaakt van tijdens het twee

de vooronderzoek en de try-out gemaakte video-opnamen. 

Door de onderzoekers is ten behoeve van alle betrokkenen een voortgangsrappor

tage betreffende het onderzoek geschreven (zie van der Sanden en van Eck-Schou

ten, 1982 b). 

Met de praktijkdocenten op de participerende scholen is afgesproken dat zij, 

indien nodig, met hun leerlingen de voor het onderzoek relevante basisvaardig

heden zouden oefenen. 

4.3.2. Uitvoering van het onderzoek. 

De verschillende.opdrachten zijn door de leerlingen individueel gemaakt; dit 

gebeurde in de praktijklokalen van de participerende scholen. HO IA en HO IB 

zijn "parallel" uitgevoerd: terwijl een bepaalde leerling bezig was met een van 

de onderdelen van de soldeerbouthouder (HO IA), maakte een andere leerling een 
...... ' _,,__ """'· ... . ""- ,,,.,.____ ---""·'· 

montage-opdracht (HO IB). Voor de preciezere organisatie wordt verwezen naar 

bijlage 13 bij het voortgangsrapport. Tijdens het maken van de opdrachten waren 

steeds de proefleider/docent en twee observatoren (een voor HO IA, een voor 

HO IB) aanwezig. Wanneer de leerling drie opdrachten had voltooid (of wanneer 

de tijd verstreken was) werd hem door de observator het interview afgenomen. 
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Daarna verschafte t de proefleider/docent de leerlinq feedback met betrekking 

tot de kwaliteit van de werkstukken. Tussentijdse feedback is niet gegeven. 

Het maken van de praktijkopdrachten speelde zich op elke school af in de pe-
~ '··~~' 

riode 22 maart tot 19 mei 1982. De klassikale tests zijn door de onderzoekers ,, 

afgenomen in de week van 8 tot en met 12 maart 1982. In de ~riode 10 mei tot 

18 juni 1982 zijn de individuele tests afgenomen door een medewerker van het 

onderzoeksmiddenkader van de subfaculteit psychologie van de KHT. Dit nam per 

leerling ongeveer een lesuur in beslag. 

4.3.3. Opzet van het onderzoek. 

~ .. ··-.. "'-· -.,_..,._. _;,_ .. -·--·-.. - ~--' 

Aangezien HO IA en HO IB gelijktijdig zijn uitgevoerd, wordt in deie-paragraaf 

de totale onderzoeksopzet besproken. 

In HO IA is door elke leerling een drietal taken gemaakt, elke taak ono.er eeu 

andere konditie; daarbij is onderscheid gemaakt tussen een hoge-, een matige 

en een lage voorstrukturering van de leertaken. In HO IB maakte een derde deel 

van de leerlingen drie taken onder de hooggestruktureerde konditie, een derde 

deel van de leerlingen maakte deze taken onder de matig gestruktureerde kondi

tie en het overige deel van de leerlingen werkte alle taken af onder de laqq 

gestruktureerde konditie. Alle leerlingen maakten daarna de kriteriumtaak. 

In figuur 4.2. wordt de onderzoeksopzet voor HO IA en HO IB schematisch weer

gegeven. De onderzoeksopzet wordt vervolgens nader toegelicht. 
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HO IA HO IB -
le 2e 3e le 2e 3e k 
t t t t t t 
a a a a a a r 
a a a a a a 
k k k k k k i 

Konditie ___,.. (C) (B) (A) 
t 

a b 
a c e 
b a 
b c (A) r 
c a e 
c b f j, 

d. 
Kohditie--..... (B) (C) f u 

a b d 
a c e m 

inoefenen b a 
van basis- b c t 
vaardig- c a 
heden c b a 

Konditie __.(C) (A) (B) a 
a b 
a c k 
b a 

~ 
b c (B) 
c a e 
c b f 

d 
Kor di tie ---... (A) (C) f 

meting a b d 
van leer- a c e 
lingken- b a 
mer ken b c 

c a 
c b 

Konditie ~(B) (A) (C) 
a b 
a c 
b a 
b c (C) 
c a e 

b f 
d 

Konditie .(A) (B) f 
a b d e 
a c e d 
b a 
b c 
c a 

b 

Fig: 4.2.: Onderzoeksopzet voor HO IA en HO IB 
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Toelichting bij de onderzoeksopzet. 

(A): hoog voorgestruktureerde konditie 

(B): matig voorgestruktureerde konditie 

{C): laag voorgestruktureerde konditie 

a: hoekplaat van de soldeerbouthouder 

b: schuifplaat van de soldeerbouthouder 

c: grondplaat van de soldeerbouthouder 

d: doorlussen van een aardleiding 

e: draadoogmontage 

f: vlakbedrading 

g: draadboompje (kriteriumtaak) 

In HO IA is gebruik gemaakt van een 'counterbalanced design', waarbij ten aan

zien van taken'~n kondities wordt gekontroleerd voor mogelijke oefen- en volg

orde effekten. 

In HO IB was sprake van een 'independent groups design', waarbij alleen wordt 

gekontroleerd voor mogelijke oefen- en volgorde-effekten van de taken. 

Uitgaande van drie scholen, met elk 36 aan het onderzoek deelnemende leerlin

gen, houdt deze onderzoeksopzet bet volgende in: 

- er zijn 36 mogelijke kombinaties van kondities en taken bij HO IA; en 18 van 

deze kombinaties in HO IB; 

in HO IA komt elke kombinatie per school dus een keer voor; in HO IB komt 

elke kombinatie 2 keer voorJ 

- de leerlingen die in HO IA 'eindigen' in konditie A, blijven in deze kondi

tie in HO IB; leerlingen die 'eindigen' in konditie B blijven in B; leer

lingen die 'eindigen' in c, blijven in c. 

In HO IA worden leerlingen aselekt aan de verschillende kombinaties van taken 

en kondities toegewezen; als gevolg daarvan is ook de samenstelling van de 

groepen in HO IB willekeurig. 
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4.4. Verwerking van de gegevens. 

De uit de observatie verkregen gegevens zijn in eerste instantie verwerkt op 

een PDP 11 minikomputer met behulp van een door ir G.C. Lebbink (THE) geschre-

ven programma. 

Vervolgens zijn de SPSS-programma's PEARSON CORR, FACTOR en REGRESSION (zie 

Nie et al, 1975) gebruikt om de observatie- en de andere data verder te analy-

seren. 

Om de proces- en produktgegevens betreffende de opdrachten vergelijkbaar te 

maken zijn de betrokken proces- en produktvariabelen steeds per opdracht ge

standaardiseerd. 
Bij de regressie-analyses is een hierarchische aethode gehanteerd. Voor moge-

lijke schoolverschillen is sta.tistisch gekontroleerd. De "schoolvariantie" is 

daartoe telkens eerst uitgepartialiseerd door de via dummy-kodering verkregen 

schoolvektoren als eerste prediktoren in te voeren. Konditie-hoofdeffekten zijn 

getoetst door (na de schoolvektoren) alleen de, met behulp van effekt-kodering 

verkregen, konditie vektoren in te voeren. De interaktie-effekten zijn getoetst 

door (na de schoolvektoren) telkens eerst het desbetreffende leerlingkenmerk, 

vervolgens de konditievektoren en tenslotte de interaktieterm in te voeren. 

De prediktoren zijn ten behoeve van de regressie-analyses gestandaardiseerd. 

De bijdrage van de afzonderlijke prediktoren aan de verklaarde variantie is 

telkens getoetst tegen de variantie die resteert na het uitpartialiseren van 

alle prediktoren. Bij de toetsing van de interaktie-effekten ~ijn a-koefficien

ten van .10 gehanteerd • 

. Korrelatiecoefficienten zijn tweezijdig getoetst. 

Bij het FACTOR-programma is de I?A-2 variant gebruikt (principale faktoren met 

iteraties), waarbij orthogonaal (varimax) is geroteerd. 
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5. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd aan de hand van de verzamelde gegevens ant

woord te geven op de vraagstellingen zoals die in 3.1. (pag. 6) zijn geformu

leerd. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

- de leerlingkenmerken; vraagstellingen a en b, 

-de afhankelijke variabelen (procesvariabelen en produktskores); vraagstellin-

gen c en d, 

- de relaties tussen de leerlingkenmerken en de afhankelijke variabelen; vraag

stelling e, 

- de hoofdeffekten van de instruktiekondities op de proces- en produktvariabe

len; vraagstelling f, 

- de onderlinge korrelaties van de afhankelijke variabelen per konditie; vraag

stelling g, 

- de interakties tussen de leerlingkenmerken en de instruktiekondities op de 

procesvariabelen en produktskores; vraagstelling h. 

Alle hierna genoemde tabellen zijn opgenomen in de losse bijlage (12) bij dit 

rapport. 

5.1. De leerlingkenmerken. 

De mate waarin de leerlingen bepaalde kenmerken bezitten is vastgesteld door 

middel van de in 4.2.1. besproken tests en vragenlijsten. In deze bespreking van 

de resultaten zullen de volgende afkortingen worden gehanteerd voor de aandui

ding van de tests en vragenlijsten: 

afkorting: 

DBT 1 (2) 

DBT 

SLAG 

PURM 

MSRTIJD 

MSRFOUT 

TECH 

RUIM 

staat voor de skore op: 

draadbuigtest - le afname (2e afname) 

DBT 1 + DBT 2 

slagboomtest 

Purdue Pegboard montage 

Minnesota Spatial Relations test - tijdskore 

.. II " 
technisch inzicht test 

ruimtelijk inzicht test 

" 
- foutskore 



GEFT 

MFTIJD 

MFFOUT 

p 

sw 
FNEG 

FPOS 

FAMT 

DIFT 

OBJ 4 
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Group Embedded Figures test (veldonafhankelijkheid) 

Matching Familiar Figures test - tijdskore 

.. If 

prestatiemotivatie 

sociale wenselijkheid 

negatieve faalangst 

positieve faalangst 

familiarity vragenlijst 

difficulty vragenlijst 

.. - foutskore 

objektieve kompetentie vraag 4 (rapportcijfer) 

Hoe de leerlingen skoorden op de tests is te zien in tabel 5.1.1. In deze tabel 

zijn voor alle onafhankelijke variabelen enkele deskriptieve gegevens opgenomen, 

waaronder de gemiddelde skore, de standaard-deviatie, de laagste behaalde skore 

en de hoogste skore. Duidelijk is te zien dat de leerlingen nogal verschillen 

op de gekozen leerllngkenmerken (vraagstelllng a). Vanwege het geringe verschil 

tussen de verdeling van de skores op DBT 1 en DBT 2 (skore op de 2e afname gemid

deld iets hoger en mlnder gespreid), is bij de verdere analyses de varlabele DBT, 

de som van beide DBT-skores, gehanteerd. 

Op twee manieren is vervolgens de samenhang tussen de leerlingkenmerken bestu

deerd. Allereerst zijn de Pearson-korrelatiekoefficlenten berekend en vervolgens 

is een faktoranalyse uitgevoerd. Uit de korrelatletabel, tabel 5.1.2., valt de 

grote samenhang op tussen RUIM, TECH, GEFT, DBT, SLAG, MSRTIJD en OBJ4. Daar

naast treden signifikante korrelatias op tussen PURM, MSRFOUT, RUIM en MFFOUT 

en tussen FPOS en FNEG. In de faktoranalyse, tabel 5.1.3. komen bovenstaande 

relaties terug (vgl. HO IA). 
De eerste faktor, die 37,6% variantle verklaart, kan een "ruimtelijk-technische 

intelligentie faktor" genoemd worden. Hoog op deze faktor laden ruimtelijk- en 

technisch inzicht, DBT, SLAG en veldonafhankelijkheid (GEFT); ook het praktijk

cijfer (OBJ4) laadt voornamelijk op deze faktor. 

De tweede faktor (18,7% verklaarde variantie) weerspiegeld de "vingervaardigheid" 

van leerlingen. Op deze faktor laden met name PURM en MSRTIJD, die beide manipu

latie met kleine objecten meten. 

Positieve en negatieve faalangst (FPOS, FNEG) bepalen samen de derde faktor, die 

14,0% variantie verklaard. Ook de foutskore op de Minnesota test (MSRFOUT) levert 

een bijdrage aan deze faktor. 
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De vierde faktor (12,5% verklaarde variantie) heeft betrekking op de impulsivi

teit/reflektiviteit van de leerlingen. Deze faktor wordt voornamelijk bepaald 

door de Matching Familiar Figures test (MFTIJD en MFFOUT). 

De faktoren 5 en 6 zijn van weinig belang. De eigenwaarden zijn kleiner dan 1 en 

de verklaarde variantie ligt onder de 10%. De prestatiemotivatie en sociale 

wenselijkheid -faktor 5- alsmede de geschatte vertrouwdheid (FAMT) en moeilijk

heid (DIFT) van de opdracht -faktor 6- spelen bij de verklaring van de verschil

len tussen leerlingen op de leerlingkenmerken dus een ondergeschikte rol. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de variantie in de testskores van de leerlin

gen voornamelijk wordt bepaald door de faktoren ruimtelijk-technische intelligen

tie, vingervaardigheid, faalangst en impulsiviteit, in deze volgorde. 

5.2. De afhankelijke variabelen. 

In het onderzoek is sprake van twee typen afhankelijke variabelen, namelijk 

procesvariabelen en produktskores. De onderscheiden variabelen zijn als volgt 

benoemd: 

naam: 

'!TOT 

TORI EN 

FORI EN 

MTORIEN 

ZORIEN 

TUITVO 

FUITVO 

MTUITVO 

ZUITVO 

REST 

PROD. 

omschrijving: 

totale tijd die de leerling nodig heeft voor het vervaardigen 

van het werkstuk (sek.), 

tijd besteed aan orienterende aktiviteiten 

frekwentie van de orienterende aktiviteiten 

gemiddelde aan een orienterende aktiviteit bestede tijd 

(MTORIEN = TORIEN/FORIEN) 

moment waarop de orienterende aktiviteiten zich koncentreren 

(zwaartepunt) 

tijd besteed aan uitvoerende aktiviteiten 

frekwentie van de uitvoerende aktiviteiten 

gemiddelde aan een uitvoerende aktiviteit bestede tijd 

(MTUITVO = TUITVO/FUITVO) 

moment waarop de uitvoerende aktiviteiten zich koncentreren 

(zwaartepunt) 

alle aktiviteiten die niet onder orienterende of uitvoerende 

aktiviteiten vallen 

produktskore 
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Onder ori~nterende aktiviteiten worden de volgende aktiviteiten verstaan; 

aftekenen, raadplegen van de werktekening na de aftekenfase (RAAD) , werkon

derbrekingen om nate denken (ONDE), hulpvragen (HULP) en kontroles van het 

eigen werkstuk (CONT). Uitvoerende aktiviteiten zijn handelingen als knippen, 

strippen, solderen, buigen en dergelijke. 

Om de tijden en zwaartepunten van de diverse aktiviteiten tussen leerlingen 

te kunnen vergelijken zijn deze gerelateerd aan de totale werktijd van de leer

lingen. De zo verkregen relatieve variabelen geven een beeld van de wijze waar

op een leerling de door hem gebruikte tijd heeft verdeeld tussen ori~nterende 

en uitvoerende aktiviteiten (en resthandelingen). 

In tabel 5.2.1. zijn de gemiddelden en standaarddeviaties opgenomen van de 

procesvariabelen en produktskores op de in 4.2.3. genoemde taken d, e, f en g 

(zie ook bijlage 3). In de tabel zijn ook de skores op een aantal afzonderlijke 

ori~nterende handelingen opgenomen. De kategorie REST ontbreekt, omdat de akti

viteiten in deze kategorie erg klein in aantal en te groot indiversiteit zijn om 

een zinvolle v~rgelijking tussen taken te kunnen rechtvaardigen. Uit de deskrip

tieve gegevens blijkt dat de leerlingen ook ten aanzien van de skore op de af

hankelijke variabelen nogal van elkaar verschillen (vraagstelling b). Ook blijkt 

dat taak d wellicht iets eenvoudiger was dan de taken e en f (vgl. PROD en TTOT). 

Taak g, de kriteriumtaak, waarin alle handelingen uit de taken d, e en f nog 

eens terugkomen, blijkt, zoals verwacht, de meeste tijd te kosten. 

De relatief grote spreiding bij de variabelen FRAAD t/m ZCONT wordt veroorzaakt 

door het felt dat niet alle leerlingen regelmatig dit soort aktiviteiten verto

nen. Sommige leerlingen vragen nooit hulp, andere leerlingen doen dat zelfs 

meerdere keren per taak. Deze variabelen vormen een onderdeel van het totaal 

aan ori~nterende aktiviteiten, waarvan de spreiding een stuk minder is. 

Om de analyses en de presentatie van de resultaten te vereenvoudigen is het aan

tal proces- en produktvariabelen gereduceerd. Bij de bespreking van de resulta

ten in dit hoofdstuk zijn de afzonderlijke ori~nterende aktiviteiten buiten be

schouwing gelaten. Inde diskussie wordt hierop nog teruggekomen. Daarnaast zijn 

de skores op de afzonderlijke taken d, e en f, na standaardisering per taak, 

per leerling samengenomen. 

Na de bovengenoemde ingrepen is de samenhang onderzocht tussen de afhankelijke 

variabelen. In tabel 5.2.2. zijn de Pearson korrelatie-ko~ffici~nten opgenomen. 

Opvallend in deze tabel is de signifikante negatieve korrelatie tussen TTOT en 

PROD. Kennelijk wordt een relatief goed produkt veelal in een relatief korte 

tijd vervaardigd. 
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Verder zijn er over de gehele groep niet veel signifikante korrelaties met 

PROD (vgl. 5.5.). Er bestaat een positieve korrelatie van MTORIEN met PROD en 

er is sprake van een negatieve korrelatie van MTORIEN met TTOT. Naarmate leer

lingen meer tijd besteden per ori~nterende aktiviteit, doen zij dus relatief 

langer over het uitvoeren van de opdracht en behalen zij een slechter resultaat. 

Daarnaast treden er nog signifikante korrelaties op tussen FORIEN, FUITVO en 

TTOT. Blijkbaar leidt het veelvuldig afwisselen van orienterende en uitvoerende 

aktiviteiten tot een langere werktijd. 

De overige signifikante korrelaties zijn vooral een gevolg van de wijze waarop 

zij zijn gemeten of berekend. Een leerling die vaak heeft georienteerd (FORIEN) 

zal ook vaak hebben uitgevoerd, omdat een leerling of orienteert of uitvoert 

(afgezien van een enkele resthandeling). Een leerling die vaker verschillende 

soorten aktiviteiten pleeqt, zal -bij gelijke totale tijd- per aktiviteit minder 

tijd besteden (negatieve korrelaties tussen FORIEN en MTORIEN en tussen FUITVO 

en MTUITVO). Het volledig ontbreken van signifikante korrelaties tussen TORIEN 

en MTORIEN en tussen TUITVO en MTUITVO laat zien dat de tijd die per handeling 

wordt besteed niet afhangt van de totale tijd die aan aktiviteiten van dat type 

wordt besteed. 

Om de samenhang tussen de afhankelijke variabelen nader te onderzoeken is ook 

op deze variabelen een faktoranalyse uitgevoerd. Deze analyse is echter niet 

op alle variabelen betrokken. MTORIEN en MTUITVO moesten buiten de analyse blij

ven omdat zij afhankelijk zijn van TORIEN en FORIEN resp. TUITVO en MFUITVO 

(MT = T/F). PROD en TTOT zijn niet in de analyse betrokken omdat zij beschouwd 

kunnen worden als het resultaat van het proces, waarvan de orienterende en uit

voerende aktiviteiten deel uit maken. De faktoranalyse is weergegeven in tabel 

5.2.3. 

De eerste faktor verklaart 60,1% variantie en wordt goeddeels bepaald door de 

frekwenties FORIEN en FUITVO. 

De tweede faktor (24,2% verklaarde variantie) wordt bijna geheel bepaald door 

het zwaartepunt van de uitvoerende handelingen (ZUITVO), het moment in het pro

ces waarop de uitvoerende handelingen zich koncentreren. 

Op de derde faktor (15,6% verklaarde variantie) laden vooral TORIEN en TUITVO, 

dat deel van hun werktijd dat leerlingen aan orienterende resp. uitvoerende 

aktiviteiten besteden. 

Van alle leerlingen is berekend hoe zij skoren op de genoemde faktoren. 
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Nagegaan is of het hoog of laag skoren op een bepaalde procesfaktor samen

gaat met een korte totale werktijd en/of een goed produkt. Daartoe zijn de 

skores op de proceskaktoren PFAC 1, PFAC 2 en PFAC 3 gekorreleerd met TTOT en 

PROD. Het resultaat van deze korrelaties staat in tabel 5.2.4. 

Uit de tabel blijkt dat zowel de eerste faktor (mate van afwisseling) als de 

derde faktor {tijdsindel!ng) signifikant korreleren met TTOT. Geen van de fak

toren echter korreleert signifikant met ·.PROD. De derde faktor 'vertoond nog .de 

meeste (negatieve) samenhang met de produktskores. 

Gekonkludeerd kan worden dat veelvuldig afwisselen van aktiviteiten en relatief 

veel tijd besteden aan orienteren beide van ongunstige invloed zijn op de tota

le werktijd. 

5.3. De relatie tussen leerlinskenmerken en afhankelijke variabelen. 

In tabel 5.3.1. zijn de Pearson korrelatie-koefficienten weergegeven van de 

leerlingkenmerken met de procesvariabelen en de produktskore. De meest signifi

kante korrelaties zijn die van de leerlingkenmerken RUIM, TECH, GEFT, DBT, SLAG, 

MSRTIJD en het rapportcijfer (OBJ4) met TTOT en -vooral- PROD. Opvallend is dat 

de genoemde leerlingkenmerken alle in sterke mate vertegenwoordigd zijn in de 

eerste faktor uit de faktoranalyse van de leerlingkenmerken (tabel 5.1.3.). 

Blijkbaar zijn deze leerlingkenmerken van grote invloed op het resultaat dat 

leerlingen behalen bij het uitvoeren van de opdrachten. Oat resultaat bestaat uit: 

de produktskore en de totale tijd die leerlingen aan dat produkt hebben besteed. 

Behalve bovengenoemde korrelaties treedt ook nog een positieve korrelatie op 

tussen PURM en PROD. 

Net als bij de procesfaktoren is de skore van leerlingen berekend op de (eerste 

vier) leerlingkenmerkfaktoren. De zo verkregen samengestelde variabelen LFAC 1, 

LFAC 2, LFAC 3 en LFAC 4 zijn vervolgens gekorreleerd met de procesfaktoren, PROD 

en TTOT. Zeals verwacht (tabel 5.3.2.) treedt een signifikante positieve korre

latie op tussen LFAC 1 en PROD. Daarnaast korreleert LFAC 1 signifikant negatief 

met TTOT en PFAC 3. Ook LFAC 2 blijkt signifikant positief gekorreleerd met PROD. 

Uit het bovenstaande kan worden gekonkludeerd dat leerlingen die hoog skoren op 

de ruimtelijk-technische faktor een relatief goed produkt maken in relatief kor

te tijd, waarbij een relatief klein deel van de tijd wordt besteed aan oriente

rende aktiviteiten en een groot deel aan uitvoerende aktiviteiten. 
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De leerlingkenmerkfaktor "vingervaardigheid" lijkt alleen van invloed te zijn 

op de produktskore en niet op de tijd of de tijdsindeling. 

5.4. Hoofdeffekten van de instruktiekondities. 

Een deel van de variantie in de afhankelijke variabelen is wellicht een gevolg 

van het feit dat leerlingen verschillende schriftelijke instrukties hebben ont

vangen (vraagstelling f). Een derde deel van de leerlingen kreeg een hoog voorge

struktureerde instruktie, konditie HOOG, een derde deel kreeg een matig voorge

struktureerde instruktie, konditie MATIG en een derde deel kreeg een laag voor

gestruktureerde instruktie, konditie LAAG. Om de verschillen tussen de kondi~ies 

te toetsen zijn drie vektoren ingevoerd: 

- de vektor HL, HOOG versus LAAG, 

- de vektor ML, MATIG versus LAAG, 

- de vektor HM, HOOG versus MATIG. 

In tabel 5.4.1. in de bijlage zijn de hoofdeffekten weergegeven. De verklaarde 

varianties (% var) en signifikanties (F) zijn berekend met een multiple regres

siemethode, waarbij is gekorrigeerd voor mogelijke verschillen, die zijn ont~ 

staan doordat de leerlingen afkomstig zijn van drie verschillende scholen. om 

eventuele konditie-effekten geed te kunnen interpreteren zijn gemiddelde waar

den van de afhankelijke variabelen in de verschillende kondities opgenomen in 

tabel 5.4.2. 

Uit de tabellen blijkt dat de instruktiekondities grote invloed hebben op de 

frekwentie van met name de uitvoerende aktiviteiten. Het strikt opvolgen van de 

aanwijzigingen leidt in de konditie HOOG en in mindere mate ook in de konditie 

MATIG tot een grote. afwisseling van aktiviteiten, omdat de leerling steeds te

rug moet naar de schriftelijke aanwijzigingen om zich netjes aan de werkvolgor

de te houden (het 'afstrepen' van de uitgevoerde handelingen is als REST geko

deerd). Deze opgelegde aktiviteit wordt nu teruggevonden in een grote FUITVO 

in de konditie HOOG, een kleinere FUITVO in MATIG en een laagste waarde voor 

deze variabele in LAAG. Het effekt van de instruktiekondities op MTUITVO hangt 

hiermee samen: een hoge frekwentie van de aktiviteiten leidt tot een kortere 

tijdsbesteding per aktiviteit. 

Een ander groot effekt treedt op bij de variabele ZUITVO. Leerlingen beginnen 

in de konditie MATIG wat later met uitvoerende handelingen dan in de konditie 

LAAG; deze tendens zet zich in versterkte mate voort in de konditie HOOG, waar 

leerlingen gemiddeld nog later aan uitvoerende handelingen toekomen. 
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Een kleiner konditie-effekt is waar te nemen op FORIEN. Gemiddeld plegen leer

lingen in de kondities HOOG en MATIG vaker een orienterende aktiviteit dan in 

LAAG. 

Het kleinste signifikante hoofdeffekt treedt op bij de totale werktijd (TTOT). 

Leerlingen gebruiken in de hoog voorgestruktureerde konditie meer tijd voor een 

opdracht dan in de laag voorgestruktureerde konditie. De tijd die leerlingen in 

de matig voorgestruktureerde konditie gebruiken ligt gemiddeld iets onder die van 

de hoog voorgestruktureerde konditie, maar het verschil MATIG- LAAG (en zeker het 

verschil HOOG-MATIG) is niet signifikant. 

Resumerend kan worden opgemerkt dat de kondities weinig effekt hebben op het re

sultaat van een opdracht (totale tijd en/of produktskore) , maar wel op een aantal 

procesaspekten (afwisseling, moment waarop de uitvoerende aktiviteiten zich koncen

treren. 

5.5. Onderlinge korrelaties van de afhankelijke variabelen, per konditie. 

In de vorige paragraaf zijn de hoofdeffekten van de instruktiekondities op de af

hankelijke variabelen besproken. Bet is echter niet onwaarschijnlijk dat de kondi

ties naast een direkt effekt op de variabelen 'an sich' 66k effekt zullen hebben op 

de relatie tussen deze variabelen, als mede op de relaties tussen de leerlingken

merken en de afhankelijke variabelen. 

In deze paragraaf zullen de korrelaties tussen de afhankelijke variabelen per in

struktiekonditie worden besproken (vraagstelling g). In paragraaf 5.5. komt de in

vloed van de instruktie op de relatie tussen onafhankelijke en afhankelijke varia

belen aan bod (interakties, vraagstelling h). 

In tabel 5.2.2. zijn de korrelaties weergegeven tussen procesvariabelen en produkt

skores, gemiddeld over. de hele groep. In tabel 5.5.1. zijn deze korrelaties opnieuw 

opgenomen, echter voor elke instruktiekonditie apart. Uit deze tabel blijkt dat 

alleen in de konditie MATIG signifikante korrelaties optreden met de prodUktskore. 

De in paragraaf 5.2. gerapporteerde korrelaties van MTORIEN en TTOT met PROD tre

den dus voornamelijk op in de konditie MATIG. De in 5.2. gerapporteerde positieve 

korrelatie van FORIEN en FUITVO met TTOT treden alleen op on de kondities HOOG en 

MAT! G. 

Ook de positieve korrelaties van ZORIEN en ZUITVO met TTOT komen vooral in de kon

dities HOOG en MATIG voor. De overige in 5.2. genoemde signifikante korrelaties 

treden in alle kondities op. 
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Uit het voorafgaande kan worden gekonkludeerd dat het al of niet geven van veel of 

weinig aanwijzigingen van invloed is op de relaties tussen procesvariabelen onder

ling en op de relaties tussen proces en produkt. 

5.6. Interakties tussen leerlinikenmerken en instruktie o~ de afhankelijke variabelen. 

In deze paragraaf wordt nagegaan of bepaalde (typen) leerlingen in de ene konditie 

betere resultaten behalen dan in de andere. Daartoe is een multiple re~es-

sie uitgevoerd waarbij eerst is gekorrigeerd voor schoo-verschillen, het betreffen

de leerlingkenmerk en het konditie-effekt (5.4.) en daarna de interaktie is getoetst 

van de kombinatie leerlingkenmerk x konditievektor op procesvariabelen en produkt

skores. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in tabel 5.6.1., waarin alleen 

de signifikante interakties zijn vermeld. Behalve de verklaarde variantie zijn in de 

tabel ook de Pearsonkorrelaties tussen het leerlingkenmerk en de procesvariabele of 

de produktskore ;opgenomen in de betreffende kondities; de korrelatiecoefficH!nten 

zijn nodig om de interakties te kunnen interpreteren. 

Opvallend in tabel 5.6.1. is dat met name het verschil tussen de kondities HOOG en 

MATIG (HM) aanleiding geeft tot inte~akties. Uit de tabel is af te lezen dat leer-

1ingen die hoog skoren op DBT, TECH, PURM en FPOS in de konditie HOOG een minder 

goed produkt maken dan in de konditie MATIG. Voor deze leerlingen is een groat aan

tal aanwijzigingen overbodig en zelfs verwarrend. Verder blijken leerlingen die 

hoog skoren op DBT, RUIM en laag op MFFOUT in de konditie HOOG gemiddeld meer tijd 

nodig te hebben voor het maken van een werkstuk dan in de konditie MATIG. Leerlin

gen met een hoog rapportcijfer (0BJ4) werken gemiddeld sneller in MATIG dan in LAAG. 

Naast bovengenoemde interakties treden nag opvallende·interakties op tussen faal

angst en orienteren. Zo blijken negatief faalangstige leerlingen in de konditie 

HOOG relatief veel vaker ~n korter te orienteren, dan in de kondities MATIG en LAAG; 

als gevolg (?) van bovenstaande interakties ligt het zwaartepunt van de orienterende 

aktiviteiten voor deze leerlingen in de hoge konditie .. relatief maar naar achter dan 

in de matige konditie. De overige interakties worden hier niet besproken. 

De interpretatie gaat op analoge wijze aan de hand van de korrelaties in de betref

fende kondities. 
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5.7. De kriteriumtaak. 

Als een soort toegift is aan de in het onderzoek gehanteerde opdrachten d, e en f, 

de kriteriumtaak g toegevoegd. In deze taak kwamen alle montagebewerkingen uit de 

eerste drie taken terug. Alle leerlingen maakten deze taak onder de konditie LAAG 

(zonder aanwijzigingen). 

Het was de bedoeling na te gaan of leerlingen verschillende resultaten zouden beha

len, afhankelijk van de konditie, waaronder zij de e~rste drie taken hebben uitge

voerd. Deze verschillen zijn alleen bekeken voor zover het de 'resultaat-variabe

len' (totale tijd- en produktskore) betrof. In tabel 5.<7.1. zijn de effekten van 

de kondities op PRODG en TTOTG weergegeven. Uit de tabel kan worden afgelezen dat 

er geen signifikante verschillen zijn tussen de (gemiddelde) produkt- en tijdskores 

van leerlingen die onder verschillende kQndities hebben qewerkt. 
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6. DISKUSSIE 

In deze diskussie zullen de resultaten van het onderzoek HO IB slechts kort wor

den besproken. Een uitgebreide bespreking, waarbij onder andere een vergelijking 

wordt gemaakt met de resultaten van HO IA (Vander Sanden, 1982), volgt in een 

aparte publikatie. Alvorens nader op de resultaten in te gaan, zullen eerst de 

gehanteerde meetinstrumenten, voor zover deze 'zelf' zijn ontworpen, worden be

sproken. 

6.1. De gehanteerde meetinstrumenten (zie 4.2.). 

A. De subjektieve kompetentievragenlijst (bijlage 1). 

Bij de presentatie van de resultaten ontbreekt de strategievragenlijst. Reden 

daarvoor is dat de items zich niet leenden voor een eenvoudige kategorisering van 

de antwoorden, waardoor de items uitsluitend afzonderlijk konden worden verwerkt. 

Het grate aantal korrelatiekoefficienten dat een dergelijke werkwijze oplevert 

maakt het niet zinvol deze resultaten uitgebreid te bespreken. Opgemerkt kan wor

den dat globaal het volgende beeld uit de korrelaties naar voren komt: leerlingen 

die v66raf op de strategievragenlijst antwoorden dat zij behoefte hebben aan hulp 

en aanwijzingen en aangeven dat zij bij praktijkopdrachten veel moeten nadenken, 

blijken bij het maken van de werkstukken vaker hulp te hebben gevraagd en vaker 

het werk te hebben onderbroken. Deze leerlingen zeggen oak achteraf in het inter

view vaker dan andere leerlingen dat zij hulp nodig hadden en veel hebben nage

dacht. Dit gedrag wordt vooral vertoond door leerlingen die laag skoren op onder 

andere ruimtelijk- en technisch inzicht; deze leerlingen maakten gemiddeld een 

slechter werkstuk en deden daar langer over dan leerlingen die hoog skoren op de 

genoemde tests. 

Het voornemen is om de strategievragenlijst zodanig aan te passen dat de vragen in 

een beperkt aantal kategorieen kunnen worden ondergebracht. 

De "familiarity" vragenlijst en de "difficulty" vragenlijst zijn eerder in verge

lijkbare vorm gehanteerd. Deze vragenlijsten worden onder andere besproken in het 

verslag van het tweede vooronderzoek (Vander Sanden en VanEck-Schouten, 1981, 

pag. 79). 

B. De objektieve kompetentievragenlijst (bijlage 2). 

Van deze vragenlijst is alleen item 4, het paasrapportcijfer voor de praktijkvak

ken (OBJ4) bij de resultaten vermeld. De overige 3 items dienden als vergelijkings

materiaal voor de antwoorden van de leerling op de strategievragenlijst. 
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Voor deze vragenlijst geldt dat hij moet worden aangepast aan een eventuele nieuwe 

versie van de strategievragenlijst. 

c. Het interview na afloop (bijlage 8). 

Voor het interview geldt hetzelfde -zij het in iets mindere mate- als voor de 

strategievragenlijst: er ontbreekt nog een duidelijke struktuur. Ook het interview 

moet worden aangepast en meer worden afgestemd op de strategievragenlijst, die 

vooraf wordt afgenomen. 

D. De observatieprocedure (bijlage 7). 

De in het onderzoek gebruikte observatieprocedure voor de montage-opdrachten in 

HO IB is, evenals de procedure voor HO IA, afgeleid van het observattesysteem dat 

in het tweede vooronderzoek is toegepast. De kategorieen zijn iets 'grover' gemaakt 

en er is een tijdsaanduiding op de formulieren voorgedrukt. 

Een belangrijke vraag is uiteraard in hoeverre er overeenstemming bestaat tussen 

de waarnemingen die de verschillende observatoren volgens de observatieprocedure 

hebben verricht. Deze overeenstemming is op twee manieren onderzocht. Zowel halver

wege de periode als na afloop van de experimenten in de scholen hebben alle obser

vatoren twee video-opnamen bekeken, een van een montage-opdracht (HO IB) en een 

van een deel van de soldeerbouthouder (HO IA). Daarna hebben de observatoren nog 

een 'live'-uitvoering van deze twee opdrachten geobserveerd. Uit een vergelijking 

van de aldus verkregen observatiegegevens kunnen de volgende konklusies worden ge

trokken: 

- de overeenstemming tussen de observatoren op de variabelen TTOT, FORIEN, FUITVO, 

TORIEN, TUITVO, ZORIEN en ZUITVO is in alle gevallen redelijk tot goed (kleine 

spreiding). 

- de overeenstemming tussen de observatoren op weinig frekwent voorkomende varia

belen, zoals FRAAD (aantal keren raadplegen) en TCONT (tijd besteed aan kontrole

ren) is duidelijk minder, vooral bij de observaties van de video-opnamen: in de 

'live' situatie is de overeenstemming beter. 

Een mogelijke verklaring voor de geringere overeenstemming bij .de weinig frekwent 

voorkomende kategorieen is dat een 'mtsser' hier veel harder aantikt dan bij zeer 

frekwent voorkomende aktiviteiten. De betere overeenstemming in de 'live' situatie 

is waarschijnlijk te danken aan het grotere blikveld en aan het feit dat de aandacht 

van de observator niet zo gauw verslapt. De 'live' situatie benaderd de reele on

derzoekssituatie in de school uiteraard beter dan de video-opnamen. 

E. De produktmeting (bijlage 6). 

De werkstukken zijn direkt na afloop van het onderzoek beoordeeld volgens de in 

4.2.3. genoemde procedure. Het resultaat van deze eerste beoordeling is gebruikt 

in de analyses, zoals die in hoofdstuk 5 zijn gerapporteerd. 
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Om de betrouwbaarheid van de beoordelingsprocedure vast te kunnen stellen, zijn 

de werkstukken nogmaals beoordeeld door andere personen. Vervolgens is de uitkomst 

van deze tweede beoordeling vergeleken met die van de eerste beoordeling. De korre

latiecoefficienten tussen de eerste en de tweede beoordeling zijn: voor taak d 0.77, 

voor taak e 0.87, voor taak f 0.89 en voor taak g 0.90. Uit deze koefficienten kan 

worden afgeleid dat de beoordelingsprocedure betrouwbaar is. 

6.2. Samenvatting en korte bespreking van de resultaten. 

In 3.1. is opgemerkt dat het onderzoek HO IB vooral gericht was op het 'nader on

derzoeken van het proces' van de totstandkoming van het werkstuk. Bet onderzoek is 

uitgevoerd aan de hand van de in 3.1. geformuleerde vraagstellingen. Deze vraag

stellingen zijn vervolgens in hoofdstuk 5 zoveel mogelijk beantwoord aan de hand 

van analyses van de verzamelde gegevens. De resultaten van deze analyses kunnen als 

volgt worden samengevat: 

- leerlingen verschillen van elkaar in de wijze waarop zij een opdracht aanpakken 

en uitvoeren, de tijd die zij aan een opdracht besteden en de kwaliteit van het 

werkstuk dat zij maken (produkt). 

- De verschillen tussen leerlingen op de totale werktijd en de produkskore hanqen 

vooral samen met 'ruimtelijk-technische intelligent~e' en 'vingervaardigheid'. 

- De invloed van de verschillende instrukties is vooral merkbaar op de frekwentie 

van de uitvoerende aktiviteiten, de momenten waarop deze aktiviteiten plaatsvin

den (zwaartepunt) en, in mindere mate, op de totale werktijd. In de konditie met 

de hoge voorstrukturering is de fre~wentie van de handelingen gemiddeld hoger, 

worden de handelingen gemiddeld op latere tijdstippen uitgevoerd en doen de leer

lingen er gemiddeld iets !anger over om een werkstuk te maken dan in de konditie 

met matige voorstrukturering. Deze tendens zet zich voort in de laag voorgestruk

tureerde konditie. 

- Er treden verschillende interakties op tussen leerlingkenmerken en instruktie

kondities op procesvariabelen en produktskore. Leerlingen die hoog skoren op 

ruimtelijk- en technisch inzicht en hand- en vingervaardigheid maken in de matig 

voorgestruktureerde konditie ee n relatief beter produkt in relatief kortere tijd 

dan in de hoog voorgestruktureerde konditLe. Leerlingen die hoog skoren op nega

tieve faalangst blijken zich in de konditie HOOG vaker en korter te orienteren 

dan in de konditie MATIG. 
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Deze resultaten zijn globaal in overeenstemming met die uit het tweede vooronder

zoek, waar soortgelijke interakties zijn waargenomen tussen deze leerlingkenmerken 

en de instruktiekondities 'vaste werkvolgorde versus vrije werkvolgorde', de werk

tijd, het produkt en orienterende aktiviteiten als raadplegen van de tekening en 

werkonderbrekingen ('denkpauzes 1 ). Ook in het onderhavige onderzoek zijn de orien

terertde aktiviteiten afzonderlijk geobserveerd, maar de interakties op afzonderlijke 

orienterende aktiviteiten zijn niet in de resultaten betrokken, omdat onvoldoende 

zekerheid is verkregen omtrent de betrouwbaarheid waarmee deze in HO IB weinig fre

kwent voorkomende aktiviteiten zijn geobserveerd (zie 6.1.). Deze aktiviteiten zijn 

wel meegenomen in het geheel van ori~nterende aktiviteiten. Toch kan worden gekon

stateerd dat het in het verslag van het tweede vooronderzoek beschreven 'interferen

Uie-effekt' (pp.75) opnieuw optreedt. De daar genoemde verklaring voor het effekt, 

namelijk dat leerlingen die in staat zijn zelf hun werkwijze ('strategy', Singer,1980) 

te bepalen, in de konditie met hoge voorstrukturering hinder (interferentie) onder

vinden van de hen opgelegde werkwijze, lijkt ook hier het meest plausibel. 

Bij de vergelijking van de resultaten van het onderhavige onderzoek met die van het 

tweede vooronderzoek, dient te worden opgemerkt dat de instruktiekondities in de 

meide onderzoeken niet geheel vergelijkbaar zijn. De 'vaste volgorde konditie' uit 

het tweede vooronderzoek is globaal vergelijkbaar met de konditie HOOG in HO IB lde 

konditie HOOG is wellicht nog iets gestruktureerder); de 'vrije volgorde konditie' 

is meer vergelijkbaar met de konditie LAAG in HO IB, dan met de konditie MAT!G. Het 

toevoegen van de matig voorgestruktureerde konditie leidt in HO IB tot meer inter

akties met het verschil HOOG - MATIG dan met HOOG - LAAG. Oat niet zoveel inter

akties optreden met HOOG - LAAG komt wellicht doordat, in vergelijking met het twee

de vooronderzoek, de opdrachten meer aansluiten bij het normale programma van de 

afdeling elektrotechniek en dus meer op grond van routine zijn uitgevoerd, waardoor 

verschillen tussen leerlingen minder snel naar voren komen. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat het een interessante zaak is de resultaten van 

HO IB te vergelijken met de resultaten van HO IA, waarin taken zijn gehanteerd die 

meer lijken op die uit het tweede vooronderzoek. 

Deze vergelijking van resultaten volgt, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is 

opgemerkt, in een aparte publikatie. 
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. B:Ljlage ·1: Vragenlijst subj~'ktieve kompetentie 

Op school moet je bij de praktijlUe~Sliun r~oel~~Wttit aeUsta~d~liJ aUedei 

opdrachten maken. Denk bijvoorbeeld aan soldeeroefeningen, montage

opdrachten, bedradingsoefeningen. 

Wij willen graag van je weten hoe ,N,j bij d-fe cpdl-aohten t(>. t.>e:rk gaat. Je 

kunt bijvoorbeeld snel of langzaam werken, veel of weinig nadenken, eerste 

een plan maken of zo maar beginnen, veel of weinig kontroleren, enz. 

Wij hebben een aantal zinnen bedacht die te maken tiebben met hoe je je werk 

aanpakt. Achter elke zin de je ''ja ? nee". 

Voorbeeld: 

meestal werk ik erg snel. ja ? nee 

De bedoeling is dat je een cirkeltje trekt om een van de antwoor<&mogel:i.jkheden; 

bijvoorbeeld: 

@ ? nee 

Je zet een cirkeltje om@ als er wat in de zin staat dat op jou van to-c

rassing, 11. 

Je zet een cirkeltje om 8 als er wat in de dn staat dat niet o)? jou van 

toepassing is. 

Je zet een cirkeltje om <i) als je niet goed weet of het j~ of nee is. 

Je kunt beter niet al te lang nadenken voor je je antwoord geeft. Probeer 

zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Er zijn geen goede of fouten antwoorden. 

Ieder antwoord is goed als het ma~r een eer1ijk antwoord is. Probeer zo 

weiniry ~ogelijk vragen tc beantwoorden met(V. 

De zinnen staan op de volgende bladzijde. 

Als je :::napt wat ce bedoeling is en geen vragen hebtt kunnen we beginnen. 



Naam leerling 

School 

Datum 
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1. Voor ik begin te werken maak ik meestal een werkplan. 

2. Ik heb meestal veel hulp van de leraar nodig. 

3. Meestal onderbreek ik mijn werk regelmatig om even na 
te denken over hoe het verder moet. 

4, Meestal begin ik 'zo snel mogelijk te werken ook al weet 
ik nog niet precies hoe ik de opdracht ga aanpakken. 

5. Ik werk meestal het best als ik mijn eigen gang kan gaan. 

6. Ik werk meestal aan een stuk door zonder mijn werk te 
kontroleren. 

7. Als ik een opdracht maak gaat dat meestal vanzelf, 
zonder dat ik er veel bij hoef na te denken. 

8. Als ik een werkstuk heb gemaakt weet ik meestal nog 
precies op welke manier ik dat heb gedaan. 

<l, Ik werk meestal .dl')Qr totdat ik zekar weet dat mijn 
w~r.kstuk goed is afgewerkt. 

10. Ik lever meestal de beste prestaties als de leraar mij 
na elk onderdeel precies vertelt hoe ik verdet moet. 

11. Meestal stop ik regelmatig met werken om te kijken of 
ik geen fouten heb gemaakt. 

12. Me<:stal k:tn ik problemen met het wcrk zelf oplossen. 

1<. n: ben meestal gauw tevreden over het resultaat van mijn 
\'>~erk. 

J ·• Neestal denk ik, terwijl ik met iets bezig ben, a:l vast 
na over hoe ik de opdracht verder ga afmaken. 

1 ,-,. Ah' ik {~en werkstuk maak, moet ik daar meesta 1 erg veel 
bij nadE'nken. 

lf. Als ik een opdracht af heb, ben ik meestal snel ver
g,~ten hoe ik die opdracht heb aangepakt. 

17. Ik vind de werkstukken die we op school moeten makeri 
mE><'!:'t:al gemakkelijk. 

l {1. Het liefst laa.t, ik mi jn werkstllk pas aan de lera.ar 
~ien als het at is. 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 



19. Als ik een opdraeht aan het maken ben, voel ik me 
meestal zeker van mezelf. 

20. Ik vind het meestal prettig als ik veel aanwijzingen 
krijg. 

21. Als ik een opdracht uitvoer, ben ik meestal bang det 
ik fouten maak. 

22. Ik vind het meestal prettig als ik zelf kan bepalen 
hoe ik een werkstuk ga maken· 

23. Ik vraag regelmatig aan de leraar of hij naar mijn 
werk wil kijken. 

24. Het maken van een praktisch werkstuk vind ik meestal 
moeilijk. 

25. Meestal haal ik goede cijfers voor mijn ~erkstukken. 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? ·nee 

ja ? nee 

ja ? nee 

ja ? nee 



Naam leerling 

School 

Datum 
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Geef nu op dezelfde manier antwoord op de volgende vragen. Denk niet te lang na, 
want het gaat om je eerste indruk. 

1. Hoe vaak denk je, heh je een werktekening gelezen? 

nooit erg vaak 

1 2 3 4 5 

2. Hoe vaak, denk je, heb je een voorbeeld opgemeten? 

nooit erg vaak 

1 2 3 4 5 

3. Hoe vaak, denk je, heb je maten afgetekend op aluminium plaatmateriaal? 

nooit erg vaak 

1 2 3 4 5 

4. Hoe vaak, denk je, .heb je aluminium plaattl!atetiaal met behulp van een plaat
schaar geknipt? 

nooit erg vaak 

1 2 3 4 5 

5. Hoe vaak, denk je, heb je alum~nium plaatmateriaal gezaagd? 

nooit erg vaak 
L----------~----------~----------~----------~ 1 2 3 4 5 

6. Bee. vaak, denk je, heb je met een gewone metaalboor in een kolomboormachine 
';ewerkt? 

nooit erg vaak 
L--------_.------------~--------~------------~ l 2 3 4 s 

·• Hoe vaaX, denk je, heb "je met een platenboor 9ewerkt? 

uooit erg vaak 
~-------~~--------~~~--------,·•----------~·~ 1 2 3 4 5 

8. Hoe vaak, denk je, heb je met een vingerzetbank gewerkt? 

rooi_t------~----~----_. ____________ _., ______ e_r_g __ v_a_ak~, 
1 2 3 4 



DIP'-meting 

Voor de werkstukken die je binnenkort gaat maken, moet je een aantal verschillende 

handelingen verrichten zoals tekenen, knippen, zagenj solderen en draadogen maken. 

Voordat het zover is, willen we graag van je weten hoe moeilijk volgens jou die 

handelingen zijn. We zullen eerst een voorbeeld geven am te laten zien hoe je de 

vragenlijst moet invullen. 

voorbeeld: 

Hoe moeilijk, denk je, zal het opmeten van een voorbeeld zijn? 

erg gemakkelijk gemakke 11 jk een beetje moeilijk moeilij.k erg moeilijk 

1 2 3 4 5 

Je geeft aan hoe moeilijk je het vindt door een kruisje te zetten op de lijn boven 

~~n van de cijfers. Hoe moeilijker je de handeling vindt, des te meer zet je het 

kruisje naar rechts. 

Als je de handeling bijvoorbeeld e1•g moeilijk vindt, zet je het kruisje op de 

volgende plaats: 

erg gemakkelijk !Jemakkelijk een beetje moeilijk moe{lijk erg moeili~ 

1 2 3 4 s 

Als je de handeling maar een. baet.ie moail(-.'1<. vindt, zet je het kruisje op de 

volgend~ plaats: 

erg geri\~lk~-te J .Lj-~ gemakkPlijk een beetje moeilijk mQeilijk erq moeilijk 
..L.. ----~·-·-·------J 

2 4 

'dn-i :'~ d€ he.ndeling e't'g f.!G.maJ..:keU .• ik dan zet je het kruisje op de volgende plaats: 

er·; 'Jemakkelijl<: gemakkelijk een b~·etje moeilijk moeilijk erg moeilijk 
~. ----·--....L....·--------- ___ __,..__ _______ __._ 

2 3 4 5 



Na.am leer Ung 

School 

Datum 
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Geef nu op dezelfde manier antwoord op de volgende vraqen. H~t gaat om je eerste 
indruk dus denk niet te lang na. 

· 1. Hoe moeilijk, denk je, zal h.et lezen van een werktekeninq zijn? 

erg gemakkelijk erg moeilijk 

1 2 3 4 

2. Hoe moeilijk, denk je, zal bet opmeten van een voorb$eld zijn? 

erg gema.kkelijk erg moeilijk 

1 2 3 4 s 

3, Hoe moetlijk, denk je, zal bet aftekenen van de maten op alllminium plaatmateriaal 
zijn? 

erg gemakkelijk erg moeilijk 

1 2 3 4 5 

4. Hoe moeilijk, denk je, zal het knippen van het aluminium plaatmateriaal zijn? 

erg gemakkelijk erg moeUijk 

2 3 4 5 

5. Hoe moeili jk 1 denk je 1 zal het ~agen van het aluminium plaatmateriAal zij.n? 

erg ge~akkelijk erg moeilijk J_______ ----~-~-----------------~-----------·--__ ._ _________________ ~ 
1 2 3 4 5 

E. H'-'6 moe.:!.lijk, de!lk je, zal het boren met een gewone metaalboor in een kolom
·~:.~cormachi.ne zijn? 

erg gemakkelijk erg moeilijk ......... ------·-t-· ---------111f------__.....~---:-------+~ 

7. Hoe moeilijk, dank je, zal het boren met. een platenbO()r zijn? 

erg gern.:J.kkelijk 
.J_ 

erg ;poeilijk ,__ _________ ....._ ________ .._. ________ ... 
2 3 4 s 
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8. Hoe moeilijk, denk je, zal het omzetten van aluminiuntplaat met behulp van een 
vingerzetbank zijn? 

'rg gemakkelijk erg moeilijk 
+ I 

1 2 3 s 

9. Hoe moeilijk, denk je, zal het vijlen van aluminium ~laatmateriaal zijn? 

erg gemakkelijk erg moeilijk 

1 2 3 5 

Hoe moeilijk, denk 
zijn? 

je, zal het buigen van koperdraad,voor een vlakbedradirig 

erg ge>.makkelijk 

1 2 3 4 

11. Hoe moeilijk, denk je, zal het solderen van koperdraad zijn? 

erg gemakkelijk 

1 2 3 4 

erg moeilijk 

.5 

erg moeilijk 

5 

12. Hoe moeilijk, denk je, zal het buigen van draadogen met een rondbektaruJ zijn? 

erg gemakkelijk erg moeili jk 

2 3 4 5 

13. Hoe moeilijk, denk j.e, zal het monter.envan persklilielsehoenen met een AMP-tang 
zijn? 

' erg g•;makkclijk erg moeilijk ..l..---
1 2 3 4 5 

14. Hoc moeilijk, denk jr;, zal het afmeten ,ran draad voor een bedrading zijn? 

erg 'Jemakkeli jk erg moeilijk 
.1--·----

2 t 
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Bijlage 2: Vragenlijst objektieve kompetentie 

In te vullen door praktijkdocent 

Naam leerling 

School 

1. Waardeer de praktische vaardigheden van deze leerling op onderstaande 5-pUnts
schaal. 

weinig 
handvaardig 
I 

1 2 3 4 

zeer 
handvaardi? 

5 

2. Waardeer op onderstaande 5-puntsschaal de mate waarin deze leerling in staat 
is om zelfstandig te werken. 

heeft vaak 
hulp nodig 

·kan geheel 
zelfstandig werken 

1 2 3 4 5 

3. In het onderzoek worden drie typen instruktie gebruikt. 
Bij instruktietype A is sprake van een hoge mate van voorstruktUPering van de 
op~aaht: de leerling wordt preaies voorgeschreven ;n welke volgorde hij moet 
werken. 
Bij instruktietype B is de opdracht matig voorgestrt&tktureet'd; de leerling 
krijgt enkele aanwijzingen met betrekking tot de werkvolgorde. 
Bij instruktietype c is de opdracht niet (= Laag) vooPgestruktureerd; de leerling 
kan zelf de werkvolgorde bepalen. 

Welke van bovenstaande typen instruktie past volgena u het beste bij deze 
leer ling? 

0 type A (hoog voorgestruktureerd) 

D type B (matig voorgestruktureerd) 

D type c {laag voorgestruktureerdl 

4. Wilt u hier de paasrapportcijfers voor.de praktijkvakken van de leerling 
verrnelden. 

vak: 
vak: 
vak: 
vak; 

cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
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Bijlage 3: werktekeningen montaqe-opdrachten 
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Bijlage 4: Deelhandelingen en basisvaardigheden 

Taak d Het doorlussen van een aardleiding 

1. Aftekenen op montageplankje. 

2. sevestigen van kroonstenen (met houtschroeven). 

3. Recht maken van draad. 

4. Afmeten van draad. 

5. Afknippen van draad. 

6. Aanstrippen van draad. 

7, Bevestigen van draad in een kroonsteen. 

8. Buigen van draad met platbektang. 

9. Solderen van koperdraad •an koperdraad met (harskern)tinsoldeer. 
. ' 

Taak e Draadoogmontage 

1. Aftekenen op montageplankje. 

2. Bevestigen van kunststof strips (met houtschroeven). 

3. Recht maken van draad. 

4. Afmeten van draad. 

5. Afknippen van draad. 

6. Strippen van draad. 

7. Buigen van draadogen met rondbektang. 

8. Buigen van draden met platbektang. 

9. Bevestigen van draadogen onder schroeven. 

Taak f Vlakbedrading 

1. Aftekenen op montageplankje. 

2. Bevestigen van kroonsteenstrips (met houtschroeven). 

3. Recht maken van draad. 

4. Afmeten van draad. 

5. Afknippen van draad. 

G. Strippen van draad. 

7. Klemmen van perskabelschoenen aan draad. 

8. Buigen van draad met platbektang. 

9. Bevestigen van perskabelschoenen in kroonsteen. 

10. Bevestigen van draad in kroonsteen. 
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Taak g Draadboom 

1. Aftekenen op montageplankje. 

2. Bevestigen van kroonsteenstrip. 

3. Bevestigen van kroonsteenstrip met soldeerpurLten. 

4. Bevestigen van kunststof strip. 

5. Rechtmaken van draad. 

6. Afmeten van draad. 

7. Afknippen van draad. 

8. Strippen van draad. 

9~ Buigen van draadogen met rondbektang. 

10. Bevestigen van draadogen onder schroeven. 

11. Buigen van draad met platbektang. 

12. Solderen van draad aan kroonsteen. 

13. Klemmen van perskabelschoenen aan draad. 

14. Bevestigen van perskabelschoenen in kroonsteen. 

15. Bevestigen van draad in kroonsteen. 

16. Aanbrengen van beugeltje. 

BASISVAARDIGHEDEN VOOR DE MONTAGEOPDRACHTEN (BO IB) 

De in het onderzoek door de leerlingen uit te voeren opdrachten veronderstellen 

dat de leerlingen zelfstandig een aantal basisvaardigheden kunnen toepassen. 

Deze basisvaardigheden zijn: 

- tekening lezen 
' 

- aftekenen op bout 

- bevestigen van kroonstenen en metalen strips op hout 

- recht maken van koperdraad 

- verwijderen van aderisolatie 

- aanstrippen van draad 

- buigen van draad met platbektang en rondbektang 

- solderen van draad 

- bevestigen van perskabelschoenen met AMP-tang 

- bevestigen van draad in kroonstenen en klemmenstroken 
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Bijlage 5: Leerlinginstrukties 

Algemene inleiding 

Vandaag vragen we je een aantal montageopdrachten uit te voeren. Bet gaat hier

bij om het maken van vlakke bedradingen op een montageplankje. 

De eerste drie opdrachten kun je achter elkaar afwerken. Zodra je de eerste in

structie hebt gekregen kun je beginnen.Als je een opdracht klaar hebt, lever je 

deze bij de leraar in; deze zal je dan de volgende opdracht geven. Na drie werk

stukjes mag je even pauzeren. Tijdens of na die pauze zullen we je wat vragen 

stellen over de opdrachtjes die je zo juist hebt gemaakt. Na de beantwoording 

van de vragen krijg je nog ~~n opdracht en dan ben je helemaal klaar. 

Bij elke opdracht krijg je een werktekening. Je moet proberen de bedradingen 

zo strak mogelijk te maken volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. 

Behalve de tekening krijg je bij elke opdracht een schriftelijke instructie 

met aanwijzingen. 

BET IS DE BEOOELING OAT JE JE PRECIES AAN DIE AANWIJZINGEN BOUDT. 

De leraar zal daar ook op toezien. 

Voor de eerste drie opdrachten krijg je drie kwartier de tijd, de laatste op

dracht kun je in maximaal een uur doen. 

Als je denkt dat je de tekening verder niet meer nodig hebt, willen we 

graag dat je de tekening achter het scherm legt. Als je toch later nog even 

wilt kijken, mag dat zo vaak als je wilt, maar je moet de tekening wel steeds 

weer achter het scherm leggen. 

Bet is de bedoeling dat je zelfstandig werkt. Mocht je ergens problemen 

mee hebben waardoor je niet verder kunt, dan mag je de leraar om hulp vragen. 

Succes! 

N.B. In de instructies kom je zowel de naam 'klemmenstrook' als 'kroonsteenstri~' 

tegen; hiermee wordt hetzelfde bedoeld. 
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Instructie taak d: Het doorverbinden van een aardleiding A 

Opdracht 

In deze opdracht moet je een aantal draden doorverbinden met een aarddraad. 

Het is de bedoeling dat je de bedrading zo vlak en strak mogelijk maakt. Maak 

de bedrading op het montageplankje volgens tekening met een nauwkeurigheid 

van 1 mm. Je kunt hiervoor gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en 

materialen. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als je een be

paalde stap hebt afgewerkt moet je dat met een streep erdoor aangeven (bijvoor

beeld: 

Stap 1 

Stap 2 

stap 3 

Geef met potlood op het montageplankje aan waar je straks de klemmen

strook wilt plaatsen. 

Geef ook aan waar de kroonstenen komen. 

Neem voldoende maten over op het plankje zodat je weet waar de draden 

komen. 

Stap 4 Snijd of zaag de klemmenstrook op maat af. 

Stap 5 Bevestig de klemmenstrook op het plankje. 

Stap 6 Bevestig de kroonstenen op het plankje. 

Stap 7 Neem voldoende draad voor alle op de tekening aangegeven verbindingen. 

Stap 8 Maak de draad recht. 

Stap 9 Verwijder de isolatie van de draad. 

Stap 10: Knip de lange draad op maat af. 

Stap 11: Bevestig de lange draad tussen de kroonstenen. 

Stap 12: Knip de korte draden op maat af. 

Stap 13: Buig de uiteinden volgens de tekening. 

Stap 14: Bevestig ~~n van de draden in de kroonsteenstrip. 

Stap 15: Soldeer deze draad vast aan de aarddraad. 

Stap 16: Herhaal de handelingen 14 en 15 voor de overige draden. 
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Instructie taak d: Het doorverbinden van een aardleiding B 

qpdracht 

In deze opdracht moet je een aantal draden doorverbinden met een aarddraad. 

Het is de bedoeling dat je de bedrading zo vlak en strak mogelijk maakt. Maak 

de bedrading op het montageplankje volgens tekening met een nauwkeurigheid van 

1 mm. Je kunt hiervoor gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en materialen. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als. je een 

bepaalde stap hebt afgewerkt, moet je dat met een streep erdoor aangeven (bij

voorbeeld: 

Stap 1: Neem de maten van de tekening met potlood op het plankje over. 

Stap 2: Bevestig de klemmenstrook en de kroonstenen op het plankje. 

Stap 3: Maak voldoende draad recht. 

Stap 4: Knip de lange draad op maat af. 

Stap 5: Bevestig de lange draad tussen de kroonstenen. 

Stap 6: Knip de korte draden op maat af. 

Stap 7: Buig de draden volgens de tekening. 

Stap 8: Bevestig de korte draden een voor een tussen klemmenstrook en aarddraad. 
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Instructie taak d: Het doorverbinden van een aardleiding c 

oedracht 

In deze opdracht moet je een aantal draden doorverbinden met een aarddraad. 

Het is de bedoeling dat je de bedrading zo vlak en strak mogelijk maakt. Maak 

de bedrading op het montageplankje volgens tekening met een nauwkeurigheid van 

1 mm. Je kunt hiervoor gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en materialen. 

Werkvolgorde 

Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de verschillende handelingen uitvoert. 
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Instructie taak e: Draadoogmontage A 

Opdracht 

Bij deze opdracht moet je een strakke vlakbedrading maken, waarbij de aanslui

tingen worden gemaakt door middel van draadogen. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

hiervoor gebruik maken van de aanwezige materialen en gereedschappen. Strip de 

draden zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de schroeven komt. De 

draadogen zelf moeten strak om de schroeven sluiten. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als je een be

paalde stap hebt afgewerkt moet je dat met een streep erdoor aangeven (bijvoor

beeld: 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Stap 6 

Stap 7 

Stap 8 

Stap 9 

Geef met potlood op het montageplankje aan waar je straks de strips 

wilt plaatsen. 

Neem zoveel maten over op het plankje, dat je weet waar straks de draden 

komen. 

Bevestig de strips op het plankje. 

Maak ~e benodigde draden recht. 

Knip VD-draad af voor de verbinding AF. 

Strip ~~n uiteinde van deze draad aan. 

Maak er een draadoog aan. 

Bevestig het draadoog onder schroef A. 

Buig de draad volgens de tekening van A naar F. 

Stap 10: Maak ook een draadooq aan het andere uiteinde. 

Stap 11: Bevestig dat draadoog om schroef F. 

Stap 12: Knip VD-draad af voor de verbinding CD. 

Stap 13: Bevestig de draad met een draadoog om schroef D. 

Stap 14: Buig de draad van D naar C volgens de tekening. 

Stap 15: Bevestig de draad met een draadoog om schroef C. 

Stap 16: Maak op dezelfde wijze de verbinding BE. 
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Instructie taak e: Draadoogmontage B 

0p9racht 

Bij deze opdracht moet je een strakke vlakbedrading maken, waarbij de aanslui

tingen worden gemaakt door middel van draadogen. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

hiervoor gebruik maken van de aanwezige materialen en gereedschappen. Strip de 

draden zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de schroeven komt. De 

draadogen zelf moeten strak om de schroeven sluiten. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als je een be

paalde stap hebt afgewerkt, moet je dat met een streep erdoor aangeven (bijvoor

beeld: 

Stap 1: Neem de maten van de tekening met potlood over op het plankje. 

Stap 2: Bevestig de strips op het plankje. 

Stap 3: Maak voldoende draad recht. 

Stap 4: Knip draad af voor de verbinding AF. 

Stap 5: Bevestig deze aan een kant met een draadoog aan schroef A. 

Stap 6: Maak de verbinding AF volgens de tekening verder af. 

Stap 7: Maak de verbinding CD. 

Stap 8: Maak de verbinding BE. 
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Instructie taak e: Draadooqmontage c 

Opdracht 

Bij deze opdracht moet je een strakke vlakbedrading maken, waarbij de aanslui

tingen worden gemaakt door middel van draadogen. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

hiervoor gebruik maken van de aanwezige materialen en gereedschappen. Strip de 

draden zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de schroeven komt. De 

draadogen zelf moeten strak om de schroeven sluiten. 

werkvolgorde 

Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de verschillende handelingen uitvoert. 
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Instructie taak f: Vlakbedrading C 

9pdracht 

In deze opdracht moet je een vlakke bedrading maken volgens tekening. Een ge

deelte van de draden wordt aan een uiteinde voorzien van perskabelschoentjes, 

die je in een gewone klemmenstrook kunt vastzetten. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en materialen. Strip de draden 

zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de buitenkant van de kroonstenen 

of net onder de perskabelschoentjes komt. 

Werkvolgorde 

Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de verschillende handelingen uitvoert. 
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Instructie taak f: Vlakbedrading A 

Opdracht 

In deze opdracht moet je een vlakke bedrading maken volgens tekening. Een ge

deelte van de draden wordt aan een uiteinde voorzien van perskabelschoentjes, 

die je in een gewone klemmenstrook kunt vastzetten. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

gehruik maken van de aanwezige_ gereedschappen enmaterialen.Strip de draden 

zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de buitenkant van de kroonstenen 

of net onder de perskabelschoentjes komt. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als je een be

paalde stap hebt afgewerkt, moet je dat met een streep erdoor aangeven (bijvoor

beeld: 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

stap 6 

Stap 7 

Stap 8 

Stap 9 

Stap 10: 

Stap 11: 

Stap 12: 

Stap 13: 

Stap 14: 

Stap 15: 

Stap 16: 

Stap 17: 

Geef met potlood op bet montageplankje aan waar de klemmenstroken komen. 

Neem zoveel maten over op het plankje dat je weet waar welke draad moet 

komen. 

Snijd of zaag de klemmenstroken op maat af. 

Bevestig de klemmenstroken op het plankje. 

Maak de benodigde draden recht. 

Neem voldoende van de groen/gele draad. 

Strip een uiteinde aan. 

Bevestig dit in de kroonsteenstrip. 

Buig de draad volgens de tekening. 

Bevestig ook de andere kant in de kroonsteenstrip. 

Neem voldoende van de blauwe draad voor beide aansluitingen. 

Strip de blauwe draden aan een kant aan. 

Bevestig hieraan de perskabelschoenen. 

Bevestig de perskabelschoenen in de kroonsteenstrip. 

Buig de draden volgens de tekening. 

Bevestig ook de andere uiteinden. 

Berhaal de handelingen 11 tot en met 16 voor de hruine draad. 



-61-

Instructie taak f: Vlakbedrading B 

Opdracht 

In deze opdracht moet je een vlakke bedrading maken volgens tekening. Een ge

deelte van de draden wordt aan ''n uiteinde voorzien van perskabelschoentjes, 

die je in een gewone klemmenstrook kunt vastzetten. 

Maak de opdracht volgens de tekening met een nauwkeurigheid van 1 mm. Je kunt 

gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en materialen. Strip de draden 

zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de buitenkant van de kroonstenen 

of net onder de perskabelschoentjes komt. 

Werkvolgorde 

Hieronder volgen aanwijzingen waar je je aan moet houden. De leraar zal erop 

toezien dat je de handelingen in de aangegeven volgorde afwerkt. Als je een be

bepaalde stap hebt afgewerkt, moet je dat met een streep erdoor aangeven (bij

voorbeeld: 

Stap 1: Neem de maten van de tekening met potlood over op het plankje. 

Stap 2: Bevestig de kroonsteenstrips op het plankje. 

Stap 3: Maak de benodigde draden recht. 

Stap 4: Bevestig de groen/gele draad in de kroonsteenstrip. 

Stap 5: Bevestig de blauwe draden volgens de tekening. 

Stap 6: Bevestig de bruine draden in de kroonsteenstrips. 

Stap 7: Breng als laatste de zwarte draad aan. 
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Instructie taak g (criteriumtaak): Oraadboompje 

Opdracht 

Oit is de laatste opdracht, die je voor het onderzoek moet uitvoeren. 

Je krijgt bij deze opdracht geen aanwijzingen. Je kunt dus helemaal zelf bepalen 

in welke volgorde je de handelingen wilt verrichten. 

Een heleboel handelingen die je in de vorige opdrachten hebt verricht komen in 

deze opdracht terug. Werk rustig door, net zoals bij de vorige opdrachten. Je 

mag er een uurtje over doen. De materialen en gereedschappen liggen weer voor 

je klaar. 

Str.ip de draden zover aan dat de aderisolatie precies tot aan de kroonstenen 

of de schroeven en net onder de perskabelschoenen komt. 



a, MONTAGE 

b. MAATVORMlNG 

c. ALGEMENE 
INDRUK 

NR. 

I t/m 5 
6 
7 
8 
9 

10 

II t/m 13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 t/m 21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 

28 

BEOORDELINGSCRITERIA AARDLEID WG D 

TE BEOORDELEN 

nvt 
stevigheid soldeerverbinding 
aansluiting soldeerverbinding 
hoeveelheid tin 
stevigheid bev. in kroonstenen 
draad niet t~ ver in kroonstenen 

nvt 

plaats v.d. kroonsteen of strip 
juiste afmeting kroonstenen 
bedrading op maat 

draadbuigen 

diameter draad 
nvt 

afwerking kroonstenen 
beschadeging schroeven 

aantal schroeven 

nvt 
draden parallel aan elkaar 

stevigheid bevestiging kroon
stenen op plankje 
draden parallel aan plankje 

TOLERANTIE 

nvt 
handvast 
draaddikte 
is subjectief 
handvast 
tweede schroef moet geheel 
aangedraaid kunnen worden 
nvt 

I mm. 
juist aantal 
draaddikt .. 
•q~oqen zijde tussen 4 en 8 
naaks geoogen buitenmaat 

juiste diameter (1,7 mm) 
nvt 

zijkanten moeten vlak zijn 
aantal onbeschadigd 

aantal per strip 

nvt 
aantal draden parallel . 

handvast 

afstand tussen plankje en 
draden moet ziin 

rom 
\ 

1 witte kroo:nS~~e~: 3,5('_:x < ,q, 5 
zwar'l;.e kroonsteen: 1, 5 ~ :x < 4, 5 

WAARDERING 

nvt 
I pt. per verbinding 
1 pt. per verbinding 
1 pt. per verbinding 
I pt. per bevestiging 
I pt. per bevestiging 

nvt 

7 maten a 1 punt 
juist=2 pt., onj.=O pt. 
I pt. per draad 
Sg=3pt/4g=2pt/3qalpt 

5 maal haaks=3 pt. 
4 maal haaks=2 pt. 
3 maal haaks=l pt. 
juist=l pt., onj.=O pt. 
nvt 

1 pt. per kroonsteen 
allen onbeschadigd•2 pt. 
helft onbescbaqigd=l pt. 
minder onbeschadigd=O pt. 
2 of 3 per strip=! pt. 
meer/minder • 0 pt. 
nvt 

.5 draden parallel=4 pt. 
4 draden parallel=] pt. 
3 draden parallel=2 pt. 
2 draden parallel= I pt. 
I pt. per kroonst.(strip) 

lange draad parallel=lpt. 
5 korte draden ,, =3pt. 
4 korte draden ,, =2pt. 
3 korte draden ,, =!pt. 

MAX PT. 

nvt 
5 
5 
5 
7 
7 

nvt 

7 
2 --
6 
3 

3 

I 
nvt 

3 

2 

nvt 

4 

3 

4 

I 
0'\ 
w 
I 



BEOORDELINGSCRITERIA DRAADOOGtroNTAGE \ 

..------------.-- ~- -------------------...------- ·---·~---------------,----_:_:_-----------r------.-

l i a. MONTAGE 

b. MAATVOERING 

c. ALGEMENE 
I INDRUK 

NR 

I 
L 

3 
4 t/m 10 

I I 
12 

13 

14 
IS 
16 
17 
18 

19 

20 en 21 

22 
23 

24 
25 

26 

27 

28 

~~- ---~ ~ -- - ~------ _, __ ~~. ~ --~ 

TE BEOORDELEN 

vorm draadoog 
afmeting draadoog 

richting draadoog 
nvt 
bevestiging draadoog 
isolatie draadoog 

nvt 

plaats van de kroonstenen 
nvt 
bedrading op maat 
nvt 
diameter draad 

hoogte v.d. bruggen 

nvt 

nvt 
beschadeging schroeven 

nvt 
afwezigheid beschadigingen 
isola tie 
draden parallel aan elkaar 

stevigheid bevestiging kroon
stenen op plankje 
draden parallel aan plankje 

TOLERA.l\lTIE 

draadoog moet teruggebogen zijn 
draadoog mag niet te groot zijn 
en moet gesloten zijn (mag een 
draaddikte openstaan) 
rechtsom 
nvt 
handvast 
isolatie moet aansluiten tot 
rand kroonsteen strip 
nvt 

1 mm 
nvt 
3mm 
nvt 
juiste diameter 

onderliggende draden moeten 
vrij liggen 
hoogte brug 

draaddikte 
nvt 

nvt 
aantal onbeschadigd 

nvt 
aantal onbeschadigd~ draden 
2 draden parallel , 1 pt 
3 draden parallel 2pt 

enz. 

handvast 
draden moeten vrij liggen 

WAARDERING 

I pt. per draadoog 
I pt. per draadoog 

1 pt. per draadoog 
nvt 
I pt. per draadoog 
I pt. per draadoog 

nvt 

I pt. per maat 
nvt 
8 stukken a I pt. 
nvt 
juiste diameter=! pt. 

1pt. per brug 

1 pt. pet brug 
brug 
nvt 

nvt 
allen onbeschadigd=2 pt. 
helft onbeschadigd=l pt. 
minder onbeschadigd=O pt. 
nvt 
I pt. per draad 

I pt. per strip 

1 pt. per dra<~.d 

---- --~. ---------------...L.----------------.--+--~-----~- -- ~ . ----~ 

MAX PT. 

6 
6 

6 
nvt 

6 
6 

nvt 

6 
·nvt 

8 
nvt 

1 

6 

nvt 

nvt 

2 

nvt 
3 

5 

2 

I 
0\ 
,j:>. 
I 



NR. TE BEOORDELEN TOLERA."fTIE WAARDERING MAX PT 
-t------1--------------------- ---r----------------------+---·--

a. MONTAG£ 

-
b. MAATVOERING 

I t/m 3 
4 
5 
6 tlm 8 
9 
10 

11-12 
13 

---~--·-

14 
15 
16 

I 7 
18 

19 
20 

2I 

c. ALGEMENE IND RUK 
22 
23 

24 
25 
26 

27 

28 

nvt nvt 
handvast 
moet aansluiten 

bevestiging kabelschoen 
isolatie perskabelschoen 
nvt nvt 

bevestiging in kroonsteen handvast stevigheid 
draad niet te ver in kroonsteen 2e schroef moet geheel aan

~edraaid kunnen worden 
nvt nvt 
isolatie tot kroonsteen aansluiten tot binnenwerk 

nvt 
2 pt. 
t pt. 
nvt 
I pt. 
I pt. 

nvt 
I pt. 

nvt 
per kabelschoen 6 
per kabelschoen 3 

nvt 
per bevestiging 8 
per bevestiging 5· 

nvt 
per bevestiging 5 

plaats v.d. kroonstenen/strips 
juiste afmetingen v.d. kroonstenen 

kroons~t~e~e~n~------------------~-~-------.-.--------~--~--~ 
I mm I pt. juis.te maat 6 per 

I pt. per kroonsteen 2 
bedrading op maat + 3 mm 2 pt. = goed 2 pt. per draad 8 

pt. = matig 
nvt nvt nvt nvt 
juiste draad 

I I kleur draad 2 

nvt nvt nvt nvt 
perskabelschoenen op een lijn 3 op een lijn= 2 pt. 

2 2 op een lijn= I pt. 
draden tegen elkaar 3 tegen elkaar=2 pt. 

2 2 tegen e lkaar= I pt. 
-----t-----------------+---·----

afwerking kroonstenen 
beschadiging schroeven 

zijkant. moet vlak zijn (wit) 
A~n zijkant mag niet vlak zijn_ 

aantal schroeven 
afwezighe'id beschadiging isolatie 
draden parallel aan elkaar 

stevigheid bevestiging
kroonstenen op plankje 
parallel aan plankje 

2-3 per kroonsteen 
indien onbeschadigt 

handvast 

draden moeten vrij liggen 

I pt. per kroonsteen 2 
allen onbesch.= 2 pt. 

2 helft onbesch."' l pt. 
I pt l 
I pt. per draad 4 

3 

pt. per kroonsteen 2 

4 draden parallel= 3 pt 
3 draden pa~allel= 2 pt. 3 
2 draden parallel= pt. 

I 
l 

-I 
I 

I 
0'1 
V'l 

. I 



a. MONTAGE 

NR 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
I I 
12 
13 

TE BEOORDELEN 

vorm draadoog 
afmeting draadoog 

richting draadoog 
bevestiging kabelschoenen 
isolatie t.o.v. kabel
schoenen 
stevigheid soldeerver
binding 
aansluiting soldeerver
binding 
hoeveelheid tin 
stevigheid bevestiging 
in kroonstenen 
nvt 
bevestiging draadoog 
isolatie draadoog 
isolatie tot kroonstenen 

BEOORDELINGSCRITERIA DRAADBOOM G 

TOLERANT IE 

draadoog moet teruggebogen zijn 
te groot of niet goed gesloten 
(mag een draaddikte openstaan) 
rechtsom 
handvast 
isolatie moet aansluiten 

hand vast 

draaddikte 

subjectief 
handvast 

nvt 
handvast 
moet aansluiten tot schroef 
moet aansluiten tot randen 

WAARDERING 

I pt. per draadoog 
l pt. per draadoog 

1 pt. per draadoog 
2 pt. per draadoog 
I pt. per kabelschoen 

I pt. per verbinding 

I pt. per verbinding 

1 pt. per verbinding 
1 pt. per bevestiging 

nvt 
1 pt. per draadoog 
I pt. per draadoog 
l pt. per draadoog 

MAX PT. 

2 

2 
8 
4 

4 

4 

4 
8 

nvt 
2 
2 
5 I 

0"1 
0"1 

----------------~~-----4--------------------------4---------------------------------------~--------------------------;-----------; I 
b. MAATVOERING 14 

15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

plaats van de kroonstenen 
juiste afmetingen van de 
kroonstenen 
afmetingen bedradingen 

nvt 
diameter draad 
hoogte van de bruggen 

kabelschoenen op een lijn 

nvt 

1 mm 
juiste afmetingen 

bedrading op maat 
- 4 draden (a, b, c en d) 
- 2 aan/afvoerdraden 
- 2 doorverbindingen 
nvt 
juiste diameter 
(2 pt. per brug) 
- onderliggende draden moeten vrij 

liggen 
- brug mag niet te hoog zijn 
aantal kabelschoenen op een lijn 

nvt 

I pt. per maat 
I pt. per kroonsteenstrip 

2 pt. per draad 
1 pt. per draad 
1 pt. per doorverbinding 
nvt 
juiste draad=I pt. 

I pt. bij vrij liggen 

I pt. indien niet te hoog 
4 op een lijn•3 pt. 
3 op een lijn=2 pt. 
2 op een lijn=l pt. 
nvt 

10 
2 

12 

nvt 
1 

4 

3 

nvt 



BEOORDELINGSCRITERIA DRAADBOOMG 

NR. BEOORDELEN TOLERANT IE WAARDERING 

ALGEMENE INDRUK 22 afwerking kroonstenen zijkant moet vlak .. 
I pt. per kroonsteen c. ZlJn 

23 beschadiging schroeven aantal onbeschadigt I pt. per kroonsteen 
24 aantal schroeven 2 per kroonsteen I pt. voor juiste aantal 

0 pt. voor meer/minder 
25 afwezigheid beschadiging- aantal onbeschadigde draden I pt. per draad 

isolatie 
26 draden parallel aan elkaar 

27 stevigheid bevestiging handvast 1 pt. per kroonsteen 
kroonsteen op plankje ook bij .d,raadoog 

28 draden parallel a an witte kroonsteen 4 (X < 6 mm 1/2 pt. per draad 
plankje zwarte kroon&teen 2 <. x. < 4, ·lDI'l!. .,: 

.ook pij. sold. ver?.inding 

MA,'{. 

2 
3 

\ 

8 

4 

3 

4 

PT. 

I 

I 
0'1 
-....1 
I 



Bijlage 7: 

OBSERVATIEPROCEOURE 

Observatiecategorie~n 

Opmerking vooraf: 

-68-

Het zoeken en pakken van gereedschap wordt gerekend tot de categorie die de met 

behulp van dat gereedschap te verrichten handeling representeert: ook het lopen 

naar de bankschroef wordt gerekend tot de categorie die de aan die bankschroef 

uit te voeren handelingen representeert. 

Categorie 

Aftekenen op het plankje 
- Tekening lezen en aftekenen 

- Aftekenen buiten Tl-fase 

Strips en kroonstenen bevestigen 
- Bevestigen van kroonstenen 

en strips op het plankje 

Oraadbewerkingen ter voorbereiding 
van de montage 

- Afknippen en recht maken van 
draad 

- Isolatie verwijderen; aanstrippen 
- Oraadoog buigen 
- Perskabelschoen bevestigen 

- Op maat afknippen 

Monteren van de draden op het 
l 
plankje 

- Bevestigen van de draden door 
solderen. 

- Monteren in een kroonsteen of 
klemmen onder een schroef. 

- Buigen van de draden volgens 
tekening 

- Meten 

Code ring 

T(ekenen) 
Tl 

T2 

S(trips) 
Sl 

O(raad) 

01 

02 
03 
04 

05 

M(ontage) 

Ml 

M2 (kleur)-

M3(kleur) 

M4(kleur) 

Opmerkingen 

Tl kan zich voordoen totdat de 
tekening achter ~et scherm is 
geplaatst. Oaarna wordt 'teke
ning lezen' gecodeerd als 
'raadplegen' • 

Hiertoe behoort ook het losma
ken en opnieuw bevestigen als 
het niet in een keer goed is. 

O(raad)bewerkingen worden vaak 
afgewisseld met M(ontage) acti
viteiten. 
Indien precies op maat wordt 
afgeknipt (maatlat erbij!) code
ren bij OS. 

Het gaat hierbij om het klemmen 
van een kabelschoen aan een 
draadeind (met de AMP-tang). 
Er moet hierbij duidelijk te 
zien zijn dat de leerling een 
maatlat hanteert, of op de be
vestigingsplaats afmeet hoeveel 
er. (nog) nodig is. 

M(ontage) activiteiten worden 
vaak afgewisseld met O(raad)be
werkingen. 
~ij taak f (vlakbedrading) 
dient tevens de kleur van de 
draad te worden genoteerd: M2g 
(groen/gele draad), M21 (blauwe 
draad), M2b (bruine draad) of 
~z (zwarte draad). 
Oit is het buigen met de plat
bektang of met de hand. Geen 
draadogen (dat is 03). -
Het gaat hierbij om het hanteren 
van een maatlat bij het leiden 
van de draad (buigen) volgens de 
tekening. 



Categorie 

Andere activiteiten van de leerling 
en/of de docent 

- Lezen instructie en aantekeningen 
- Aantekeningen maken 

- Raadplegen tekening 

- Werkonderbreking 

- Hulp (vragen en krijgen) 
- Controle meting 

- Ingreep docent volgorde 
- Overige ingrepen docent 

- Restactiviteiten 
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Code ring 

10 
11 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 

Opmerkingen 

De categorieen in deze rubriek 
kunnen zich voordoen v66r of 
n6 alle T-, s-, D-, en M-cate
gorieen. 

Heeft de leerling zijn tekening 
eenmaal achter het scherm ge
plaatst, dan wordt vanaf dat 
moment 'lezen van de tekening' 
gecodeerd als 'raadplegen'. 

Indien de leerling zijn werk
zaamheden gedurende 5 seconden 
of langer onderbreekt om 'na te 
denken'. 

Indien er sprake is van een ex
pliciete meetoperatie (m.b.v. 
meetinstrument) aan het eigen 
werkstuk. 

B.v. t.a.v. de veiligheid 

Indien van deze categorie ge
bruik wordt gemaakt moet wor
den genoteerd om welke restacti
viteit het gaat; b.v. 'storing' 
als gevolg van het gedrag van 
andere leerlingen. 
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Voorbeeld van een observatieformulier 

Naam leerling 
Nummer leerling: 
Datum 
Tijd v/m 
Observator 

Tijdstip 

min sec 
'----·-

. 00 00 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

01 00 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 

02 00 . 05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

i 45 
' 50 

55 
03 00 

05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

Taak abcdefg 
Conditie: A B c 

Categorie Opmerkingen 
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Aanwijzingen voor de observatoren 

1. Gebruik bet observatieformulier voor het vastleggen van de observatiegegevens. 

2. Gebruik een digitale stopwatch voor bet aflezen van de tijd. Start bij elke 

nieuwe taak op 00.00. 

3. 0p het observatieformulier wordt uitgegaan van tijdsintervallen van 5 seconden. 

Gaat een leerling binnen een bepaald interval over van de ene handeling op de 

andere (de kans daarop is natuurlijk erg groot) dan wordt de 'nieuwe• bandeling 

op de volgende manier genoteerd bij het dichtstbijzijnde tijdstip: 

indien de wijziging optreedt in de eerste twee seconden van het interval dan 

wordt de handeling genoteerd bij het begin-tijdstipindien de wijziging later 

in het interval optreedt wordt de handeling genoteerd bij bet begin-tijdstip 

van het volgende interval. 

4. Het kan voorkomen dat meer korte bandelingen elkaar binnen ~~n interval op

volgen. Deze handelingen worden dan volgens pun~ 3 in volgorde van optreden 

genoteerd. Het is dus mogelijk dat binnen een tijdsinterval meer dan ~en han

deling wordt genoteerd. 

s. Indien een leerling een bepaalde handeling (mogelijk) beeindigt, is bet raad

zaam dit door middel van een streepje of iets dergelijks bij het juiste tijd

stip aan te geven, zeker als je nog niet weet wat de volgende activiteit van 

de leerling is. 



Bijlage 8: 
INTERVIEW 

NAAM LEERLING: 

SCHOOL 

OBSERVATOR 
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CONDIT IE 

TAAKVOLGORDE: 

A I B I c 

PPN 

DATUM: 

Net als na de vorige opdracht willen we je wat vragen stellen over de manier 

waarop je te werk bent gegaan. Bij elke vraag staan verschillende antwoorden. 

Kies telkens het antwoord dat het best bij jou past. Ik lees de vragen hardop 

voor en jij leest goed mee. Als je een vraag niet goed snapt moet je dat aan 

mij vertellen, dan leg ik bet uit. 

1. Wat vind je van de hoeveelheid aanwijzingen die je bij de opdrachten hebt 

gekregen? 

a. te vee! aanwijzingen. 

b. voldoende aanwijzingen. 

c. te weinig aanwijzingen. 

2. Hoe lang heb je nagedacht voor je aan een opdracht began? 

a. lang. 

b. tamelijk lang. 

c. kart. 

3. Heb je tijdens het uitvoeren van de opdrachten veel moeten nadenken? 

a. heel veel. 

b. tamelijk veel. 

c. weinig of niet. 

4. Heb je aantekening gemaakt bij de opdrachten? 

a. veel. 

b. weinig. 

c. geen. 

5. Heb je voor je began een werkplan gemaakt? 

a. bij alle 3 opdrachten. 

b. bij sommige (1 of 2) opdrachten. 

c. bij geen van de opdrachten. 
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6. Weet je nu na afloop nog hoe je de opdrachten hebt uitgevoerd? (Wat je eerst 

hebt gedaan en wat daarna enz.) 

a. nog precies. 

b. niet helemaal. 

c. niet (meer). 

7. Hoe vaak heb je je werk gecontroleerd? 

a. vaak. 

b. soms. 

c. zelden of nooit. 

8. Heb je eerst de instructie helemaal gelezen, v66r je aan de opdracht begon? 

a. bij alle 3 opdrachtend. 

b. bij sommige (1 of 2) opdrachten. 

c. bij geen van de opdrachten. 

9. Hoe vaak heb je nog naar de tekening gekeken, nadat je die al had weggelegd? 

a. vaak. 

b. soms. 

c. zelden of nooit. 

10. Hoe vaak heb je hulp gevraagd aan de leraar? 

a. vaak. 

b. soms. 

c. zelden of nooit. 

11. Hoe vaak heb je 'tussendoor' de instructie geraadpleegd? 

a. vaak. 

b. soms. 

c. zelden of nooit. 

12. Hoeveel fouten denk je dat je hebt gemaakt? 

a. veel. 

b. toch wel wat. 

c. weinig. 

13. Hoe moeilijk vond je de opdrachten? 

a. moeilijk. 

b. niet zo moeilijk. 

c. gemakkelijk. 



-74-

14. Welke opdracht vond je het moeilijkst? 

a. de eerste. 

b. de tweede. 

c.· de derde. 

15. Hoe moeilijk vond je het solderen? 

a. moeilijk. 

b. niet zo moeilijk. 

c. gemakkelijk. 

16. Hoe moeilijk vond je het maken van de draadogen? 

a. moeilijk. 

b. niet zo moeilijk. 

c. gemakkelijk. 

17. Hoe moeilijk vond je het buigen met de platbektang? 

a. moeilijk. 

b. niet zo moeilijk. 

c. gemakkelijk. 

18. Hoe moeilijk vond je het monteren van de perskabelschoenen met de AMP-tang? 

a. moeilijk. 

b. niet zo moeilijk. 

c. gemakkelijk. 



Bijlage 9: 

BEOORDELING VAN HET GEREEDSCHAPGEBRUIK 

Montage~opdrachten 

l. Gebruik van het meetgereedschap 

2. Gebruik van het tekengereedschap 

3. Gebruik van de platbektang 

4. Gebruik van de rondbektang 

s. Gebruik van de AMP-tang 

6. Gebruik van de soldeerbout . ... 
7. Knippen en strippen 

Algemene indruk van bet gebruik van bet gereedschap 

Naam leerling: Konditie: A B C 

School Taak d e £ g 

Datum 
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Bijlage 10: 

AANWIJZINGEN VOOR DE PROEFLEIDER/DOCENTen-GBREBDSCHAPLlJST 

De docent heeft verschillende functies. Hieronder worden ze eerst genoemd 
en vervolgens uitgewerkt. 

1. voorbereiding 
2. introductie van leerling. 
3. instructie aan leerling. 
4. (eventueel) "bewaken" van volgorde. 
5. "waken" over vetlighetd. 
6. "waken" bij de "kritische" handelingen. 
7. reageren op hulpvragen van de leerling. 
8. beoordelen van keuze en gebruik van gereedschap. 
9. nagesprek met de leerling. 

10. beoordelen van bet eindproduct. 

Ad 1. De voorbereiding. 

Deze bestaat uit bet: 

a. klaarleggen van bet gereedscbap (zie bladzijde-3) ·en de materialen 
(incl. kladpapier en potlood!) 

b. controleren van bet gereedschap. HOIA: 
c. controleren van de "apparatuur" (BOlA: zetba]lk, boonnacbine .. _boren, 

plaatscbaar; HOIB: soldeerbout). 
d. klaarleggen instructiemateriaal (HOIA:tekening + voorbeeld, schrif

telijke aanwijzingen; HOIB: tekening, scbriftelijke aanwijzingen). 

Ad 2. De introductie van de leer ling. 

a. verwelkom de leerling. 
b. vertel hem globaal wat er op bet programma staat. Wijs op gereed

schap, apparatuur en materialen. 
c. wijs op specifieke omstandtgbeden die van belang zijn: 

er kan bijvoorbeeld een medeleerling met BOlA of HOIB bezig zijn; 
in bet praktijklokaal kan "gewoon" les worden gegeven; wellicht 
worden video-opnamens gemaakt. 
Davies: trek je daar niets van aan en werk rustig door. 

d. wijs op de observator. Devies: trek je ook daar niets van aan en 
werk rustig door. 

Ad 3. Instructie aan de leerltns. 

Na de introductie van de leerling (zie ad 2) volgt de instructie. 

a, geef de leerling de (scbriftelijke) algemene instructie HOIA of 
de algmene instructie HOIB. Lees deze bardop met de leerling door. 

b. vraag de leerling of alles duidelijk is en beantwoord eventuele 
vragen. 

c. wijs de leerling op de veiligheidsaspecten (onder andere gebruik 
van veiligheidsbril bij bet boren). 

d. geef de leerling de schriftelijke instructie voor de eerste op
dracht en zeg dat bij kan beginnen. 
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e. is de leerling klaar geef hem dan (na een eventuele pauze) de 
schriftelijke instructie voor de volgende opdracht en zeg dat 
hij daarna kan beginnen. 

f. deze procedure herhaalt zicb voor de derde taak. 
g. bij HOIB berbaalt de procedure zich ook nog voor de criterium

task nadat door de observator een vragenlijst is afgenomen. 

NB 1: Geef de leerling telkens de juiste schriftelijke instructie 
(zie rooster). 

2. 

NB 2: Geef de leerling tussen twee opdracbten absoluut geen feedback 
(verwijs eventueel naar bet nagesprek). 

NB 3: In HOIA krijgt de leerlingttjdens de algemene instructie een 
voorbeeld van de complete soldeerbouthouder te zien. 
Tijdens het werken aan de opdracbten ecbter beeft hij uitslui
tend de bescbikking over bet voorbeeld van bet desbetreffende 
onderdeel. 

Ad 4. (Eventeel) bewaken van de volgorde. 

0p het moment dat de leerling zicb bij bet uitvoeren van de ver
schillende bandelingen niet aan de voorgescbreven volgorde 
houdt, grijpt de docent in. 

Ad 5. ''Waken" over veiligbeid. 

Te allen tijde grijpt de docent in als de leerling door zijn 
wijze van werken zichzelf in gevaar brengt. Met name bij het 
boren met de plaatboor dient de docent alert te zijn (veilig
heidsschakelaar:). 

Ad 6. "Waken" bij de "kritisehe" handelingen. 

Onder "kritiscbe'' bandelingen verstaan we handelingen, die, in
dien ze verkeerd worden uitgevoerd, ertoe kunnen leiden dat een 
leerling zijn werkstuk niet meer kan afmaken. In BOIB zullen 
deze situaties zicb niet voordoen; in BOlA kan de leerling bij 
bet knippen zo'n kritische tout maken. De kana daarop is echter 
gering, let dus (onopvallend) goed op bij bet aftekenen. 
N .B.: Het gaat alleen om "grote" fouten bij bet knippen, bijvoor
beeld, als een leerling zijn aluminium plaatje doormidden dreigt 
te knippen. 

Ad 7. Reageren op bulpvragen van de leerling. 

Als de leerling om bulp vraagt dient de reactie van de docent 
ertoe te leiden dat de leerling zelf zijn werkzaambeden kan ver
volgen. Daartoe verwijst de docent in eerste instantie naar de 
schriftelijke instructie. 
Ala dat niet voldoende is geeft hij een mondelinge toelicbting 
op de scbriftelijke instructie, die !!!!•66r informatie bevat 
dan de instructie(inandere bewoordingen betzelfde uitleggen). 
Indien de leerling dan nog niet verder kan probeert de docent 
door middel van bet stellen van gericbte vragen de leerling tot 
het oplossen van het probleem te brengen. Beeft ook dit geen 
succes, dan geeft de docent aanvullende aondelinge informatie 
over de te volgen werkwijze. Slecbts in bet uiterste geval doet 
de docent een bepaalde bandeltng voor. 
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Ad 8. Beoordeling van keuze van en gebruik van gereedschap 

De docent dient tijdens de uitvoering van de taak de leerling 
te beoordelen ten aanzien van de keuze en bet gebruik van bet 
aanwezige gereedschap. Hiertoe is een beoordelingsinstrument 
ontwikkeld (bijlagen 9 en 10). 

Ad 9. Nagesprek met de leerling 

3. 

Nadat bet werkstuk bij de docent is ingeleverd wordt de leerling 
eerst door de observator een interview afgenomen. De docent heeft 
inmiddels de gelegenheid om de werkstukken van de leerling globaal 
te beoordelen. Na bet interview, in HOIB na de criteriumtaak, 
heeft de docent met de leerling een gesprek over de werkstukken. 
Hierin moet de leerling de gelegenbeid krijgen om de docent een 
en ander te vragen. De docent krijgt de gelegenheid om de leerling 
te informeren over de kwaliteit van zijn werk. Bij kan bierin 
zowel goede als minder goede aspecten van bet werk belichten. 

NB: vergeet niet een sticker met naam en nummer van de leerling + 
de datum op de werkstukken te plakken. 

AdlO. Beoordelen van bet eindproduct 

De docent beoordeelt de vervaardigde werkstukken aan de hand van 
een beoordelingsprocedure. Zie hiervoor bijlage 9 en 10. 

De benodigde gereedscbappen voor bet uitvoeren van de opdracbten 

voor de soldeerboutbouder (HOIA) 

potlood en papier 
stalen maatlat en winkelbaak 
passer of kraspasser 
schuifmaat 
beugelzaag en juniorzaag 
basterdvijl 
ronde en halfronde vijl 
hamer en centerpons 
bankscbroef en plaatklem 
hefboomschaar 
kolomboormacbine 
metaalboor (5 mm) 
platenboor (16-30 mm) 
veiligbeidsbril 
vingerzetbank 
kunststofhamer 

voor de montage-opdracbten (HOIB) 

potlood en papier 
stalen maatlat en winkelhaak 
schroevedraaiers 
kniptang en zijkniptang 
platbektang en rondbektang 
striptang en AMP tang 
soldeerbout 
hamer en priem 
bankschroef 
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Bijlage 11: 

GEGEVENS BETREF'FENDE DE AAN HE'r ONDERZOEK PARTICIPERENDE SCHOLEN 

School 1: le Laqcre Technische School 

Keizerin Marialaan 2 

5702 NR HELMOND 

Directeur: M.J. Bruys 

Adjunct-directeur: A.R. van Beuningen 

Docenten elektrotechniek: C.J. Donker, M.J.M. van ZOggel 

Lestijden: 08.30 - 10.10 uur 

10.20 - 12.00 uur 

13.15- 14.55 uur 

15.05 - 16.45 uur 

School 2: Katholieke School voor Techniek en Ambacht 'Don Bosco' 

Waalreseweg 45 

5554 HA VALKENSWAARD 

Directeur: P.L.A. Ribbens 

Docent elektrotechniek: A.W.J.H. Smulders 

Lestijden: 08.25 - 10.05 uur 

10.25 - 12.00 uur 

12.50 - 14.30 uur 

14.45 - 16.25 uur 

School 3: 2e Lagere Tecnnische school 

Piuslaan 93 

5643 PT EINDHOVEN 

Directeur: P. van Beek 

Adjunct directeur: P. van Eijndhoven 

Docenten elektrotechniek: H. Maas, B. 

Lestijden: 08.30 - 10.10 uur 

10.20 - 11.10 uur 

11.10 - 12.00 uur 

11.40 - 12.30 uur 

12.30 - 14.10 uur 

14.20 - 16.00 uur 

Nota 


