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VOORWOORD 

Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een literatuur

studie. Er worden drie factoren beschreven die bepalend zijn voor het op

losgedrag van probleemoplossers. Om succesvol te kunnen zijn moet een pro

bleemoplosser over een adequaat kennisrepertoire (een van deze factoren) 

beschikken. Het tweede deel geeft wegen aan voor onderzoek. Hierin zal de 

opbouw van het kennisrepertoire centraal staan. Het literatuuronderzoek 

zal voortgezet worden en de richting van het toekomstige onderzoek zal 

meer detail krijgen in komende notities. In die zin is dit rapport als een 

'tussenrapport' op te vatten. 

Wij danken W. Gerritsen van der Hoop, R. Gobits, M. Habraken, R. Hamel, 

W. Knippenberg en W. Vaags voor kritische kanttekeningen bij een eerdere 
• 

versie van dit rapport en M. Beesems voor de verzorging van het typewerk. 
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SAMENVATTING 

Het oplosgedrag van probleemoplossers wordt beschouwd als bepaald door 

drie factoren. Dit zijn: het kennisrepertoire van de oplosser, ken

merken van het probleem en individuele kenmerken van de oplosser. 

Betoogd wordt dat van deze drie het kennisrepertoire de belangrijkste 

factor is. Binnen het kennisrepertoire kunnen vier componenten onder

scheiden worden. Dit zijn: declaratieve kennis, procedurele kennis, 

selectiekennis en kennis van strategie. De oplosser zal deze compo

nenten in voldoende mate moe ten bezitten om succesvol problemen op te 

kunnen lossen. Dit geldt met name voor de eerste drie componenten. 

De oplosser bouwt zijn kennisrepertoire op terwijl hij studeert. Het 

onderzoek zal zich voornamelijk gaan richten op cognitieve activi

teiten van studenten terwijl zij studeren, d.w.z. zich voorbereiden 
• op probleemoplossen. Daarbij komen vragen als: "studeren goede en 

slechte oplossers op een verschillende manier?" aan de orde. 

SUMMARY 

Problem-solving behavior in semantically rich domains is regarded as 

determined by three factors. These are: the knowledge base of the sol

ver, characteristics of the problem, and the individual characteristics 

of the problem-solver. It is argued that of these thr~e the knowledge 

base is the main factor. Within the knowledge base four components can 

be distinguished. These are: declarative knowledge, procedural know

ledge, selection knowledge, and knowledge of strategy. To be succesful 

in problem-solving, the problem-solver must have these components at his 

disposal to a sufficient degree. This is especially true for the first 

three components. The knowledge base has been constructed by the problem

solver while studying. Future research will be mainly directed 'at the 

cognitive activities of students while they are learning, i.e. preparing 

for problem-solving. Questions like: "Do good and poor problem-solvers 

study in a different way?" will be tackled. 
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I VOORWAARDEN VOOR HET SUCCESVOL OPLOSSEN VAN PROBLEMEN. 

1.1. Onderwepp van studie~ ontwikkelingen in onderzoek naar probleemoplossen. 

Onderwerp van studie is het oplossen van intellectuele problemen in het al

gemeen en het oplossen van natuurkundige problemen in het bijzonder. 

De laatste jaren is er sprake van een toenemende hoeveelheid onderzoeken op 

het gebied van probleemoplossen. Daarbij zijn twee tendensen waar te nemen. 

Ten eerste komt het proces van oplossen meer centraal te staan in plaats 

van het product. Dit gaat samen met een herwaardering en methodologisch op

poetsen van oude methoden als introspectie en retrospectie. (Ericsson en 

Simon, 1980). Ten tweede komt er meer aandacht voor reele problemen in het 

onderwijs, vraagstukken zoals die op tentamens en examens .kunnen voorkomen 

(zie bv. Vaags, 1975). Beide ontwikkelingen zetten zich voort in het project 

Probleemaanpak. 

Vrijwel elke auteur op het gebied van probleemoplossen geeft een definitie 

van het~egrip probleem. Alhoewel nuanceverschillen overvloedig aanwezig 

zijn is er vrij algemene consensus tussen auteurs om vragen die routinema

tig beantwoord kunnen worden niet als probleem te beschouwen. Problemen 

worden dan gedefinieerd als opdrachten waarvoor de oplosser geen kant en 

klare oplossingsmethode voorhanden heeft. Greeno (1980) opponeert hierte

gen. Hij stelt dat prestaties gebaseerd op kennis en prestaties waarbij 

'probleemoplossen' een rol speelt ten onrechte als twee kwalitatief ver

schillende prestaties gezien worden. Volgens hem is elke prestatie geba

seerd op kennis en is er slechts sprake van een kwantitatief verschil tus

sen probleemsituaties naar aanleiding van de ~oeveelheid kennis die nodig 

is voor de oplossing. Ook routinematige activiteiten, zoals het oplossen 
2x· 

van de integraal f e ~ (Greeno, 1980, bIz. 10) zijn volgens Greeno vol-
3 + 4e x 

waardige probleemoplosactiviteiten. 

Mede geinspireerd op Greeno kunnen problemen omschreven worden als die si

tuaties waarin vragen bestaan die niet louter met behulp van 'parate' kennis 

beantwoord kunnen worden, maar waarbij mentale handelingen, dat wil zeggen 

manipulaties met en bewerkingen van beschikbare informatie, plaats ·moeten 

vinden. Onder beschikbare informatie moet dan worden verstaan extern ver-

schafte informatie en door de oplosser zelf gereproduceerde informatie. 

In deze definitie is de vraag 5 + 5 = ? geen probleem als men onmiddellijk 

uit het geheugen 10 antwoordt, maar weI een probleem als om het antwoord te 

krijgen geteld moet worden, ook wanneer deze laatste handeling volledig be

kend is aan de oplosser. 
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V~~r het onderwerp van het onderhavige project, natuurkundige vraagstukken, 

heeft dit als consequentie dat vrijwel elke vraag in het domein, die uit

stijgt boven een zeer eenvoudige feitenvraag, als een probleem omschreven 

wordt. 

In de definitie ligt de nadruk op het voorkomen van manipulaties bij pro

bleemoplossen. Oplossers moeten cognitieve manipulatieve activiteiten ver

richten. Met zijn opmerking dat aIle probleemoplossen op kennis berust wil 

Greeno (1980) aangeven dat ook deze denkhandelingen aangeleerd kunnen (moe

ten) worden. Oaarin heeft hij gelijk (zie ook Willems, 1981, en de rest van 

dit stuk). Er is geen principiele reden om inhoudelijke vakkennis weI als 

aanleerbaar en probleemoplosactiviteiten niet als aanleerbaar te zien. oak 

het beschikbaar zijn van cognitieve manipulaties behoort tot de kennis waar

mee een oplosser zijn problemen te lijf gaat. Echter, de conclusie die Greeno 

trekt dat er dus geen kwalitatieve verschillen tussen problemen zijn maar aI

leen kwqptitatieve verschillen tussen problemen bestaan willen wij in aan

sluiting bij Reif (1980) in twijfel trekken. Het belangrijkste argument van 

Greeno voor zijn bewering is dat een zelfde soort cognitieve processen betrok

ken zijn bij de oplossing van elk probleem. Oit is echter een te grote vereen

voudiging. Oeze bestaat hieruit dat Greeno cognitieve processen op een te al

gemeen niveau beschouwt. Hij noemt: 'understanding, planning and organizing 

activity by setting subgoals' (bIz. 13). Oeze drie cognitieve activiteiten 

spelen inderdaad bij vrijwel aIle problemen een role Op een meer gedetail

leerd niveau zijn echter weI degelijk kwalitatieve verschillen aan te geven. 

Zo zullen bij sommige problemen tijdens het 'understanding' gevolgtrekkingen 

ui t de gegevens gemaakt moeten bij andere problemen is dat niet noodzakelijk. 

Kort samengevat: Een vraag is een probleem wanneer er cognitieve manipula

ties moe ten plaatsvinden bij de beantwoording. AIle probleemoplossen is ge

baseerd op kennis. Kwalitatieve verschillen tussen problemen ontstaan door 

verschillen in cognitieve processen bij het oplossen. 

AlhoE,;lwel er nogal wat definitorische geschilpunten bestaan over wat een probleem 

is, bestaat er weI overeenstemming over het feit dat er versohiZZende soorten 

problemen bestaan. Zelden wordt dit uitgesproken maar altijd berust zo 'n indeling 

op verschillen in cognitieve processen bij de oplossing. Hiermee wordt indi

rect de centrale plaats die wij aan deze processen toekennen onderstreept. Zo 

onderscheiden van Weeren e.a. (1979) bewijsproblemen, identificatieproblemen, 

specificatieproblemen en constructieproblemen. Bij het oplossen van elk van 

dit soort problemen doen zich specifieke cognitieve processen v~~r. Greeno 
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(1980) onderscheidt arrangeerproblemen, transformatieproblemen en inductie

problemen. Vele andere specifieke indelingen zijn mogelijk. Ook wonden pro

blemen vaak ingedeeld naar het vakgebied waarin ze opgelost moeten worden. 

Dillard e.a. (1982) gaan bijvoorbeeld diep in op het onderwerp boekhouden. 

Een dimensie waarlangs problemen geplaatst kunnen worden en die eerder kwan

titatieve verschillen tussen problemen betreft is complexiteit van een pro

bleem. Volgens Mayer (1982) hangt complexiteit o.a. samen met het aantal pro

posities (gegevens) in een probleem. Het aanwezig zijn van meer proposities 

maakt een probleem complexer. Dit betreft de perceptiekant van het probleem

oplossen. Aan de oploskant kan men zeggen dat het aantaZ cognitieve hande

lingen dat men moet verrichten bij de oplossing de complexiteit van een pro

bleem bepalen. Getzels (1975) tens lotte maakt een onderscheid waarbij soort 

en aantal cognitieve handelingen niet van belang zijn. Hij onderscheidt drie 

elementen aan een probleemsituatie die al dan niet bekend kunnen zijn aan het 

individu-(de oplosser) of aan anderen. Dit zijn a. de formulering van het pro

bleem, b. de methode van oplossing en c. de oplossing. Zo komt Getzels tot 

drie soorten problemen, zoals in onderstaande tabel (Getzels, 1975) opgenomen. 

Probleemformulering 

Soort Anderen/Individu 

A + + 

B + + 

C 

(+ = bekend aan, - == niet bekend aan) 

Methode 

Anderen/Individu 

+ + 

+ 

Oplossing 

Anderen/Indi v: 

+ 

+ 

Soort A zijn problemen die routinematig opgelost kunnen worden zoals de eerder 

gegeven integraal uit Greeno (1980). Soort B zijn problemen die b.v. vaak op 

TH-tentamens voorkomen. Het probleem zelf wordt volledig gegeven, de methoden 

en oplossing zijn aan de student onbekend, de docent kent deze wel. Soort C 

zijn problemen die volgens Getzels een creatieve benadering vereisen. Van 

groot belang is bij soort C de wijze waarop het probleem door de oplosser 

zelf ge(her)formuleerd wordt. 

1.2. WeZke factoren bepaZen het probZeemopZosgedrag? 

Geconfronteerd met een probleem gaat een oplosser (studentl aan de slag. Hij 

selecteert uit zijn geheugen relevante informatie en samen met de in de op

gave gegeven informatie gaat hij hier manipulaties op uitvoeren. De ge-
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zamenlijke informatie wordt net zo lang gemanipuleerd tot de oplossing gevon

den is. Waardoor wordt het oplosgedrag van de oplosser bepaald, wat maakt hem 

al dan niet succesvol? Nadat enkele voor het oplosgedrag bepalende factoren 

kort aangestipt zijn zullen zij in de volgende paragrafen verder uitgelicht 

worden. 

De eerate factor die het oplosgedrag bepaalt is het kennisrepertoire van de 

oplosser. Wat hij weet bepaalt zijn mogelijkheden en legt de grenzen. Binnen 

het kennisrepertoire zijn vier component en onderscheidbaar. Met beperking 

tot natuurkundige problemen zoals in paragraaf 1.1. aangegeven zal het duide

lijk zijn dat voor het kunnen oplossen van problemen kennis van feiten en prin

cipes uit het vakgebied noodzakelijk is. Deze kennis, vaak aangeduid met vak

kennis, is ten eerste al noodzakelijk om het probleem te kunnen begrijpen, men 

moet de symbolen kennen, de natuurkundetaal beheersen. Ten tweede moet ook 

voor de oplossing hier een beroep op worden gedaan. Deze kennis zal hierna 

de deaLanatieve kennis genoemd worden. 

Declaratieve kennis alleen is niet voldoende om een probleem aan te kunnen 

pakken. Wanneer alle declaratieve kennis uit een afgeperkt stukje vakgebied 

zo aan een (intelligente) leek in dat vakgebied wordt aangeboden dan zal hij 

toch niet in staat zijn om een probleem op te lossen. Zoals uit de definitie 

uit par. 1.1. al blijkt is n.l. dat wat een probleem onderscheidt van een re

productievraag dat er bij een probleem gehandeZd moet worden. De oplosser zal 

naast declaratieve kennis ook kennis moe ten hebben over hoe te handelen. Deze 

laatste vorm van kennis wordt proaedureZe kennis genoemd. 

Bhaskar en Simon (1977) wijzen erop dat er een communicatienetwerk tussen 

beide genoemde componenten noodzakelijk is. Wanneer kunnen op welke vakin

houd welke procedures toegepast worden. Ook Larkin (1976) voert iets derge

lijks aan. Zij beweert dat het zeer belangrijk is dat er kennis bestaat over 

wanneer welke vakkennis toe te passen is. Geconfronteerd met een probleem 

moet een oplosser beslissen welke declaratieve en procedurele kennis van toe

passing is op de gegeven situatie. De oplosser moet de juiste formules en 

p~Dcedures uit zijn geheugen selecteren. Deze derde component zal hierna 

seleatiekennis genoemd worden. 

Als vierde en laatste component moet een student binnen zijn kennisrepertoire 

beschikken over een strategie. Afzonderlijke declaratieve en procedurele ken

nis moet nog samengebundeld worden in een sequentie van handelen. Sequenties 

en frequenties van afzonderlijke men tale opera ties worden een strategie ge

noemd (Posner en McLeod, 1982). De strategie van een oplosser is het algemene 
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actieplan waarbinnen hij zijn handelingen plaatst. Het Gewenst Handelings Ver

loop bij Mettes en Pilot (1980) is een uitstekend voorbeeld van een strategie. 

Een tweede factor, na het kennisrepertoire van de oplosser, die mede het op

losgedrag bepaalt is het ppobleem waar de oplosser zich voor geplaatst ziet. 

Problemen verschillen voornamelijk in de vakinhoud en procedures waar zij een 

beroep op doen. Datproblemen op verschillende declaratieve inhoud van de stof een 

beroep kunnen doen behoeft geen toelichting. Ook m.b. t. procedures bestaan er grote 

verschillen tussen problemen, zelfs in een vrij nauw vakgebied (als electrici

teit en magnetisme). Bij sommige problemen kan het probleem bijvoorbeeld als 

geheel aangepakt worden, andere problemen moeten eerst in deelproblemen wor

den opgesplitst. Een wezenlijk verschil in procedure. Het soort onderzoek 

dat zich hiermee bezighoudt is taakanalyse. Op grond van een rationele ana

lyse van een voorliggende taak worden noodzakelijke en prefereerbare ele

menten in het oplosproces opgesteld. Voorbeelden van dit soort onderzoek 

zijn Resnick (1976), Treffinger en Huber (1975) en Stephens e.a. (1981) • 
• 

De derde en laatste op het oplosgedrag van invloed zijnde factor bestaat uit 

individuele kenmerken van studenten, zoals b.v. cognitieve stijl. Bij het op

lossen van problemen is deze laatste factor waarschijnlijk van ondergeschikt 

be lang ten opzicht van de eerste twee factoren. Vooral de gestructureerdheid 

van de oplostaak (bij 'schoolse' problemen geldt dit natuurlijk sterker dan 

bij creatieve problemen) legt beperkingen op aan verschillen in stijl tussen 

oplossers. Individuele verschillen zijn van groter belang bij taken waar meer 

vrijheid mogelijk is. Op het gebied van probleemoplossen is er het werk van 

Flaherty (1975), die onderscheid maakt tussen 'physical problem solvers' en 

'verbal problem solvers'. 

1,3. Resumepend tot nu toe 

Bij de oplossing van problemen zoals die welke het onderwerp van studie vor

men (natuurkundige problemen) be staat het oplosgedrag uit twee elementen te 

weten het naar voren halen uit het geheugen van vakinhoud en het verrichten 

van cognitieve handelingen, daarmee. Oit laatste, manipulatieve, element is 

kenmerkend voor een probleem en maakt een probleem onderscheidbaar van een 

reproductievraag. 

Drie factoren zijn van invloed op het oplosgedrag van de oplosser. Dit zijn 

het kennisrepertoire, het probleem en individuele kenmerken. In schema ziet 

dat er als voIgt uit: 
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PROBLEEMKENMERKEN k 

KENNISREPERTOlRE: 

- DECLARATIEVE KENNIS 

- PROCEDURELE KENNIS ·OPLOSGEDRAG 

- SELECT IE KENNIS 

- STRATEGIE 

INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

In de navolgende paragrafen zal verder op deze factoren ingegaan worden. De 

meeste n!druk zal hierbij liggen op het kennisrepertoire omdat dit in het 

onderzoek de belangrijkste rol in zal nemen. 

1.4. Kennisrepertoire 

Het kennisrepertoire bevat vier componenten. Alhoewel deze los behandeld wor

den zal blijken dat de componenten sterk verweven zijn. Het is niet zo dat 

een oplosser als het ware uit vier verschillende archieven put. Een afzonder

lijke behandeling is gerechtvaardigd vanuit een oogpunt van duidelijkheid en 

(en dat is belangrijker) omdat zoln afzondering oak voor de lerende oplosser 

verhelderend kan werken. Op dit laatste wordt teruggekomen bij de onderzoeks

consequenties. 

1.4.1. Dec~ratieve kennis 

Declaratieve kennis is kennis die feiten en principes uit een bepaald vakge

bied omvat. Populair gesproken wordt declaratieve kennis aangeduid met vak

kennis en is het de kennis zoals die in het algemeen in syllabi en leerboeken 

is samengebracht. In een vakgebied als Electriciteit en Magnetisme bestaat 

declaratieve kennis voornamelijk uit formules, betekenissen van symbolen en 

algemeen geldende principes. Zo is de wet van Gauss onderdeel van de decla

ratieve kennis en ook een principe als: geinduceerde lading = inducerende 

lading behoort hiertoe. 

Tot voor kort speelde het onderzoek naar probleemoplossen zich voornamelijk 

af bij problemen waar declaratieve kennis nauwelijks een rol speelde. Aile 
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declaratieve kennis die nodig was om zo'n probleem op te lossen werd bij de 

opqave vermeld. Voorbeelden van zulke 'puzzles' zijn het kannibalen en mis

sionarissenprobleem (zie Larkin 1976) en het vervangen van letters door 

cijfers in DONALD + GERALD = ROBERT (Newell en Simon 1972). De belangstel

ling voor dit soort puzzles kwam hieruit voort dat men de 'pure' oplospro

cessen boven water wilde brengen. Aan deze oplosprocessen (te beschouwen 

als algemene redeneerprocessen) werd de verklaring voor het al dan niet suc

cesvol zijn in het oplossen toegeschreven. V~~r puzzles klopte dat oak. Een 

generalisatie naar problemen zoals die in het onderwijs (op tentamens en 

proefwerken) en in de praktijk voorkomen is echter niet zander meer mogelijk. 

Het oplossen van problemen in vakgebieden waarin een grote hoeveelheid con

ceptuele informatie (d.w.z. begrippen en hun onderlinge relaties) is samen

gebundeld doet niet alleen een beroep op de 'traditionele oplosprocessen' 

die een oplosser tot zijn beschikking heeft, maar evenzeer op zijn kennis 

van de c.nceptuele informatie. Bhaskar en Simon (1974) spreken in dit ver

band over probleemoplossen in semantisah Pijke domeinen. Voorbeelden van dit 

soort domeinen zijn vakgebieden als natuurkunde, biologie, psychologie etc. 

maar ook schaken valt hieronder. Het succesvol oplossen van problemen in dit 

soort domeinen hangt dan mede af van het kunnen afroepen uit het geheugen van 

declaratieve kennis in een correcte (vakinhoudelijk juiste) vorm. Ter illus

tratie: als bij het oplossen van een E en M probleem noodzakelijk de wet van 

Coulomb gebruikt moet worden dan kunnen studenten die deze wet niet of niet 

juist kennen nooit succesvol zijn. Een correcte basis van declaratieve kennis 

is dus een noodzakelijk uitgangspunt voor probleemoplossen. 

Op twee momenten in het oplosproces heeft de oplosser declaratieve kennis no

dig. Bij het begrijpen van het probleem en bij het oplossen. Bij het begrijpen 

van het probleem moet de oplosser de symbol en in het probleem kennen en zich 

een voorstelling kunnen vormen van de situatie van het probleem. De oplosser 

moet het probleem plaatsen binnen zijn bestand van declaratieve kennis. Onderzo, 

van Mayer (1982) bij redactiesommen toont aan dat de interpretatie van een pro

bleem in sterke mate bepaald kan worden door de aanwezige kennis. Mayer beweert 

dat studenten een 'schema' hebben voor probleemtypen. Zij hebben de informatie . 

hun geheugen zo gerangschikt dat zij kennis die nodig is voor een bepaald probl! 

type in een 'schema' hebben opgeslagen. Dit leidt er toe dat problemen die in f~ 

onmogelijk zijn op te lassen door de student, op grond van enkele kenmerken van 

probleem, gelezen worden als bekende problemen waar zij een schema voor hebben \ 

na zij het probleem (ten onrechte dus) oplossen. 

Declaratieve kennis speelt ook een belangrijke rol bij het oplossen zelf. 
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Samen met de gegevens uit de opgave vormt de door de student opgeroepen de

claratieve kennis de 'databasis' van het probleemoplossen. Denkhandelingen 

vinden hieraan plaats. Belangrijk is dus dat een student bij een probleem 

de benodigde declaratieve informatie in een correcte vorm uit zijn geheugen 

kan halen. 

Naast het uit het geheugen terug kunnen halen van declaratieve kennis wordt 

er vrij algemeen waarde aan gehecht dat de declaratieve kennis niet als pure for-

mules wordt opgeslagen maar als kennis die betekenis heeft. Van Streun (1980) 

merkt in dit verband op dat wiskunde (zijn onderzoeksgebied) niet als een no

tatiespelletje beschouwd moet worden. Dit geldt a fortiori voor natuurkunde. 

De Corte en Verschaffel (1980) komen tot de conclusie dat een belangrijke oor

zaak van falen het niet bezitten van een goede, begnpsmatige kennis is. Inder

daad is een veel gehoorde klacht dat het studenten aan begrip voor fysica 

ontbreekt. Een van de oorzaken hiervoor kan zijn dat studenten fysica inder

daad, om.van Streun's woorden te gebruiken, als een notatiespelletje zien. 

Een andere oorzaak kan zijn dat het onderwijs geen rekening houdt met de in

tuitieve, buiten universitaire natuurkundige kennis van een student. Elshout 

en Wielinga (1981) benadrukken het belang van dit soort kennis. Clement (1979) 

deed onderzoek met een scholier (Mark) die hij vragen stelde n.a.v. een situ

atie waarin een karretje aan een uitgerekt elastiekje was bevestigd en waar6p 

al dan niet gewichtjes werden gelegd. Op deze manier was het buitenschoolse 

niveau van natuurkundig denken bij Mark te achterhalen. Clement leidde af dat 

Mark op een semi-kwantitatief niveau functioneerde d.w.z. hij wist weI rich

tingen van krachten te voorspellen maar geen kwantitatieve combinatie te ma

ken zodat hij niet tot een uiteindelijke voorspelling van een beweging kwam. 

Verder kon van Mark gezegd worden dat hij niet op een globale impressie af

ging maar de situatie analyseerde door variabelen te isoleren. Clement stelt 

met nadruk dat het onderwijs hierop aan moet sluiten. 

Viennot (1979) gaat nog een stap verder door te beweren dat het onderwijs 

niet alleen rekening moet houden met wat zij intultieve natuurkundige ken

nis noemt, maar dat het onderwijs sterk gehinderd wordt door intuitieve 

natuurkundige misvattingen. Zij illustreert dit aan de hand van enkele 

voorbeelden. 

1.4. 2 • Procedure Le kennis 

Om de oplossing van een probleem te kunnen geven is aIleen declaratieve kennis 

niet voldoende. Bij de oplossing van een natuurkundig probleem is het ophoesten 
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van formules, al zijn ze relevant, niet toereikend voor het bereiken van de 

oplossing. Met declaratieve kennis moet iets gedaan worden. Kennis over wat 

toegestane handelingen met declaratieve kennis zijn noemen we ppoaedureZe 

kennis. Zo moet een student natuurkunde de procedure Ie kennis hebben hoe 

waarden van variabelen uit het probleem ingevuld mogen worden in formules, 

hoe formules gecombineerd kunnen worden, hoe problemen door meerdere (andere) 

problemen vervangen kunnen worden en (meer specifiekl hoe gevolgtrekkingen 

uit de gegevens gemaakt mogen worden en hoe problemen of formules veranderd 

(getransformeerd) kunnen worden zodat deze bewerkbaar worden, b.v. hoe bij 

de toepassing van bepaalde integraalstellingen (zoals de wet van Ampere) een 

gesloten kring of oppervlak gekozen kan worden. Dit soort kennis is procedu

rele kennis. 

!~r. illustratie kunnen we het schaakspel nemen. Als (typen) stellingen de 

declaratieve kennis van de schaker vormen dan zijn de zetten die hij met de 

afzonder~ijke stukken binnen de regels van het spel mag doen zijn procedure Ie 

kennis. Uiteraard is het zo dat in een bepaalde situatie sommige zetten een 

gunstige ontwikkeling van de partij bevorderen en andere zetten regelrecht 

naar een nederlaag leiden. Dat doet nu even niet terzake en wordt in de para

graaf over selectiekennis behandeld. Met procedure Ie kennis wordt gedoeld op 

alles wat binnen de regels van het spel, het yak of de realiteit gedaan mag 

woraen ongeacht of dit gezien de situatie aanbevelenswaardig is of niet. 

Het essentiale verschil tussen procedure Ie en declaratieve kennis is dat 

procedurele kennis dipeat een handeling betreft. In veel literatuur worden 

formules tot de procedurele kennis gerekend. Om de volgende reden wordt 

hier van afgeweken. Formules zijn in het geheugen opgeslagen als formules. 

Bij de oplossing van een probleem selecteert de oplosser uit zijn geheugen 

relevante formules. (Ook het geval dat een oplosser een formule opnieuw af

leidt of reconstrueert verandert in principe deze redenering niet). Op dat 

moment beschikt hij over twee expliciete bronnen van informatie: de gegevens 

uit het probleem en de door hem uit het geheugen geselecteerde declaratieve 

kennis. Dan is de oplosser er echter nog niet .. Hij moet nog iets doen. Pasvoor 

het weten hoe acties uitgevoerd moeten worden is de term procedurele kennis 

gereserveerd. In sommige gevallen betreft het 'doen' slechts het invullen 

van gegeven waarden en combineren van formules. In de meeste gevallen wordt 

het gecomp~iceerder. Stel dat een student de totale flux door een kubus moet 

berekenen. Hij heeft dan o.a. nodig de formules voor de flux en de procedurele 

kennis dat men de vlakken van de kubus afzonderlijk kan bekijken en de zo ge-
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vonden fluxen kan sommeren. 

Een algemeen aanvaard onderscheid in 'soorten' procedures is het onderscheid 

tussen algoritmen en heuristieken. Algoritmen geven aanwijzingen die zeker 

tot de juiste oplossing leiden. Voor de oplossingen van b.v. staartdelingen 

zijn algoritmen op te stellen. Dit soort algoritmen is voor ons minder inte

ressant omdat we er van uit gaan dat ze al volledig bekend zijn aan studen

ten. Toch spelen algoritmen een belangrijke rol in het oplossen van natuur

kundige problemen. Teruggrijpend op het voorbeeld van de flux door een kubus, 

het algoritme daarbij luidt: indien de flux door een kubus berekend meet 

worden bereken dan de flux door elk van de zijvlakken en sommeer. Dit leidt 

dan zeker tot de goede oplossing. Naast algoritmen spelen ook heuristieken 

een belangrijke rol. Beuristieken zijn aanwijzingen voor handelingen die de 

uitkomst waarschijnlijk wel dichterbij brengen maar niet garanderen. Om op 
• 

onze schaker terug te komen, een heuristiek voor hem is: "Biedt de tegen-

stander ruil van een paard tegen loper aan, ga daar dan op in als het de 

eigen slechte Loper betreft" (Mettes en Pilot, 1980). 

Beuristieken kunnen zeer algemeen van aard zijn maar ook specifiek voor een 

vak of een onderdeel daarvan. Bet voordeel van algemene heuristieken is dat 

ze generaliseerbaar zijn over problemen en vakken. Daarentegen geeft kennis 

van specifieke heuristieken meer kans op succes. Ter illustratie het volgen

de. Een algemene heuristiek kan zijn: als een principe niet op het probleem 

als totaal toegepast kan worden probeer dan het probleem op te splitsen in 

deelproblemen. Een meer specifieke heuristiek kan zijn: wanneer een principe 

niet op een oppervlak als geheel practisch toepasbaar is probeer dat opper

vlak dan in gelijkwaardige samenstellende delen te bekijken. Bet zal duide

lijk zijn dat in het voorbeeld van de flux door de kubus de tweede heuris

tiek door een student eerder toegepast zal worden dan de eerste en da~rom 

ook eerder tot succes zal leiden. 

In de discussie die over het geven van algemene of specifieke heuristieken 

in de literatuur gevoerd wordt speelt 'smaak' een grote rel. De een hecht 

meer waarde aan generaliseerbaarheid (Resnick, 1976), de ander aan kans op 

succes bij specifieke problemen (Greeno, 1976). Beide benaderingen hoeven 

elkaar echter niet uit te sluiten. 

Polya, de peetvader van de heuristieken, geeft in zijn klassiek geworden 

werk: 'How to solve it' (Polya, 1945, (1e drukl) een groot aantal op het 
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eerste gezicht algemene heuristieken. Voorbeelden zijn: bekijk eens een 

simpeler probleem of een analoog probleem. Polya ziet deze heuristieken 

als belangrijkste hulp bij het plannen van de oplossing. Alhoewel Polya's 

heuristieken vrij algemeen lijken slagen Mettes en Pilot (19801 er niet in 

Polya's heuristieken toe te passen op thermodynamica problemen. Dit schrij

ven zij vooral toe aan het feit dat Polya veelvuldig van analogieen gebruik 

maakt. Bij thermodynamica problemen is het werken met analogieen niet zo zin

vol. De op het eerste gezicht algemene heuristieken van Polya blijken dus 

weI degelijk vakinhoudelijk gericht te zijn. Simon (1980) benadrukt naast 

het be lang van vakspecifieke heuristieken ook het belang van algemene heu

ristieken. Het blijkt dan wel dat het aantal van deze zeer wijd toepasbare 

heuristieken zeer klein is. Simon richt zich voornamelijk op een algemene 

heuristiek: means-end-analysis. 

Op grond van deze constateringen kunnen we tot de volgende conclusie komen • • 
Het is zeer zinvol specifieke algoritmen en heuristieken aan te leren, deze 

zijn zelfs noodzakelijk wil men het oplosproces niet van louter geluk af 

laten hangen. Ook algemene heuristieken zijn van belang. Willen heuristieken 

niet vakinhoudelijk bepaald zijn dan zijn zij echter zeer algemeen. In dat 

laatste geval is het beter te spreken van strategieen van probleemoplossen. 

In garagraaf 1.4.4. zal daarop ingegaan worden. 

Algoritmen en heuristieken zijn geen procedures 'pur sang', Zij zijn altijd 

van de vorm: 'als .•• (dit het geval is), doe dan •.• (het volgende), AIgo

ritmen en procedures geven dus deels aan bij welke situaties (problemen) 

wat gedaan moet worden. In die zin bevatten zij niet aIleen procedurele ken

nis maar ook de in de volgende paragraaf te behandelen selectiekennis. 

1.4.3. Selectiekennis 

Geconstateerd werd dat voor de oplossing van een probleem declaratieve en 

procedurele kennis noodzakelijk zijn. Daarnaast moet de oplosser nog weten 

welke specifieke delen van deze twee kenniscomponenten van toepassing zijn 

wannee1 hij geconfronteerd wordt met een bepaald probleem uit een vakgebied. 

Uit zijn bestand van declaratieve en procedurele kennis moet hij bij een be

paald probleem de juiste declaratieve en procedure Ie kennis seZecteren. Deze 

derde kenniscomponent willen we daarom seZectiekennis noemen. Bhaskar en 

Simon (1977) behoren tot de weinige auteurs die het belang hiervan onderken

nen. Selectiekennis sec is een 'leeg ' soort kennis. Selectiekennis geeft 
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slechts het verband aan tussen een situatie (het probleem} a,an de ene kant 

en declaratieve en procedurele kennis aan de andere kant. Behalve dan wan

neer een oplosser expliciet de geldigheid van een be trekking of procedure 

voor de probleemsituatie controleert is selectiekennis niet te herkennen in 

het oplosproces. Toch is goede selectiekennis onontbeerlijk voor een effi

cient oplosproces. Ais een oplosser niet weet wat hij uit zijn kennisbestand 

moet selecteren maakt hij van zijn oplosproces een raadspelletje. 

Wanneer een oplosser bij een probleem declaratieve kennis moet selecteren dan moet 

de probleemsituatie cues bevatten die voor de oplosser aanleiding zijn om de 

juiste declaratieve kennis te selecteren. Een probleemoplosser moet in de 

probleemsituatie relevante elementen herkennen. Ter illustratie het volgende: 

In een probleemgebied als Electriciteit en Magnetisme moet vaak met de wet 

van Gauss gewerkt worden. Deze heeft twee vormen, een veor homogene en een 
• voor niet homogene electrische velden. Nadat een student vastgesteld heeft 

dat de wet van Gauss hier bruikbaar is, is daarna het kenmerk.homogeen of 

niet homogeen bepalend voor de vorm waarin de wet van Gauss geselecteerd 

wordt. Willems (1982) noemt twee oorzaken waarom declaratieve kennis niet 

beschikbaar kanzijn op het moment van probleemoplossen (hij noemt dat een 

gebrek aan availability): 

1. Kenmerken van het probleem en declaratieve kennis zijn in aparte geheugen

structuren opgeslagen. Er ontstaat dan 'systeemscheiding'. 

2. De probleemkenmerken die in het geheugen zijn opgeslagen zijn te algemeen 

om de kenmerken uit de oplossituatie als zodanig te herkennen. 

In beide gevallen kan een hint voldoende zijn om de oplosser op het goede 

spoor te zetten. 

Na het herkennen van probleemkenmerken moet de eigenlijke selectie nog plaats

vinden. Een zoekproces in het geheugen is dan nodig. De efficientie (en de 

uiteindelijke kans van slagen) van dit zoekproces wordt in sterke mate be

paald door de wijze van organisatie van kennis in het geheugen. Een vrij al

gemeen bekende opvatting over de organisatie van kennis in het geheugen is de 

representatietheorie. Het geheugen wordt gezien als een netwerk van knopen 

('bits of information') en relaties daartussen. De opbouw is hierarchisch 

van aard. Het belang van representatie.s wordt in toenemende mate in de lite

ratuur erkend (Simon (1980}, Greenfield (1976), Greeno (198011. Posner en 

McLeod (1982) komen in een overzichtsartikel zelfs tot de conclusie dat het 
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cruciale verschil tussen experts en novices in bet oplossen van problemen 

niet ligt in het toepassen van procedures (elementaire operatiesl en stra

tegieen, maar in de organisatie van kennis. 

Larkin besteedt in een aantal artikelen veel aandacht aan de organisatie van 

kennis en dan speciaal aan verschillen tussen experts en novices. Larkin 

verricht haar onderzoek op het gebied van de fysica (Larkin, 1976, 

Larkin 1981a, 1981b, Larkin e.a. 1980). Larkin legt hierbij sterk de 

nadruk op het bestaan van 'ch.unks'. Een chunk is een 'eenheid ' in het ge

heugen. De informatie in een chunk is sterk aan elkaar gerelateerd en het 

naar voren halen van een item in zoln chunk brengt aIle andere informatie 

uit die chunk ook in de aandacht. Informatie is dan niet apart maar gegroe

peerd opgeslagen. In die zin vertoont een chunk veel overeenkomst met wat 

Mayer (1981) een schema noemt. Waarschijnlijk kan een voorbeeld hier ver

duideli}kend werken. Uit onderzoek bij schaken bleek dat stellingen op het 

bord door ervaren schakers veel beter onthouden en gereproduceerd konden 

worden dan door niet ervaren schakers. Dit gold echter aIleen voor zinvolle, 

reele stellingen. V~~r niet reele stellingen was dit verschil tussen experts 

en beginners veel kleiner. Ervaren schakers hebben stellingen die frequent 

voorkomen waarschijnlijk als chunk in het geheugen opgeslagen. Voor beginners 

is elk stuk een chunk. Simon en Gilmartin (1973) sdhatten de hoeveelheid 

stellingen die een grootmeester in zijn geheugen als chunk heeft opgeslagen 

op ongeveer 50.000. Larkin (1980) doet verslag van een onderzoek waaruit 

bleek dat experts tijdens probleemoplossen gegroepeerd in tijd principes 

uiten, terwijl bij beginners het invoeren van principes random in de tijd 

verdeeld was. Dit ziet zij als een onderschrijving van haar theorie over 

'chunking'. Onderzoek van Chi, e.a. (1981) vormt ook een sterke ondersteuning 

voor de veronderstelling dat het geheugen in chunks of schemata wordt opge

bouwd. 

Niet aIleen betrekkingen uit de vakinhoud die relaties met elkaar hebben 

zijn dan samen (in een chunk) opgeslagen. Voor een ervaren probleemoplosser 

zijn in zo'n chunk ook procedures en probleemkenmerken samengebundeld. 

Specifieke betrekkingen komen vaak voor bij specifieke probleemkenmerken 

en samen met specifieke procedures. In totaal vormt zo'n chunk dan een IOp_ 

lospakketje' voor een bepaald type problemen. Een expert heeft dat soort 

chunks gevormd door veel opgaven te maken en steeds weer te ontdekken dat 

procedures en principes samengaan bij bepaalde probleemkenmerken. 
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Tot slot van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat een organisatie van 

het geheugen in chunks de selectie van de juiste declaratieve en procedure Ie 

kennis faciliteert. Een goede organisatie van de geheugeninhoud is dus een 

belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn bij probleemoplossen. 

1.4.4. Btrategie 

De laatste component uit het kennisrepertoire is de strategie. Ren strategie 

in het probleemoplosproces kan gezien worden als een regelend mechanisme dat 

bepaalt in welke volgorde stappen inhet oplosproces plaatsvinden. Veel on

derzoek geeft aan dat een opvallend verschil tussen experts en novices is 

dat novices geen 'plan' hebben bij het oplossen. Zij selecteren weI een be

trekking en procedures maar vergeten daarbij vaak het doel, zij zien in 

ieder geval nog niet de weg naar hetdoel toe (zie bijv. Larkin, 1976). 

Larkin ~eschrijft het element • strategist' in het oplosproces. De 'strate

gist' zorgt ervoor dat een probleem 'conceptueel' doorberekend wordt voor

dat men werkelijk gaat rekenen. Dit bevordert de efficientie omdat bij een 

eventuele foute weg de verloren investering niet zo groot is. 

Vele auteurs behandelen het bestaan van fasen in het oplosproces. Enkelen 

beschrijven zo'n volgorde van fasen als een strategie. Onder hen zijn Schoen

field (1979) en Woods a.a. (1979). Schoenfield geeft aan dat studenten naast 

heuristieken een 'managerial strategy' nodig hebben. De strategie geeft vol

gens Schoenfield aan op welke plaatsen in het oplosproces welke heuristieken 

gebruikt kunnen worden. Eerder in de paragraaf over selectiekennis werd ver

meld dat een zeer algemene heuristiek een strategie genoemd kan worden en 

dat is nu juist wat Schoenfield hier bedoelt. Een strategie is, krom gezegd, 

een soort metaheuristiek. De fasen die Schoenfield in zijn strategie onder

scheidt zijn: analyse, design (exploratie), implementatie en verificatie. 

Ook Woods e.a. (1979) wijzen op het belang van een strategie. Een goede stra

tegie is volgens hen algemeen en toch specifiek"genoeg om bruikbaar te zijn, 

flexibel, simpel en eenvoudig om te onthouden maar niet triviaal. 

Het onderzoek van Mettes en Pilot (1980) is een uitstekend voorbeeld van on

derzoek op het gebied van strategieen. Zij ontwikkelden een strategie die 

zij het gewenst handelingsverloop (GHVl noemden. Het GHV bestaat uit een 

aantal fasen: orientatie, (transformatie van een probleem tot standaard

probleem), uitwerking, integratie van resultaten in het oplosproces en con

troles. V~~r elk van deze fasen geven Mettes en Pilot een groot aantal vak-
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specifieke aanwijzingen voor handelen. Deze zullen hier nu niet uitgebreid be

handeld worden. Ter illustratie aIleen enkele van deze heuristieken uit de 

orientatiefase: 

- teken het systeem, teken systeemgrenzen 

- maak zonodig een grafiek 

- noteer de kenmerken van het gevraagde 

Opgemerkt moet nog worden dat bij de transformatie tot standaardprobleem uit

gegaan wordt van de algemene heuristiek: terugwerken uit het gevraagde (wor

king backwards). Zoals eerder opgemerkt willen we dit soort algemene heuris

tieken onder het begrip strategie plaatsen (zie par. 1.4.2.). 

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat een algemene strategie die aan

geeft in welke volgorde een oplosser zijn handelingen moet uitvoeren het oplos

proces vergemakkelijkt. Zo'n algemene strategie is waarschijnlijk niet (als de 
• voorgaande componenten van het kennisrepertoire) noodzakelijk voor het bereiken 

van de oplossing. Het ontbreken ervan kan het oplosproces echter vertragen en 

doen verzanden, zoals zich vaak bij novices blijkt voor te doen. 

1.4.5. Het kennisrepertoire getZtustreerd aan de hand van een voorbeeZd 

Om enigszins inzicht te geven in hoe het kennisrepertoire doorwerkt in de 

oplossing van een probleem wordt hieronder een probleem uiteen cursus E en 

M bekeken. Daarbij worden alleep de beZangrijkste elementen uit het kennis

repertoire beschreven. Het probleem is het volgende (meerkeuzevraag met 4 

alternatieven): 

Twee dunwandige, holle metalen bollen met resp. stralen r 1 en r 2 zijn t.o.v. 

elkaar concentrisch geplaatst. In de ruimte tussen de bollen bevindt zich 

een ruimtelading p = are De binnenste bol heeft een positieve lading q. 

De veldsterkte voor r 1 < r < r 2 is gelTjk aan 
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V~~r de oplossing heeft de oplosser twee betrekkingen uit de stof nodig, nl.: 

Q = f p dV en (It' = 1 Q = f.: f J E dA o 
Dit is het belangrijkste deel deaZaratieve kennis. De belangrijkste proaedu-

reZe kennis is weten dat er een willekeurige bol tussen beide andere ballen 

geplaatst kan worden en dat de betrekkingen daarop toegepast mogen worden. 

De seleatiekennis betekent op de eerste plaats dat de student bij deze situ

atie de genoemde betrekkingen kan plaatsen en dat hij herkent dat de E voor 

een willekeurige bol gevraagd wordt, een bol die hij zelf kan kiezen. 

In het project wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van het aan-
• 

bieden van een bepaalde strategie aan studenten (De Jong en Ferguson, in 

voorbereiding). Resultaten hiervan zijn nog niet bekend. weI zijn er proto

collen opgenomen van studenten. Hieruit kan de strategie die studenten 

volgen gelicht worden. V~~r student 12 was deze de volgende: Eerst werd een 

analyse van de situatie gemaakt waarbij een schets behoorde. Vervolgens gaf 

de student aan uit welke betrekkingen E opgelost ko~worden en wat daarvoor 

verder berekend moest worden. Dit voerde hij daarna uit (er werden enkele 

rekenfouten gemaakt die weer hersteld werden). Tot slot werd het antwoord 

vastgesteld. Deze strategie wijkt slechts licht af van de strategie die in 

het onderzoek aLa de ideale strategie aangeboden werd. Een controlefase ont

breekt echter. 

Nogmaals moet benadrukt worden dat hier sleahts de voornaamste elementen uit 

het kennisrepertoire vermeld zijn. Dit omdat deze uitwerking aIleen als illus

tratie bedoeld is. 

). Frob Zeemkenmerken 

Genoemd werden drie factoren die het oplosgedrag van een student bepalen, dit 

zijn het kennisrepertoire, het probleem en individuele kenmerken. Het kennis

repertoire van een oplosser legt de grenzen voor wat hij kan, kenmerken van 

het probleem bepalen wat plaats zou moeten vinden. Voor elk probleem zijn 

specifieke procedures en betrekkingen noodzakelijk. Selectiekennis legt het 

verband tussen de procedures, betrekkingen en het probleem. Strategieen 



- 22 -

zijn geldig over verschillende problemen heen, maar kunnen tussen typen 

?roblemen verschilien. Taakanalyse is onderzoek waarin nagegaan wordt wat 

je noodzakelijke procedurele en declaratieve kennis is die voor de oplossing 

van een probleem of een serie problemen nodig is. Zo'n taakanalyse kan zeer 

gedetai11eerd gebeuren. Stephens e.a. (1981) 1eggen zo tot op detail bloot 

wat nodig is om bep. problemen bij het boekhouden op te lossen. 

Stephens e.a. (1981) vermelden ook dat een taakanalyse niet aIleen de proce

durele en declaratieve kennis moet opsommen, maar ook de organisatie hiervan 

in het geheugen kan weergeven. 

Er zijn twee soorten taakanalyse te onderscheiden: ratione Ie en empirische 

taakanalyse. Resnick (1976) merkt op over ratione Ie taakanalyse: 

"Rational task analysis can be defined as an attempt to specify processes or 

procedures that would be used in highly efficient performance of some task. 

The resu.t is a detailed description of an 'idealized' performance - one that 

solves the problem in minimal moves, does little "backtracking", makes few 

or no errors. Typically a rational task analysis is derived from the struc-

ture of the subject matter and makes few explicit assumptions about the limi

tations of human memory capacity of perceptual encoding processes". (Resnick, 

1976, bIz. 65). Tot op zekere hoogte heeft Resnick gelijk. Wanaeer door ra

tionele taakanalyse het gehele oplosproces, inclusief strategie, in kaart ge

bracht wordt dan ontstaat een ideaal model. Met behulp van een rationele taak

analyse wordt dan een oplossing beschreven die uiterst efficient is, geen dwaal-

wegen bevat en geen fouten maakt. Zo'n strategie zal bij menselijke oplossers 

zelden gerealiseerd worden. WeI kan met behulp van een rationele taakanalyse 

het minimum aan procedurele, declaratieve en selectiekennis dat een oplosser 

nodig heeft achterhaald worden. Bij het voorbeeld uit par. 1.4.5. zijn enkele 

noodzakelijke kenniselementen genoemd. Zonder deze kennis kan een oplosser 

eenvoudigweg de. oplossing niet bereiken. 

Empirische taakanalyse gaat na wat oplossers werkelijk doen bij de oplossing. 

Een empirische taakanalyse kan dan ook gebruikt worden om veel voorkomende 

fouten in het oplosproces te ontdekken. Daarbij wordt een empirische taakana

lyse veelvuldig gebruikt om verschillen tussen experts en novices te achter

halen. (Larkin, 1976, Mettes en Pilot, 1980). Op grond van geconstateerde 

verschillen tussen experts en novices kunnen dan onderwijsprogramma's inge

richt worden. Niet elke auteur is het met deze opstelling eens. Crombag 

(1970) wil af van wat hij het 'primaat van het protocol' noemt. Onderwijs 
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moet volgens hem gebaseerd zijn op een ratione Ie reconstructie. 

De conclusie kan zijn dat taakanalyse, zowel rationeel als empirisch, bij 

kan dragen tot begrip over het oplosgedrag. D.m.v. een ratione Ie taakanalyse 

kan aangegeven worden welke declaratieve en procedurele kennis minimaal ver

eist is om een probleem op te lossen en bovendien welke strategie bijzonder 

efficient zou zijn. Een empirische taakanalyse kan vooral nuttig zijn om 

fouten en haperingen in het oplosproces te achterhalen 

1.6. IndividueZe kenmerken 
De derde en laatste factor die het oplosgedrag belnvloedt is 'individuele 

kenmerken'. Studenten kunnen verschillen in cognitieve stijl. Individuele 

verschillen worden bestudeerd op een veelheid van gebieden. Het zal duide

lijk zijn dat individuele verschillen meer tot hun recht komen, meer speel

ruimte ~ebben bij taken waar de cognitieve activiteiten niet sterk door de 

taak zelf beperkt worden~ Tekstbestudering is zo'n taak. (Wouters en de 

Jong, 1982). Bij probleemoplossen is die speelruimte veel beperkter, waar

schijnlijk niet bij problemen die b.v. veel creativiteit behoeven maar weI 

weI bij het soort problemen waar wij ons mee bezig houden. 

Flaherty (1975) is een van de zeer weinige auteurs die individuele verschil

len in cognitieve stijl bij probleemoplossen bespreekt. Flaherty onderscheidt 

verbale en fysische probleemoplossers. Om studenten als zodanig te classifi

ceren moesten deze vergelijkingen opstellen bij fysisch onmogelijke, verbaal 

gestelde, problemen. Van de 67 studenten uit het onderzoek werden er 30 als 

verbale typen en 37 als fysische typen geclassificeerd. De auteur zegt hier

over Ita verbal problemsolver tends to concentrate on the literal direct 

translation of the words of a problem, while a physical problem solver sets. 

up a type of internal representation of the physical situation" (Flaherty, 

1975, bIz. 223). 

Beidetypen oplossers hebben dus een andere benadering van het probleem. 

Men zou kunnen zeggen dat de fysische oplossers in het voordeel zijn omdat 

zij eerder fouten in de situatie (de onmogelijkheden) ontdekken. Op grond 

van dit soort constateringen is het verieidelijk om 'remedial' trainings

programma's voor een bepaald type of voor zwakke oplossers op te zetten 

(zie Arons, 1976, 1979). Ons oordeel hierover willen we voorlopig opschorten. 

In de hierna te behandelen onderzoeksopzet willen we ons richten op andere 

individuele verschillen tussen studenten nl. verschillen in leerproces. 
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II BET ONDERZOEK IN BET PROJECI', WELKE RICHTING? 

In deze paragraaf zal aangegeven worden wat mogelijke en wenselijke rich

tingen van onderzoek binnen het project zijn. Hiervan wordt nu slechts de 

hoofdlijn aangegeven. Een verdere uitwerking zal volgen in andere notities. 

Zwaartepunt in het project zal onderzoek naar het kennisrepertoire van de 

student zijn. Binnen een klasse van vaststaande problemen, zoals gevormd 

door verzameling van tentamenvraagstukken, zal het al dan niet succesvol 

zijn van een student in eerste instantie van zijn kennisrepertoire afhanke

lijk zijn. Gemakshalve zien we nu af van individuele verschillen in cogni

tieve stijl bij oplossen. We verwachten dat de invloed hiervan veel kleiner 

is dan de invloed van het kennisrepertoire. Bovendien en dat is een meer 

practis<ihe reden, is het kennisrepertoire door het onderwijs directer en 

meer te beinvloeden dan de cognitieve oplosstijl. En dat is natuurlijk het 

uiteindelijke doel, door middel van veranderingen in het onderwijs het pro

bleem oplossen van studenten succesvoller te Iaten verlopen. Welke schakel 

verbindt nu het onderwijs met het kennisrepertoire van de student? In Wou-

ters en de Jong (1982) en de Jong en Knippenberg (1981) werd uiteengezet dat 

deze schakel het Zeerprooes van de student is. Hoe en wat de student bestu

deert, welke mentale activiteiten hij ontplooit tijdens de bestudering, is mede 

verantwoordelijk voor de opbouw van het kennisrepertoire. Het schema zoals 

dat in par.l3. werd gegeven kan nu als voIgt uitgebreid worden: 

ONDERWIJS j----... LEERPROCES I"----

PROBLEEMKENMERKEN 

KENNISREPERTOlRE 

- DECLARATIEF 

- PROCEDUREEL 

- SELECI'IE 

~
,------,-STRATEGIE 

INDIVIDUELE 
KENMERKEN 

OPLOSGEDRAG I 
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Onderzoek binnen dit th.eoretisch kader kan bijdragen aan een verklarend model 

waarvan Eishout (19821 beweert dat het bij een onderzoek als dat van Mettes 

en Pilot (19801 ontbreekt. Dit verklarend model wordt mogelijk door de 

aandacht voor het ·lBBzrproaBs. Het descriptieve verklarende onderzoek 

naar probleemoplossen onderging weI een verschuiving van product naar proces 

maar dit proces betreft dan het oplosproaBS en niet het ZBBzrproaBS. Er zijn 

weI enkele aanwijzingen in die richting maar descriptief onderzoek naar het leer

proces op het niveau van universiteitsstudenten is ons onbekend. Toch ver-

dient het leerproces maer aandacht. Elshout en Wielinga (1981) stellen dat 

de geintegreerdheid van het informatieverwerkend systeem begint door te 

dringen in de wetenschap. Dit heeft volgens hen als consequentie dat leren 

en oplossen niet meer los van elkaar gezien mogen worden. 

Een interessante vraag bij het leerproces betreft het onder scheid tussen 
• 

goede en slechte oplossers. Hieruit kan begonnen worden met het geven van 

een antwoord op de vraag waarom het de ene oplosser niet lukt en de andere 

weI. Het antwoord op deze vraag moet n.l. voor een groot deel in het leer

proces zitten. Als eerste onderzoek stellen wij ons daarom een onderzoek voor 

waarbij een aantal studenten een speciaal voor het onderzoek geconstrueerd 

stuk stof bestuderen (en oefenopgaven makenl. Het onderzoek kan opgezet 

worden als dat van Wouters en de Jong (1982). WeI kan daarbij meer 

aandacht gegeven kan worden aan wat Tobias (1982} macroprocessen noemt. 

Hieronder verstaat Tobias bijv. "When, and how often do students have pro

blems understanding what is going on? What do they do on these occasions? 

Do they continue, hoping to "catch on" as they go along? How do they attempt 

to clarify their confusion?" (Tobias, 1982, bIz. 8). Ook moet in dit onder

zoek bekeken worden op welke manier studenten (goede en slechte) de ver

schillende componenten van het kennisrepertoire in hun leerproces verwerken. 

Vervolgens kunnen er korte onderzoeken plaatsvinden waarbij voor elke ken

nisOomponent ingrepen in de leerstof plaatsvinden. Deze ingrepen zijn dan geba

seerd op resultaten uit het eerste bovengenoemde onderzoek en op gegevens 

uit de literatuur. Over dit Iaatste is in dit rapport al uitgebreid gespro

ken. In het kort nog even. V~~r een goede ontwikkeling van declaratieve ken

nis zijn hechte verbindingen in de stof en met bestaande kennis belangrijk. 

Voor procedurele, selectie en strategiekennis lijkt explicitering be lang-

rijk te zijn. In het huidige onderwijs moeten deze kenniselementen uit de 
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stof gehaald worden, ze zijn bier vaak impliciet in verborgen. Er Iijkt ons 

echter geen principiele reden te bestaan waarom vakinhoud weI expliciet ge

doceerd kan worden maar de andere drie componenten niet. Dit breekt meteen 

iets af van het magische tintje dat probleemoplossen heeft. Probleemoplossen 

(zeker op le jaars natuurkundeniveaul is gewoon iets dat aangeleerd kan wor

den. De deelonderzoeken moeten tot slot gecomhineerd worden in de construc

tie van een onderwijspakket. Het effekt hiervan op het leer- en oplosproces 

en op het oplosproduct bepaalt de toepassingswaarde. 

Daarnaast gaan onze gedachten uit naar het geven van instructies veor do

centen op grond van de resultaten van het onderzoek • 

• 
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