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VOORWOORD 

Dit rapport is het verslag van een onderzoek dat uitgevoerd werd in de 

periode september 1981 tot december 1982. 

Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van protocolanalyse is zeer 

arbeidsintensief. Het is echter niet aileen daarom dat wij ons gelukkig 

prijzen dat zeer velen ons in die periode met raad en daad hebben bij

gestaan. Naast verlichting in de werkzaamheden heeft de onderstaande 

groep personen ervoor gezorgd dat het onderzoek mogelijk werd en heeft 

het onderzoek door hun inbreng aan kwaliteit gewonnen. 

- De studenten die zo bereidwillig waren deel te nemen aan het onder

zoek. 

- W. Verreck die nauw betrokken was bij de opzet van het onderzoek. 

- Onze collega's van de groep Onderw:Ljsresearch die zeer bruikbaar 

commentaar leverden op een eerdere versie van dit rapport. 

- W. Vaags en D. Mellenbergh die ons van waardevolle adviezen en opmer

kingen voorzagen. 

- De studentassistenten die op verschillende plaatsen in het onderzoek 

ondersteuning verleenden. Mathieu Dumont en Karel Jan Reuver bij de af

name, van de protocollen, Chris Moes bij de analyse van de protocol len 

en Hans Hijne die de verwerking van de gegevens controleerde. 

- G. v.d. Akker, die de typografische verzorging van de overgangstabellen 

voor zijn rekening nam. 

Mevr'. J. Ve:rvoort, die het manuscript omzette in fraai typewerk. 

" 
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SUMMARY 

Problem solving in semantically rich domains knowledge of 

the subject involved. In addition an adequate strategy for approachinq 

problems can make the solution process more efficient and effective. 

In this research project the question was investigated whether students 

who received an additional instruction and training in problem approach 

did use the strategy taught, and, as a consequence, reached better 

results. 

Participants in the experiment were first year students of Electrical 

Engineering at the Eindhoven University of Technology. They all followed 

an ISS course on Electricity and Magnetism. A strategy for solving 

problems, partly based on the so called GHV (Mettes and Pilot, 1980), was 

designed. Part of the participants received an addi.tonal instruction in this 

strategy during six periods. 'l'he ot,her participants received no additional 

instruction and acted as a control group. 

Data were collected by letting the participants make two tests of the 

ISS course (one before and one after the additional instruction) while 

thinking aloud. Using a step by step analysis it was possible to make 

visible the deviations from the taught. 

Results showed that the group of students who received the additional 

instruction did not deviate less from the strategy in the last test 

than they did before the training, and also did not show less deviations 

from the strategy than did the control group. The problem solving behaviour 

of the different groups of students showed a remarkably consistent pattern. 

This points to deeply rooted habits as to the way in which problems are 

approached, and may partly why the additional training did not 

have any effect. Also, when good and poor solutions were compared, 

the same pattern of behaviour was found for both types. It does seem 

that success or failure in problem solving cannot be attributed to 

differences in the use of strategy but mainly to differences in the way 

the subject is mastered. 
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SAMENVATTING 

Bet van problemen in semantisch rijke domeinen vereist ilij f.:"i!n 

oplosser in de eerste plaats kennis van de betrokken vakinhoud. Daar-

naast kan het oplosproces efficienter en effectiever door het 

beschikbaar hebben van een adequate strategie voor het aanpakken van 

problemen. In dit onderzoek werd nagegaan of studenten die naast de ge

bruikelijke leerstof een extra instructie in het aanpakken van problemen 

kregen, de daarin onderwezen strategie ook gingen gebruiken en dienten

gevolge betere resultaten op toetsen behaalden. 

Deelnemers aan het onderzoek waren eerstejaars studenten Electrotechniek 

aan de TH Eindhoven. Zij volgden allen een SPS-cursus Electriciteit en 

Magnetisme. Er werd een strategie voor het oplossen van ontwor-

pen, deels gebaseerd 01) het Gewenst Handelings Verloop van Mettes en 

Pilot (1980). Een deel van de deelnemers ontving in zes bijeenkomsten 

een extra instructie over deze strategie. De rest van de deelnemers ont

ving geen extra instructie en fungeerde als controlegroep. 

Data werden door de deelnemers twee toetsen uit de SPS-cursus 

(een v66r en een na de extra instructie) hardop denkend te laten 

Via enkele konden vervolgens bij het oplossen 

afwijkingen van de onderwezen strategie zichtbaar gemaakt worden. 

De resultaten wezen uit dat de groep studenten die de extra instructie 

ontving na de instructie niet minder afweek van de strategie dan ervoor 

en ook niet minder afweek van de strategie dan de controlegroep. Het 

oplosgedrag van de verschillende groepen studenten vertoonde een 

consistent patroon. Dit kan duiden op een sterk ingewortelde manier van 

probleemaanpak, wat een verklaring kan zijn voor het uitblijven van een 

effect van de qua omvang relatief geringe extra instructie. Evenzeer 

opmerkelijk was dat dit zelfde oplospatroon ook kenmerkend was voor zowel 

de groepen goed 

falen bij het oplossen 

verschillen in 

als fout opgeloste vraagstukken. Succes of 

niet toegeschreven te kunnen worden aan 

, maar lijkt veeleer af te hangen van de 

mate van beheersing van de vakinhoud. 
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1. STRATEGIEEN BIJ PROBLEEMOPLOSSEN 

1.1~ Inleiding~ plaats van het onderzoek 

, 

Onderzoek naar probleemoplossen heeft een ontwikkeling doorgemaakt 

waarbij het proces van oplossen centraal is komen te staan. Daarnaast 

is het onderzoek zich meer gaan richten op het oplossen van problemen 

waarbij kennis van vakinhoud een rol speelt. Een overzicht van deze 

ontwikkelingen geeft Glaser (1982). 

Het onderzoek waarover in dit rapport verslag wordt gedaan heeft als 

onderwerp het oplossen van problemen in de natuurkunde, i.c. het 

oplossen van problemen over electriciteit en magenetisme. * Onderzocht 

werd met name een aspect van het oplossen: Het gebruik van een 

oplosstrategie. 

1.2. Het oplossen van problemen; het kennisrepertoire 

Studenten die een tentamen moe ten afleggen bereiden zich v~~r. 

Dit houdt in dat zij zich kennis proberen eigen te maken die hun kans 

op het succesvol kunnen oplossen van tentamenproblemen vergroot. 

Studenten bouwen al lerende een kennisrepertoire op. In De Jong en 

Ferguson (1982) wordt uitvoerig beschreven hoe een kennis-

repertoire is opgebouwd. Zij onderscheiden binnen het kennisrepertoire 

. vier componenten. 

De eerste component in het kennisrepertoire wordt de declaratieve kennis 

genoemd. Declaratieve kennis is kennis van feiten, formules, etc. 

Declaratieve kennis is als oproepbare kennis in het geheugen 

opgeslagen. Bij de oplossing van een probleem wordt declaratieve kennis 

, toegevoegd aan de informatie die in het probleem gegeven is. 

Bij het oplossen van problemen is declaratieve kennis alleen niet 

voldoende am tot een antwoord te geraken. Kenmerkend voor problemen 

is dat er bewerkingen moeten plaatsvinden van informatie. Deze informatie 

bestaat dan uit informatie uit de probleemstelling en relevante 

declaratieve kennis. Deze bewerkingen mogen (binnen een bepaald vak

gebied) slechts plaatsvinden volgens bepaalde regels. Kennis van dezp. 

regels wordt procedurele kennis genoemd. 

* Voorbeelden in dit rapport z~Jn vrijwel alle uit het vakgebied 
electriciteit en magnetisme (E&M) afkomstig. 
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Declaratieve kennis is bijvoorbeeld de wet van Gauss in juiste vorm 

kunnen opschrijven, procedurele kennis is weten hoe je deze wet kunt 

toepassen bijvoorbeeld op een denkbeeldige bol in een systeem met 

bolsymmetrie. 

Een derde component uit het kennisrepertoire behelst het weten in 

welke situaties welke declaratieve en procedurele kennis relevant is. 

Geconfronteerd met een probleem moet een student weten welke kennis 

hij uit zijn geheugen moet halen. Deze derde vorm van kennis wordt 

seZectiekennis genoemd. 

Tenslotte is er nog een vierde vorm van kennis die deel moet uitmaken 

van het kennisrepertoire wil het oplosproces verlopen. Deze 

vierde vorm van kennis is de strategie. Bet beschikbaar hebben van 

een strategie stroomlijnt het oplosproces. 

1.3. De roZ van een strategie bij probZeemopZossen 

Een strategie kan worden als een regelend mechanisme dat bepaalt 

in welke volgorde stappen in het oplosproces kunnen plaatsvinden. Een 

strategie is een algemeen actieplan waarin de sequentie van afzonder

lijke cognitieve handelingen is vastgelegd (Posner en Mcleod, 1982). 

Bij strategieen wordt meestal gesproken van fasen in het oplosproces. 

Schoenfeld (1979) is een van de auteurs die expliciet het be lang van 

een'managerial' , erkent. De fasen die Schoenfeld onderscheidt 

zijn: analyse, ontwerp, implementatie en verificatie. Ook Woods e.a. 

(1979) wijzen op het belang van een strategie. 

In De Jong en (1982) werd echter al benadrukt dat het belang 

van een strategie voor het bereiken van een juiste oplossing van een 

probleem slechts relatief is. Enerzijds garandeert het volgen van een 

goede strategie geen succes bij het , anderzijds hoeft het 

niet volgen van een goede strategie geen beletsel te vormen om de 

juiste oplossing te bereiken. Het beschikbaar hebben van juiste decla

ratieve, procedurele en selectiekennis lijkt van veel groter belang. 

Desondanks kan een goede strategie een belangrijke functie bij het 

oplossen vervullen. Een goede strategie laat het oplosproces 

en efficient verlopen. Een goede strategie minimaliseert de kans op 

dwaalwegen en daardoor op verstrikking in het probleem. Op deze 

mall i er kan ook tijdwi llst bercikt. worden. Omdat e('ll gocdp ~~trat:"'(Ji(' 

ervoor zorgt dat er geell essentiele delen in bet oplosproces overge

slagen worden wordt de kans op het maken van vergissingen en fouten 
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verminderd. Bovendien is in een goede strategie een controlefase 

opgenomen. 

Lowe (1982) wijst er daarnaast op dat het volgen van een explieiete 

strategie meer mogeIijkheden tot communicatie tussen studenten onder

ling biedt. De uitwisseling van moeilijkheden bij het oplossen wordt 

vereenvoudigd. Daar kan aan toegevoegd worden dat dan ook de commu

nicatie tussen docent en student bevorderd wordt, zodat de vaardig

heid om problemen op te lossen beter onderwezen kan worden. 

Bet ontwerpen of ontdekken van een strategie wordt in het huidige 

onderwijs meestal aan de studenten zelf overgelaten. Sommige studenten 

zullen dan weI een goede strategie ontwikkelen, anderen echter niet. 

Vooral de Iaatste groep studenten zal gebaat zijn bij het aanbieden 

van een expliciete, efficiente strategie door de docent. Vooral bij 

de beginnende student die weinig kan terugvallen op ervaring mag 

verwacht worden dat een expliciet aangeboden strategie houvast zal 

bieden bij het proces van oplossen. 



-4-

7. • m:T ONDF.RZOEK 

2.1. Het doeZ van het onderzoek 

Reif e.a. (1976) constateerden dat studenten bij het oplossen van na

tuurkundige problemen geen systeroatiek hanteren. 

Studenten benaderen problemen vol gens deze auteurs op een inefficiente 

manier en handelen grotendeels op goed geluk. Zij concluderen dan: 

'Thus, even when students know all the relevant facts and principles 

necessary for the solution of a problem they may be unable to solve it 

because they lack any systematic strategy for guiding them to apply 

such facts and principles'. 

0m te proberen hier verandering in te brengen onderwezen zij een aantal 

studenten in een simpele probleerooplosstrategie. Deze strategie hield in 

dat het oplosproces werd uitgevoerd in vier opeenvolgende fasen. 

Dit waren de fasen: 

- besahrijving: het ontwikkelen van een beeld van de gegeven situatie en het 

gevraagde 

- planning: het selecteren van fundaroentele relaties en het met behulp van 

deze plannen van de oplossing 

- impZementatie: het uitvoeren van de plannen 

- (~()nLr·ole. 

~ij vonden dat studenten die naast het reguliere onderwijs een instructie 

,over deze strategie hadden ontvangen betere resul taten haalden dan een con

trolegroep d:Le aileen de reguliere natuurkundecursus volgden. 

Een belangrijke nederlandse studie over het oplossen van natuurkundige 

probleroen wordt gevormd door de dissertatie van Mettes en Pilot (1980a, een 

samenvatting hiervan is 1980b). ontwikkelden een (wenselijk) model voor 

het oplossen van een natuurkundig probleem, het zogenaarode 'gewenst handelings

verloop' (GHV). Dit GHV is een samenstelsel van een algemene strategie en 

vele (vak-)specifieke detailleringen daarvan. 

De grate lijn vertoont veel overeenkorosten roet de siropele strategie die 

Reif e.a. (1976) gebruikten. Mettes en Pilot (1980a) leerden studenten 

problemen op te lassen volgens het GHV. Daartoe ontwikkelden zij een nieuwe 

cursus die ingericht werd op grand van een leertheorie volgens Gal'perin 

aangevuld met het principe van roasterylearning. 
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Het ontwikkelen van een geheel nieuwe cursus vereist nogal wat construc

tiearbeid. In het onderhavig onderzoek wilden we nagaan of het onderwijzen 

van een algemene strategie (dus zonder vakspecifieke debilleringen) (hierna 

te noemen: de Strategie) naast het reguliere onderwijs (zoals Reif e.a. 

1976 deden) ook vruchten af kan werpen. 

Bovenstaande leidt tot de volgende hypothese voor het onderhavige onder

zoek: door studenten een expliciete algemene strategie voor het oplossen 

van problemen aan te bieden maast de bestaande cursus zullen zij problemen 

meer conform deze strategie gaan oplossen en dientengevolge betere resulta

ten gaan behalen. 

2.2. Opzet 7)a1'1 het onderzoek 

Om de bovengenoemde hypothese te kunnen toetsen werd aan sen groep 

eerstejaars studenten Electrotechniek die deelnam aan een cursus 

Electriciteit en Magnetisme (E&M I), sen extra instructie gegeven 

waarin de Strategie onderwezen werd. Een andere groep studenten die 

deelnam aan de cursus kreeg geen extra instructie. Deze groep fungeerde 

als controlegroep. Data werden verkregen door beide groepen hardop denkend 

toetsen te laten afleggen en hier protocol len van op te nemen. Dit 

gebeurde bij drie toetsen. Een keer voor de extra instructie, een 

keer terwijl de extra instructie nog gegeven werd en een keer erna 

(de bloktoetsen 2,6 en 9). 

De verschillende clementenuit de onderzoeksopzet zullen nu afzonderlijk 

toegelicht worden. 

2.2.1. De SPS-cursus E&M I) 

De geindividualiseerde cursus Electriciteit en Magnetisme I, meestal 

de 'SPS-cursus E&M I' genoemd (naar engels: Self Paced Study) werd 

in 1976 geintroduceerd door de Afdeling der Electrotechniek als een 

nieuwe manier om de eerste studenten te confronteren met eIec-

triciteit en magnetisme, een van de theoretische basisvakken van de studie. 

Frequente terugkoppeling is een van de principes waarop deze curs us 

gebaseerd is. De inhoud is daartoe onderverdeeid in 9 eenheden, blokken 

genoemd, ieder afgesloten met een toets. De student is, binnen be-

paalde grenzen, vrij om zelf te bepalen wanneer hij of zij de toets 

aflegt. Dit is mogelijk daukzij de geautomatiseerde verwerking van 

de toetsresultaten. 
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Bet onderwijs in de SPS-cursus bestaat uit klassieke instructies in 

de eerste maanden, speciaal gericht op de nodige wiskundige vaardigheden. 

Daarnaast worden vrageninstructies gegeven en spreekuren gehouden. 

De vrageninstructies zijn bedoeld als voorbereiding op de toetsen. 

Het initiatief wordt in deze instructies van de studenten verwacht. 

De instructeur gaat in op de door hen gestelde vragen, maar gaat niet 

uit eigen beweging sommen voorrekenen. De spreekuren bieden mogelijk

heden voor individuele studenten om vragen over afgelegde toetsen 

te stellen. Dit gebeurt in de stijl van: 'opgave nr. 3 was fout, 

maar ik begrijp niet waarom'. De docent probeert dan in een kort 

gesprek (8 - 15 minuten per student), samen met de student de oorzaak 

van de fout te achterhalen. 

2.2.2. De Stpategie 

Een goede strategie is een methodologische en systematische aanpak van 

een probleem. Verschillende strategieen voldoen aan de eisen die aan 

een goede strategie kunnen worden (zie ook par. 1.3.). In het 

onderhavige onderzoek werd een strategie ontwikkeld die mede gefnspi-

reerd is op de van Reif e.a. (1976) en op het GHV van Mettes 

en Pilot (1980a). 

Het GHV is nogal gecompliceerd. De verschillende fasen in het GHV 

zijn bijzonder gedetailleerd. Van Weeren e.a. (1979) hebben o.a. op 

basis van een foutenanalyse van oplossingen van studenten, het GHV 

vereenvoudigd. Bij deze vereenvoudiging wordt o.a. de nadruk gelegd 

op het kunnen ~nalyseren van een probleem, het kunnen opstellen van 

een oplossingsroute en het nauwkeurig uitwerken van een probleem. 

Bij het opstellen van de Strategie in het onderhavige onderzoek is de 

vereenvoudigde versie van Van Weeren e.a. (1979) als uitgangspunt 

gekozen. 

De hier ontwikkelde Strategie bestaat uit het achtereenvolgens uitvoeren 

van een aantal fasen in het oplosproces. Deze zijn: analyse, 

van kernbetrekkingen, oplossingsroute, uitwerking en controle. Elke fase 

wordt nu achtereenvolgens toegelicht. Detailleringen slaan steeds op 

het in het onderzoek betrokken vak: Electriciteit en Magnetisme. 
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a. ~nalyse 

in de analysefase moet een helder beeld opgebouwd worden van de 

gegeven situatie, wat er en wat er gevraagd wordt. De volgende 

elementen zijn hierbij belangrijk: 

7 de tekst helemaal goed lezen 

- de gegeven informatie zoveel mogelijk in een schets verwerken 

(cilinders, platen, ~OlU"",l'Y~'" veldlijnen, aardverbindingen, etc.) 

- belangrijke eigenschappen van een systeem vaststellen, zoals 

symmetrie, tijd(on)afhankelijkheid, geleideroppervlakten 

~ een coordinatenstelsel invoeren 

- het gevraagde vaststellen 

- conclusies trekken uit de gegevens, bijvoorbeeld fer wordt een lading 

geinduceerd', 'die stroom gaat dan afnemen, en op den duur wordt die nul' 

het antwoord voorspellen voor zover dat mogelijk is, bijvoorbeeld 

het teken, richting, toename of afname van de grootheid. 

b. Qpstellen van kernbetrekkingen 

Na het uitvoeren van de analyse moeten voor de oplossing van het probleem 

belangrijke formules opgeschreven worden. Deze formules worden 

kernbetrekkingen genoemd. (In par. 2.2.3. wordt op dit begrip terug

gekomen). De formules moeten een verband aangeven tussen de gegevens 

en het gevraagde. Tevens moet in deze fase nagegaan worden of de ge

kozen kernbetrekkingen weI geldig zijn in de gegeven situatie. 

c. Oplossingsroute 

Veelvuldig blijkt uit onderzoek dat experts in een vakgebied een plan, 

oplossingsroute opstellen, voordat zij tot een verdere uitwerking van 

het probleem overgaan. Beginners daarentegen gaan snel over tot reken

werk zonder zich rekenschap te geven waar zij zullen uitkomen (zie 

~ijvoorbeeld Larkin, 1976). Dit kan leiden tot de berekening van niet 

gevraagde grootheden en verstrikking in het probleem. Dit geldt vooral 

voor die problemen waar de oplossing niet te vinden is door simpelweg 

gegevens inte vullen in de kernbetrekkingen, maar waar het probleem 

eerst in deelproblemen moet worden • Het is daarom zeer 

n~ttig dat studenten expliciet een plan opstellen bij het oplossen 

van een probleem. 
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d. Uitwerking 

Als de oplossingsroute vastligt, is de uitwerking nu een kwestie van 

uitvoeren van vaststaande plannen. Belangrijke punten hierbij n: 

- zorgvuldigheid in rekenwerk 

- aandacht voor eventuele verschillen in notaties in het gegeven 

probleem en die in de gekozen kernbetrekkingen 

- keuze van teken bij kring- en oppervlakte -integralen 

- het uitstellen van numeriek rekenwerk tot het laatst; dit om het 

overzicht op de berekeningen niet te verliezen 

- aandacht voor de dimensies, speciaal in gevallen waar gevraagd wordt 
2 

naar grootheden per m of m • 

e. ControZe 

De laatste fase van het oplosproces betreft een controle. De eerste 

v~aag die de oplosser zich daarbij moet stellen is: "ls er uitgerekend 

wat er gevraagd wordt?" Daarnaast kan er een controle plaatsvinden 

door: 

- vergelijken met wat er in de analysefase van het antwoord 

werd 

- dimensiecontrole 

- herhalen van de berekening met een nadere methode 

- nalopen van het numerieke rekenwerk 

Bovenstaande kan de rol in het oplosproces vervullen die 

in par. 1.3. aan een goede strategie werd toegedicht. 

2.2.3. De instructie probZeemaanpak (IPA) 

De experimentele groep ontving de instructie probleemaanpak, IPA, 

1 uur per week, gedurende 6 weken. De IPA begon in oktober, nadat aIle 

studenten de toets voor blok 2 uit de cursus hadden De 

instructie werd gegeven door een van de onderzoekers, docente van de 

afdeling Natuurkunde. Bij de instructie werd de nadruk op de 

de systematiek van de oplossing, de strategie, en was het niet de be

doeling expliciet specifieke heuristieken aan te 



-9-

In de eerste bijeenkomst werden fouten geinventariseerd die de studenten 

in de al afgelegde toets hadden. Aan de hand van een zo gemaakte 

lijst werd het nut van een systematisehe probleemaanpak op twee punten 

benadrukt: 

door systematiseh te werk te gaan bij het oplossen van een probleem 

kan men de kans op sueces vergroten en een aantal fouten vermijden 

- door tussen- en eindresultaten critisch te evalueren kan men een 

aantal fouten ontdekken. 

Aan de andere kant, zo werd aangevoerd, is het duidelijk, dat geen 

methode of strategie tot een oplossing leidt, als men de vakinhoud 

niet voldoende beheerst en niet in staat is om die kennis toe te passen 

op problemen. Allereerst moet men dus aandaeht besteden aan de vakkennis. 

Dit werd gedaan aan de hand van het door Mettes en Pilot (1980a) 

ingevoerde begrip kernbetrekking. Met de naam kernbetrekking wordt 

een fundamentele wet aangeduid, die als het ware de kern van een 

stuk theorie vormt. De term wordt ook weI gebruikt voor minder fundamen-

tele formules, die zijn om af te leiden. Een lijst van kern-

betrekkingen, behorende bij een bepaald stuk stof, is daarom te 

beschouwenals een korte samenvatting van de stof en heeft meer inhoud 

dan een lijst van formules. De studenten werd uitgelegd dat bij iedere 

kernbetrekking, of die nu in woorden of in formulevorm is uitgedrukt, 

de kennis van ieder symbool, dat erin voorkomt, hoort, evenals de 

voorwaarden waaronder de be trekking geldig is, en n toepassings-

gebieden. De kernbetrekkingen kunnen gezien worden als kernen waar 

de kennis van stof omheen geordend is. 

In het eerste instruetie-uur werd vervolgens aandaeht besteed aan het 

individueel of in oefenen in het opstellen van een lijst van 

kernbetrekkingen die behoorde bij de stof van biok 2 uit de eursus, 

de wet van Gauss. De toets over dit blok was door iedereen reeds af

gelegd. Bij de bespreking van de lijsten bleken, zoals verwacht grote 

versehillen te bestaan. Dit diende meteen als illustratie voor de 

stelling dat de uiteindelijke keuze of een formule al dan niet een 

kernbetrekking is, persoonlijk blijft. De een heeft graag veel formules 

paraat, de ander leidt ze liever af. 

In het tweede instructie-uur werden de versehiIIende fasen uit de 

Strategie mondeling behandeld. De Strategie werd toegelicht aan de 

hand van voorbeelden. 
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De resterende 4 instructie-uren werden gebruikt voor oefening met de 

hiervoor geselecteerde opgaven. Deze waren zo gekozen dat het nut van 

de Strategie duidelijk bleek. De inhoud van de opgaven sloot aan op 

de blokken waar de studenten (ongeveer) op het moment van de instruc

tie mee bezig waren. De studenten werkten bij het oefenen op werk

bladen waarop de verschillende fasen van de strategie waren aangegeven 

(z~e bijlage I). Deze werkbladen zijn van hetzelfde type als de in 

het project Electriciteit en Magnetisme aan de THT (Van Weeren e.a., 

1979) gebruikte werkbladen. Aan het eind van iedere oefening werd 

een voorbeeldoplossing van het probleem uitgereikt. Een typisch 

oefenprobleem met bijbehorende oplossing is te vinden in de bijlagen 

II en III. 

2.2.4. SeZectie van studenten 

Voor het experiment werden twee groepen van ieder 8 studenten samen~ 

qestold. De controleqroep doorliep de cursus gewoon en word iJlle('n 

gevraagd mee te werken aan het hardop denkend afleggen van toetsen, 

de experimentele groep ontving extra instructie probleemaanpak. 

Deelnemers aan deze groepen waren studenten, die aan de ene kant 

een goede kans maakten om de cursus met succes af te leggen, maar aan 

de .mdere kiJnt niet zo bril:iant waren dat ze geen moei 1 i:ikhodon m('t 

de stof zouden ondervinden. Als selectie-instrument werden daarbij 

eindexamencijfers gebruikt. Na overleg met de studieadvisuers van de 

afdelingen Electrotechniek en Natuurkunde werden de selectiecriteria 

,11:; vn 1 'j t :;aHl('rtC]es to ld: 

- voor het gemiddelde cijfer c voor natuurkunde en wiskunde I en ('v(c'n

tueel wiskunde II moest gelden: 

7,3 $ c $ 8,0 (7,3 is het gemiddelde van twoo J' S 

en een 8) 

- het cijfer nederlands moest ~ 7 zijn. 

De grens voor nederlands word later, door gebrek (lall k(lndidaten, 

verlaagd tot 6. De studentenadministratie van de afdeling Electrotechniek 

produceerde lijsten van studenten die aan deze criteria voldeden. 

Hieruit werden twee, per toeval gekozen, groepen uitgenodigd voor 

informatieve bijeenkomsten gedurende de eerste dagen van september. 

De studenten werd gevraagd om medewerking te verlenen aan het experiment. 
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groep zich op voor het experiment en 5 uit de controlegroep. Deze 

groepen werden volgemaakt (tot n=8) door andere studenten uit de 

lijsten van namen te benaderen. Nadat de groepen vol waren gaf een 

student zich alsnog op voor de experimentele groep. oak hij werd 

toegelaten hoewel hij zelf koos voor de extra instructie. Bij de eerste 

bijeenkomst van de experimentele groep bleek 1 student uit de controle

groep aanwezig te zijn en twee studenten niet aanwezig. Deze studenten 

kwamen later weer weI. In de loop van het experiment zag 1 student 

uit de controlegroep van verdere deelname af; hij vond dat het hardop 

denken hem te veel hinderde het afleggen van de toetsen. Dit 

resulteerde in een experimentele groep met n=10 en een controlegroep 

met n=6. Beide groepen zijn dus niet geheel en al a-select samenge

steld. Specifieke effecten hiervan verwachten wij echter niet. 

2.2.5. De toetsen 

Voor elk van de blokken ui t de SPS-cursus bestaat een verzameling van 

toets-opgaven, waaruit de computer volgens gegeven regels voor iedere 

student een toets samenstelt die, afhankelijk van het blok, bestaat 

uit 4 tot 7 opgaven. Er kunnen 4 typen vragen onderscheiden worden: 

d. Bet eerste type vragen zijn gewone meerkeuzevragen die zo gecon

,>true"rd zijn dat een of andere grootheicl berckend moet worclpn, 

voordat het mogelijk is am uit de alternatieven het goede te kiezen. 

Ze vereisen dus de oplossing van een ~robleem. Deze vragen 

hebben 4 tot 9 alternatieven. 

b. Het tweede type vragen zijn numerieke vragen. Deze zijn geli 

met de onder a. genoemde vragen met dien verstande dat er een getal 

• uitgerekend moet worden en dat er geen alternatieven zijn gegeven. 

c. Diagramkeuze is de derde soort vragen. moet de student uit 

een aantal diagrammen dat gegeven is, het diagram kiezen dat een 

CJ('<fuv(,n :; i tUd LL<' w('(, rqp(:fl:.. 

d. Tot slot zijn er de zogenaamde MTF-vragen waarbij MTF staat voor 

Multiple True False. Hier moet de student van een aantal beweringen 

aangeven of ze goed of fout zijn. 



-12-

III !Ii I "lld"rz""k w(>rd"11 ,111"(>11 tiP !)('W() I I" 1lI('('rk"lJz"vr'](jl'll "11 ti,' 

numerieke vragen voor de toetsing van de hypothese bruikbaar geacht, 

daar dit de enige vragen zijn die een volledige oplossing van een 

probleem vereisen. Diagram-keuzevragen en MTF-vragen zijn niet relevant 

voor toetsing van de hypothese daar de Strategie niet op dit soort 

vragen van toepassing is. 

Over studenten varieerde dus niet aIleen de inhoud van de opgaven 

(trekking uit een verzameIing), maar ook het aantal uiteindelijk in 

het onderzoek te gebruiken opgaven, daar sommige studenten meer 

diagram-keuzevragen hadden dan andere. Dit heeft geen consequenties 

voor de toetsing van de hypothese. Ten eerste wordt de Strategie 

geidig geacht voor elk probleem dat volledig opgelost moet worden, 

ongeacht de vakinhoud. Ten tweede zal, in eerste instantie, gekeken 

worden naar gegevens per groep en niet per individu. 
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3. DE EFFECTMETING 

De vraagstelling in het onderzoek luidde: I Gnan de studenten die (1(' 

IPA volgden meer conform de aangeboden strategie problemen oplossen?' 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet het oplosgedrag van de 

studenten worden tegen het ideale, gedoceerde oplosgedrag, 

de Strategie. Dit vereist een gecompliceerde meting. In dit hoofdstuk 

wordt deze meting behandeld. 
;: '-:, ... : .; 

vO:o,r,)let verkrijgen ,van da,t.a,.werd. gek,ozen voor de methode' van hardop 

denken.wordt deze methodebe'schreven en de wij ze waarop in het 

onderzoek protocollen verkregen werden. Vervolgens wordt ingegaan 

op de analyse van protocol len in het algemeen en hoe de analyse in 

dit onderzoek werd uitgevoerd. Resultaat van deze analyse was dat 

het oplosproces van een student als een opeenvolging van denkstappen 

beschreven k~n worden. Tot slot wordt uiteengezet hoe deze sequentie 

van denkstappen vergeleken werd met de in de IPA gedoceerde Strategie. 

3.1. De hardop denkmethode 

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de zogenaamde hardop denk

methode. Deze methode houdt in dat uitvoerders van een cognitieve 

activiteit deze hardop denkend uitvoeren. Deze methode werd reeds 

gebruikt bij een varieteit aan activiteiten en is vooral onderzoek 

naar probleemoplossen populair. Relevilllt.e Ii teratuur is in eli t verband 

bijvoorbeeld Newell en Simon (1972), Vaags (1975), Samson (1976) en 

Van Streun (1980). 

Een groot voordeel van deze methode is dat er directe kwalitatieve 

data te verkrijgen zijn. Een evident nadeel is de omslachtige en 

mogelijk tot subjectiviteit aanleiding gevende scoringsprocedure die 

bij deze methode noodzakelijk is. Daarnaast wordt ook gerapporteerd 

over een mogelijke interferentie tussen deze methode en het oplosgedrag 

(Flaherty, 1975). Een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen 

van deze methode vinden we bij Nisbett en Wilson (1977) en Ericsson 

en Simon (1980). Deze discussie zal hier niet herhaald worden. Volstaan 

wordt met de conclusie die Wouters en De (1982) eerder trokken 

namelijk dat er geen principiele bezwaren zijn tegen het toepassen 

van de methode. 
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3.2. De opname van de toetsen 

lJe :JLudellLell die dceloulllcn ddll lIC,L expl'rilllcllL (zow('l dc' cOllLndu-

als de experimentele groep) moesten drie bloktoetsen (na de blokken 

2, 6 en 9) hardop denkend afleggen. 

Net als aIle andere deelnemers aan de cursus E&M I konden de deelnemers 

aan het experiment zelf - via intekenlijsten - het moment uitkiezen 

dat ze een toets.wilden afleggen. Ze kregen toetsopgaven, die volgens 

de normale procedure door de computer uit een yerzameling toets-

opgaven getrokken waren. V~~r het op geluidsband opnemen van het 

hardop denken werden twee onderzoeksassistenten (ouderejaars studenten 

natuurkunde) aangetrokken. Een van hun taken was om de studenten van 

het benodigde materiaal te voorzien. Dit waren het toetsboek met op

gaven voor de toets, de toetsbrief met de door de computer geselecteerde 

opgaven en de werkbladen voor de uitwerking van de problemen. De werk

bladen waren onderverdeeld in vijf delen (zie bijl. IV), dit om later 

bij het beluisteren van de opname, de schriftelijke uitwerking van de 

student en zijn uitspraken op de band gemakkelijker bij elkaar te 

brengen. Gedurende de opname maakte de assistent namelijk een 'technisch 

protocol', d.w.z. hij maakte een lijst van de stand van de teller van 

de recorder iedere keer wanneer een student aan een nieuw deel van 

zijn werkblad begon. Ook werd daarbij aangetekend wanneer de student 

een tekening maakte of een saillante uitspraak deed. 

De studenten werd gevraagd om al werkend hardop te denken maar verder 

geen aandacht te besteden aan de assistent of de cassetterecorder. 

Bij langere stiltes was het de taak van de assistent om de student 

weer te herinneren aan het hardop denken. Verder mocht de assistent 

op geen enkele manier invloed uitoefenen op het werk van de student. 

Het totale protocol van een toets bestond dus uit drie onderdelen: 

de bilndopname, het schriftelijk work van de student en het tcchnisch 

protocol van de assistent. 

3.3. Analyse van protocol len 

Bij het toepassen van de hardop denkmethode ontstaan protocollen. Dit 

de (vaak letterlijk uitgeschreven) uitingen van de studenten, 

oplossers. Deze weerspiegelen het oplosgedrag in ruwe vorm. De proto

collen moeten door de onderzoeker geanalyseerd worden wil men inzich

telijke en interpreteerbare data krijgen. Dit gebeurt in de protocol-

analyse. Bij een analyse wordt vri altijd een analyseschema als 
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Imlpmiddel qebru.tkt. Dc houw~,t.(!n0n van C(,fl aflalyseschemCl 7.1 :in, Wnt 

wij willen noemen, de eogniLl.eve ccnheden. cognitieve eenheden be

vatten de psychologische inhoud van het schema. Afhankelijk van het 

gebied van onderzoek bevatten de cognitieve eenheden bestuderings

processen, denkhandelingen, etc. Op het gebied van probleemoplossen 

wordt veelal gesproken van denkstappen. Een voorbeeld van zo'n denk

stap is: 'het uitvoeren van een probleemtransformatie' (Mettes en 

Pilot, 1980a). In termen van het schema zijn cognitieve eenheden 

elementair (zie ook 3.4.). 

Een cognitieve eenheid in een analyse schema bevat een label en een 

zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de voor de betreffende 

cognitieve eenheid typerende cognitieve handeling. Deze omschrijving 

maakt het schema geschikt voor analysedoeleinden. Uitingen van 

oplossers kunnen zo binnen cognitieve eenheden geplaatst worden. Hoe 

nauwkeuriger de omschrijving des te minder moeilijkheden er zullen 

bij de scoring. De omschrijving is daarom vooral van be lang 

voor het verkrijgen van een acceptabele intersubjectiviteit. Een 

verder hulpmiddel hierbij is het opnemen van voorbeelden van uitspraken 

van oplossers bij elke cognitieve eenheid. 

Dus: een analyseschema is opgebouwd uit cognitieve eenheden. Eike 

cognitieve eenheid bevat een label en een omschrijving van een cogni-

tieve handeling. Daarnaast kan de cognitieve eenheid 

beelden van de cognitieve bevatten. 

3.4. Soorten analyseschema's 

Analyseschema's kunnen op twee dimensies ingedeeld worden: 

de structuur van het schema 

de mate van detail van een schema 

fieke voor-

Qua structuur kan men twee soorten schema's onderscheiden I opsomschema' s 

en relatieschema's. Opsomschema's bevatten aIleen de een

heden soms in soorten geordend (zie bijvoorbeeld Wouters en De Jong, 

19H2; Olshavsky, 1976, 197B). Relatieschema's bevatten daarnaast ook 

(logische,temporele) relaties tussen cognitieve handelingen (zie 

bijvoorbeeld het TSP-model van Mettes en Pilot, 1980a). De keuze van 

het soort schema zal afhangen van de structureerbaarheid van het 

denkproces dat onderzocht wordt. 
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De mate van detail van een analyseschema wordt teruggevonden in het 

aantal cognitieve eenheden dat een schema bevat. De mate van detail

Ie ring is vooral een keuze van de onderzoeker. Eerder werd gesteld 

dat cognitieve eenheden binnen een schema elementair zijn. Dat wil 

zeggen dat de cognitieve nandelingen uit een eenheid niet verder 

gede~ai+leerd kunnen worden. Dat is zeker weI het geval. Het boven 
. . 

aangehaalde voorbeeld: 'uitvoeren van een probleemtransformatie' kan 

bijvoorbeeld verder worden in: ' en substitueren 

van een kernbetrekking' en 'successieve transformatie vanuit het 

gevraagde' (Mettes en Pilot, 1980a, bIz. 106). Deze specificaties 

zouden ieder op zich best als een in een eenheid centraal staande 

cognitieve handeling kunnen functioneren. 

Bij exploratief, louter beschrijvend, onderzoek zal de mate van detail 

vooral afhangen van de mate van tevredenheid die een onderzoeker op 

een gegeven moment met de beschrijving heeft. Bij hypothese toetsend 

onderzoek zal de mate van detaillering sterk bepaald worden door de 

onderzoeksvraag. Detaillering die veel verder gaat dan voor de beant

woording van de onderzoeksvraag noodzakelijk is moet achterwege 

worden. 

In het onderhavige onderzoek moest nagegaan worden of studenten die 

de Strategie aangeboden deze strategie ook gingen gebruiken 

bij het oplossen van problemen. Een strategie bevat relaties tussen 

fasen in het oplosproces. Om een vergelijking tussen het oplosgedrag 

van de studenten en de Strategie te kunnen maken is dan een 

reZatieschema nodig. De relaties tussen de cognitieve eenheden uit 

het analyseschema moeten afgeleid worden uit de Strategie. De detail

lering van het analyseschema moet afgestemd zijn op de detaillering 

van de Strategie. 

Omdat de rijkheid van het materiaal uitnodigde tot een diepere, meer 

analyse is aan het eerste onderzoeksdoel een tweede 

toegevoegd. Het tweede onderzoeksdoel is ruim geforrnuleerd en behelst 

een naar verschillen in cognitieve handelingen tussen 

studenten. Wij gaan hier nu niet verder op dit tweede, 

onderzoeksdoel in, daar hier een apart rapport aan gewijd zal worden 

(Ferguson-Hessler en De Jong, in voorbereiding). De tweede 

wordt hier slechts vermeld omdat deze gevolgen heeft voor het 

schema. Er werd meer detail aangebracht dan voor het hypothese toetsende 

deel van het onderzoek noodzakelijk zou • Deze uitbreiding 
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echter zodanig dat door samenvoeging van cognitieve eenheden het 

oorspronkelijke hypothese toetsende doel van het onderzoek zonder 

problemen kon worden uitgevoerd. De uitbreiding kwam neer op verdere 

differentiering van de in 3.5. genoemde categorieen. Het ontwikkelde 

analyse schema , dat zowel een hypothesetoetsend als een exploratief 

doel kan dienen, wordt hierna aangeduid met de term meetschema. 

3.~. De constructie van het meetschema 

Bij de constructie van het meetschema werd begonnen met het opstellen 

van een ideaal oplossingsmodel. Allereerst werden de vijf fasen uit 

de strategie als voigt gepreciseerd: 

A. Analyse 

A.O. Lezen van de tekst; bekijken van eventuele figuren. 

A.l. Situatie-analyse. 

/\. /. • [JO(' j -.-:trwl y~;('. 

Kb Kernbetrekkingen 

Kb.l. Selecteren van kernbetrekkingen. 

Kb.2. Vaststellen van de geldigheid van gekozen kernbetrekkingen. 

o. Oplossingsroute 

0.1. Zoeken naar een oplossingsroute. 

0.2. Vaststellen van een oplossingsroute. 

DP Kiezen van een direct aan te pakken deelprobleem. 

U. Uitwerking 

U.l. Invullen van gegevens in een kernbetrekking en uitvoeren van 

algebraisch en arithmetisch rekenwerk. 

U.2. Vaststellen resultaat U.l., integratie in oplossingsroute. 

K. Kontrole 

K.U. Controle op U.l. door herhaling 

K ... Andere controlemethoden. 

Vervolgens werd op grond van literatuur en eigen overwegingen descrip

tieve elementen toegevoegd. ZO was bijvoorbeeld al snel duidelijk dat 

het noodzakelijk was om, voor niet eenvoudige problemen, een denkstap 

op te nemen die niet expliciet in de Strategie genoemd werd namelijk 

de probleemtransformatie (zie ook Mettes en Pilot, 1980a). Het begrip 
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integreren, differenti~ren, seh en numeriek rekenen, vij 

elkaar, 'standaardbewerkingen' genoemd. 

Het be.grip probleemtransformatie werd gebruikt om die denkstappen te 

besehrijven die in sommige problemen nodig kunnen zijn tussen aan de 

ene kant het afbakenen van het (deel-)probleem en aan de andere kant 

het uitvoeren van standaardbewerkingen. Een voorbeeld hiervan is: 

het kiezen van een oppervlak, waarop een integraalstelling kan worden 

toegepast. 

Het feit dat de meeste toetsopgaven meerkeuzevragen waren noodzaakte 

het toevoegen van twee denkstappen: 

V. Vergetijken van het gevonden antwoord met de gegeven antwoord

alternatieven. 

G. GiDDcn d.w.z. op grond van niet fystsehe argumenten gokken op 

een van de alternatieven. 

In figuur 1. de zo opgestelde cognitieve handelingen verwerkt in 

een ideale oplossingsweg. Deze weerspiegel t de Strategie. Enkele niet 

expliciet in de onderwezen strategie opgenomen fasen maken wel deel 

uit van de ideale oplossingsweg. De fasen A.D. en V. zijn opgenomen 

om een begin- en eindpunt te hebben. De fase uitwerking uit de 

is weer in U. en Pt. Uiteengezet werd waarom dit gebeurd is. 

V~~r de uiteindelijke vergelijking van het oplosgedrag met de 

heeft dit geen eonsequenties (De overgangstabel, zoals besehreven in 

par. 3.7, is hierop afgestemd). De lus in het model is ingebouwd om aan 

te geven dat bij problemen waar meerdere deelproblemen opgelost moe ten 

worden telkens weer teruggegaan moet worden naar de keuze van een 

nieuw Tevens is in het model opgenomen dat niet bij elk 

een probleemtransformatie hoeft plaats te vinden, maar dat 

er een keuzemoment bestaat waarin de student beslist of er voor het 

deelprobleem direct een standaarduitwerking bestaat. Ook de 

Gissen hoeft niet op te treden. 

De OP(1"st(~Ldu lij:;L Villi cO(JlIiL.iev(~ ('(!Tlil<'dcll Wt'nJ m .. t behulp Viln <'('II 

aantal protoeollen van studenten fijnmaziger gemaakt. Dit betrof 

weliswaar E&M problemen van studenten die verder gevorderd waren in 

de studie dan de deelnemers aan het onderzoek maar verwachtten 

daar geen al te grote afwijkingen door. De nu ontstane st werd 

om twee nog niet gebruikte E&M I protocol len te analyseren. 
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A (A.1. + A.2.) 

o (0.1. + 0.2.) 

U (U.l. +U.2.) 

}: (Y. U. + K ••• ) 

Figuur 1: De ideale 
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Dilarbij bleek dat aIle uitingen van de oplossers in cognitieve een

heden uit het schema geplaatst konden worden; het schema voldeed dus 

goed. De structuur van deze twee oplossingen was echter niet conform 

de structuur van het meetschema. De structuur de ideale oplos-

singsweg volgens de Strategie aan, een weg die deze studenten niet 

noodzakelijkerwijs hoefden te volgen. 

Het aldus ontstane meetschema werd gebruikt bij de analyse van de 

protocollen uit het onderzoek. Hierbij hoeft het schema slechts mini

maal bijgesteld te worden. Dit gebeurde aIleen wanneer er iets nieuws 

in een protocol optrad. Deze uitbreidingen betroffen aIleen sub-cate-

categorieen. 

Het definitieve meetschema, waarvan de structuur in figuur 1. is 

weergegeven wordt hierna inhoudelijk behandeld. 

3.5.1. Beschrijving van de cognitieve eenheden van het meetschema 

l\. Analyse 

A.D. Lezen van de tekst; bekijken van eventuele figuren. 

A.1. Situatieanalyse 

A.l.1. Maken van een schets of tekening; invoeren van een coordinaten

steisel. 

A.1.2. Aangeven van relevante gegeven grootheden in de figuur of op 

andere manier. Het gaat hier om Iadingen, stromen, velden, 

aardverbindingen, etc. 

Voorbeeld: - de stroom neemt af ••••• 

A.3.1. Het vaststellen van relevante kenmerken van de situatie, die 

niet expliciet gegeven zijn. Hieronder valt o.a. het vaststellen 

van symmetrie-eigenschappen, het maken van gevolgtrekkingen 

uit de gegevens, het aangeven van een typering van de situatie. 

Voorbeelden: dat betekent dat hier een spanning over staat. 

- die spoel, dan stuurt hij door zichzelf gewoon 

Li, en door de andere stuurt hij pLio 

als je zo'n stroom hebt, dan gaat het B-veld 
-+ 

in de e~ - richting staan. 

dan is hier (in een geleidende) plaat E O. 

er is een constante snelheid; FL in het vlak 

is dan gelijk aan in het vlak. 
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-~ 

het veld staat in de e -richting, dus over ET~ 
7. 

en IX; stuu L gcen indue tiC'~ipanJlillg. 

- q is positief, dus het veld loopt van binnen 

naar buiten. 

buiten de beide platen is de veldsterkte nul 

vanwege de negatieve lading die op de 

plaat geinduceerd wordt. 

I2 = constant, dus die wekt geen inductiespanning 

op in spoel 1. 

- er ontstaat dan een geinduceerde emk., •••. 

en dan gaat er hier een stroompje lopeni 

krijgt dus een inductiestroom. 

A.l.4. Verder analyse na gedeeltelijke oplossing of oplossingspoging. 

Deze wordt uitgevoerd omdat gedurende de uitwerking 

van het probleem behoefte ontstaat om de gegeven situatie nader 

te analyseren, bijvoorbeeld om na te gaan of een gegeven groot

heid aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer aangenomen kan 

worden dat deze behoefte in de eerste voorzien had 

kunnen worden, moet deze denkstap niet als A.1.4. maar als A.1.2. 

of A.1.3. gescored worden. 

Voorbeelden: is de flux overal constant? d niet, dat. is 

de magnetische inductie, en die is niet overal 

constant. 

- even kijken naar de richting van de spoel. 
-7 

- het oppervlak staat loodrecht op E, dus het 

inproduct gewoon EA. 

A.2. Doelanalyse 

A.2.1. Bet gevraagde aangeven in figuur en/of vaststellen.van de ken

merken (in E&M termen) van het 

Voorbeelden: - er wordt dus gevraagd naar de spanning tussen 

D en E. 

- de coefficient van inductie moest ik 

hebben. 

de energie, die zit hem in de stroom hier en in 

een of andere in de buis. 
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A.2.2. Bet formuleren van schattingen en/of verwachtingen La.v. het 

gevraagde, zoals het vergelijken hiervan met gegeven grootheden, 

of het aangeven van teken of richting. 

Voorbeelden: 
+ + 
H moet een y-component hebben, B dus ook in het 

ferriet. 

de oppervlaktelading is negatief, en numeriek is 

die groter dan 01' (Uit de voorbeeldoplossing). 

op grond van deze symmetrie zullen de o's van de 

twee vlakken (het gevraagde) gelijk zijn. 

- buiten de platen is het veld nul. 

- de veldlijnen lopen naar buitenj die moeten op-

gevangen worden, dus er moet een 

zijn. 

lading 

A.2.3. Het (voorlopig) elimineren van niet acceptabele alternatieven. 

Deze eliminatie is gebaseerd op een vergelijking van de gegeven 

antwoordalternatieven met elkaar en met de gegevens of met 

resultaten uit de analysefase. 

Voorbeelden: - binnen een geleidende bol is het veld nul, dus 

antwoord 2 valt af. 

de flux is in ieder geval niet 

want die staat overal naar buiten. 

aan nul, 

- binnen in een geleider is het veld nul, dus aIleen 

alternatieven 1 en 2 komen in aanmerking. 

- buiten de platen is het veld nul, dus ik heb nu 

de vier antwoorden tot alternatief 

3 en alternatief 4. 

- buiten r = 3a is const .. , dus '¥ const. ; 

dat sluit antwoord 3 en 6 uit. 

A.2.4. Zoeken in de antwoorden naar een voor de oplossing, 

terwijl een resultaat of schatting nog ontbreekt. 

Voorbeelden: - even kijken naar de antwoorden •••• een integraal 

zal er weI inzitten 

- ze hebben allen ----~~-

dat kan natuurlijk. 

t.g.v. de binnenste 

bol plus iets t.g.v. de ruirntelading. 
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Kepnbetpekkingen 

Opstellen van (te gebruiken) kernbetrekkingen. De oplosser 

introduceert in zijn oplosproces een kernbetrekking. Dit kan 

ook impliciet gebeuren. Wanneer de introductie expliciet 

plaats vindt, kan de kernbetrekking in woorden of in de vorm 

van een formule gepresenteerd worden. 

Zeer eenvoudige bijvoorbeeld wiskundige formules zoals het 

oppervlak van een bol, worden niet tot de Kb's gerekend. 

Voorbeelden: - dat kun je berekenen met de wet van Gauss. 

de loodrechte component van het B-veld is continuo 

Vaststellen van de geldigheid van (voorlopig) gekozen kern

betrekkingen in de gegeven situatie. Vaak zal Kb.2. opgenomen 

zijn in Kb.l., daar men een kernbetrekking kiest op grond van 

de situatie. Kb.2. is gereserveerd voor het expliciet nagaan 

of de juiste condities aanwezig zijn. 

Voorbeeld: - er is geen vrije lading op dat oppervlak, dus 

D is continuo 
n 

a » b, dat wil dus zeggen dat ik het veld van 

een lange draad mag gebruiken. 

maar je hebt geen oneindige draden 

- maar B is niet constant, dus die wet is niet 

van to(~pilssinCJ (ovcJr <I> '" Rl\l. 

Oplossbtgsroute 

Maken van algemene plannen, aangeven van mogelijke oplossings

methoden, zoeken naar deelproblemen, bekijken van een speciaal 

geval. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de in Kb.l. 

geselecteerde kernbetrekkingen. 

Voorbeelden: - dat kun je berekenen met een spiegelbeeldlading. 

- ik zal het veld in twee symmetrische punten 

bekijken. 

ik stel dat die op cirkeltje I legt, dan heb ik 

als ik de totale lading in een punt mag denken, 

dan hoef ik alleen Q te berekenen - maar 
omsloten 

p is niet homogeen - dus ik zal moeten oppassen. 

- ik kan veronderstellen, dat er een stroom loopt 

met als gevolg een flux - maar laat dat maar 

niet doen. 
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Vil~;U;tell('n viln declprobl(~llIcn ('n oplossinqsrouh~, d.w.z. d(' 

volgorde, waarin de deelproblemen zullen worden opgelost om 

tot het eindresultaat ~e komen. 
-)- -+ 

Voorbeelden: - er werkt een Lorenzkracht, en die is FL 1(1xB), 

en I is de inductiestroom; die is sind/R, en sind 

dat was die vBsina.l- kijken of ik er zo uit kom. 

als je met Laplace het veld van die winding uit

rekent in P, dan weet je M = ~ 1
2

, 
tot 

DP Kiezen van een (deel-)probleem, dat direct wordt aangepakt. 

Dit hoeft niet expliciet te gebeuren. Als in 0.2. al de oplos

is vastgesteld, zal deze denkstap vaak impliciet 

Voorbeelden: nu kunnen we het B-veld in koper bepalen. 

nu moet ik ze gaan vergelijken buiten. 
-+ 

- H-ontmagnetiseerd, eens kijken. 

- dan kan ik nu uitrekenen de veldsterkte. 

PT Frobteemtransiormaties 

PT.1. 

Het begrip probleemtransformatie is een samenvatting van aIle 

denkstappen tussen aan de ene kant het afbakenen van het (deel-) 

probleem en het kiezen van de toe te passen kernbetrekking{en), 

~n aan de andere kant het uitvoeren van standaardbewerkingen. 

Het opsplitsen van het oorspronkelijke probleem in deelproblemen 

valt onder 0 en is dus geen probleemtransformatie. 

Een probleemtransformatie kan verschillende vormen hebben: 

Bet specificeren van een algemene kernbetrekking naar het 

probleem. Bijvoorbeeld het kiezen van een kring resp. oppervlak 

bij het toepassen van een integraalstelling. Ook het vervangen 

van algemene grootheden uit de Kb door ~ueueu, die van toe-

passing zijn op het probleem valt hieronder voor zover deze 

vervanging niet een zuivere invulling is. 

Voorbeelden: - pakken we een kring, 

stroom gepakt zal worden. 

de oppervlakte-

- kringintegraal B ds; dan ga ik dus kijken met 
s 

een cirkel met straal r, die ook weer concentrisch 

is. Daarop is B constant. 

dan kies ik een met straal r 

- Q is dan de 
omsl 

op de bol plus de ruimtelading. 
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Het interpreteren van de situatie in termen van de gekozen 

kernbetrekking. 

Voorbeelden: - zeg dat de stroom die kant op , dan heffen 

die es elkaar op, en die kleine stukjes 

n te verwaarlozen. 

(Kb: M 

Het vervangen van het oorspronkelijke of een deelprobleem 

door een ander, gelijkwaardig, probleem of problemen. 

Voorbeeld: - dat stel platen, dat in water is 

gedompeld, kun je be schouwen als twee parallel 

geschakelde condensatoren. 

- ik plaats de hele lading, Qbol en Qruimte' in 

het middelpunt, dan hoef ik alleen maar 

Q 1 uit te rekenen. 
oms. 

- de flux door dit vlak is tegengesteld aan de som 

van de fluxen door deze twee vlakken (samen vormen 

ze in een 2-dim.probleem een gesloten oppervlak), 
-+ 

want er is geen lading aanwezig, want E hangt 

niet van x en y af. 

- als we de ene helft (van een draadraam) omklappen, 

dan zou je zoiets krijgen (schets). Dan zouden 

ze (de fluxen) van elkaar kunnen aftrekken en 

dat is dan nul. 

Het (technisch) opdelen van een (deel-)probleem in subproblemen, 

waarop een standaardbewerking direct kan worden toegepast. De 

uitwerking van de subproblemen is voor elk subprobleem in 

gelijk, en de samenvoeging van de deelresultaten is een 

rekenkundige bewerking. Deze opsplitsing onderscheidt zich duide

lijk van de onder 0.2. ingevoerde denkstap "formuleren van 

een fysisch deelprobleem". 

Voorbeelden: - ik moet de energiedichtheid integreren van 0 naar 

13,5; dan gaik weer splitsen in een integraal 

van 0 tot 5 met ~r 1 plus een integraal van 

5 tot 13,5 met ~ ~ 1. 
r 

- ik moet de flux hebben door de kubus. Dan bekijk 

ik de zijvlakken een voor een. 
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U Uit~erkina 

U.l. Bet uitvoeren van standaardbewerkingen, zoals algebraisch 

en arithmetisch rekenwerk, integreren, differentieren, een

voudig invullen van gegevens in de kernbetrekking, het maken 

van een tekening t.b.v. de uitwerking van een formule 

(bijvoorbeeld om boeken te bekijken). 

Voorbeelden: - dus ik integreer vanaf r. Dat is •.•.• 

- B loodrecht is gelijk aan B gedeeld door ~O. 

Dat is dus 1000 A/m. 

U.2. Vaststellen van het resultaat van U.l. en integratie in de totale 

oplossingsroute. Bieronder valt ook een eerste evaluatie van het 

resultaat van 0.1. 

Voorbeelden: dat is dan •.•. (formule). Ja, dat is goed, dat 

is de ene, de andere .•.. 

- dan zou dit het antwoord moeten zijn. Bet ziet 

er zo simpel uit. 

Ik vertrouw dit niet helemaal. 

ik zie dat ik weer uitkom op ••.•• (formule). 

ik zie toch niets anders, dus rekenen we maar 
. 1 

Ul.t 32 

- zo kom ik er niet. Ik moet iets anders proberen. 

dat kan nooit; r komt er niet in voor, en ik 

moet E(r) hebben. 

U.3. Het (voorlopige) elimineren van antwoordalternatieven op grond 

van tussenresultaten. 

Voorbeelden: - in dat gebied neemt de flux dus kwadratisch toe, 

dan vallen een aantal alternatieven af. 

het is de vraag of je (die spanningen) moet 

of aftrekken. Maar kunt zowiezo 

nooit een factor 1/2 of 3/2 in het antwoord 

krijgen. 

- B = ~OI/L, en ~ = BA, en A 2ITr dus er zal een 

2IT in het antwoord moeten of , IT in ieder geval. 

v. Vergetijken van het resuttaat met gegeven antwoordatternatieven 

v. Hier wordt het eindresultaat vergeleken met de aangeboden ant

woordalternatieven. 
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Voorbeeiden: - nou, het staat erbij. Dus antwoord 4. 

ContY'oZe 

en die staat nergens 

heb ik een fout gemaakt. 

de antwoorden; dan 

ja maar dan geven ze je een logaritme, dus 

waarschijnlijk moet je terugwerken naar een 

logaritme. 

- maar die Eben ik kwijt. 

het staat er niet bij, maar dat zat er dik in, 

want ik heb die weerstand niet meegerckend. 

het staat er weI bij - maar of het goed is? 

Vergelijken van het gevonden antwoord met de onder A.2.2. ge

maakte schattingen van het antwoord, of met daar geformuleerde 

verwachtingen t.a.v. het antwoord. 

Voorbeelden: - dat betekent dus, dat op het moment dat die 

schakelaar gesloten wordt, dan loopt er een 

stroom van 1 A, en op den duur loopt die spoel 

leeg, en dan loopt er inderdaad geen stroom 

meer. Dat klopt uitstekend. 

- maar er is een vraagteken bij: dat kan niet 

n. 

- eens kijken, is dat cen logisch? ..... . 

dus hij heeft weI een y-component. 

- (na V) r
1 

kan niet wegvallen, want Q . rUlmte 
hangt van r

1 
af. 

Ik heb een fout gemaakt bij de berekening van 

Qruimte' 

Controle op de dimensie van het antwoord. 

Controle op de gevolgde oplossingsroute. 

Dit is een conceptuele controle achteraf op de logica van de 

oplossingsroute, de toepassing en eventueel de geldig-

heid van de kernbetrekkingen. 

Voorbeelden: ik wil controleren of het dat je de ruimte-

lading in het middenpunt mag 

- even ki waar ik een redeneerfout gemaakt kan 

hebben om die beide antwoorden eruit te krijgen. 

Dat is in de keuze van de gaussdoosjes, maar 

ik denk dat dat goed is. 
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- B is afhankelijk van X; dus dat (de integratie) 

zal wel kloppen; dan is I = O. 

K.U. Controle op de onder U.1. uitgevoerde bewerkingen door meer 

of minder directe herhaling van dezelfde bewerkingen. 

K.M. Controle van het antwoord en/of de methode door toepassing van 

een nieuwe kernbetrekking. 

voorbeelden: hier buiten is E = 0; dan kies ik een bolopper

vlak, en de totale lading die hij omsluit moet 

nul zijn Dat klopt. 

- het veld buiten (bedoeld: de ladingen buiten) 

heeft geen im: Ioed op het veld hierbinnen, 

terwijl de lading binnen wel het veld beinvloedt. 

- ik zit nu op antwoord 4. Kijk maar naar de situ

atie met die andere plaat. Ik pak weer een 

gaussdoosje ...• E
2 

= 2El •• dus weer antwoord 4. 

- I = 0, was dat te verwachten? V~~r een gesloten 

kring kun je ook de fluxverandering berekenen 

(om lind te vinden) en daar komt mooi nul uit. 

Dus I = O. 

K.K. Controle op consistentie van het antwoord. 

Voorbeelden: 

G. Gissen 

l(t = ln2) = 4A. Is dat mogelijk? Ja, het is weI 

redelijk, want bij t = 0 is I o en voor 

t = 00 is I = 8A hebben we gezien. I moet groeien, 

dus dat ziet er goed uit. 

dus M = L, klopt dat? Ja, want ze zijn maximaal 

gekoppeld, dus hij veroorzaakt even veel flux 

door de andere als door zichzelf. 

Het op grand van niet fysische argumenten elimineren van niet 

acceptabele antwoorden, en het gokken op een van de avergebleven 

antwoorden. In tegenstelling tot A.2.3. en U.3. is dit een denk

stap, die op onmacht berust, en gebruikt wordt bij gebrek aan 

beter. 
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Men neemt vaak zijn toevlucht tot gissen, als de vergelijking 

in vorige denkstap een negatief resultaat oplevert. 

Voorbeelden: bij de positieve antwoorden komt er een N
2 

veer 

en een £0' en dat is allemaal fout. Dus moet 

het negatief zijn. 

we iets moeten zoeken met •.. (formule). 

Ja, dat zie ik staan. Ik kan het niet helemaal 

verklaren, maar volgens mij is dat het antwoord. 

- gokkie 

- ik zal moeten gokken. Ik zat aardig in de goede 

richting, aIleen die factor l/x ... nu, het zal 

dan weI 2 zijn. 

3.6. De gevolgde we~kwijze bij de p~otocolanalyse 

V~~r de analyse van protocol len worden bandopnames vrijwel altijd let

terlijk uitgeschreven of uitgetikt. Helaas was er in dit onderzoek 

geen (financiele) ruimte om dit, zeer tijdrovende, werk te laten uit

voeren. Besloten werd daarom om rechtstreeks van de band te analyseren. 

Het analysewerk werd steeds gedaan door twee personen. Meestal waren 

dit beide onderzoekers. Gedurende de vakantieperiode werd een van deze 

vervangen door een studentassistent (ouderejaars student natuurkunde) . 

Deze studentassistent was eerst terdege ingewerkt. De protocol len waren 

anoniem en de beoordelaars van de protocol len wisten niet tot welke expe

rimentele conditie een protocol behoorde. 

Bij de analyse werden uitspraken van studenten benoemd door middel van 

de cognitieve eenheden uit het meetschema. Resultaat van de analyse is 

dan een sequentie van labels van cognitieve eenheden. Tevens werd er 

aantekening van gemaakt wanneer een student een natuurkundige of reken

fout maakte. Daarnaast werd vaak bij een cognitieve eenheid kort de 

vakinhoud waar deze betrekking op had vermeld. Selecteerde de student 

bijvoorbeeld een kernbetrekking, dan werd aangetekend welke dit was. 

Een voorbeeld van het resultaat van een analyse is opgenomen in bijlage 

v. Een indruk van de betrouwbaarheid van de analyse wordt gegeven in 

par. 4.2. 

De studenten die deelnamen aan het onderzoek moesten drie bloktoetsen 

hardop denkend uitvoeren, de bloktoetsen 2, 6 en 9. Vanwege het tijd

rovende karakter van de meting werd besloten de analyse van de proto

collen van blok 6 niet uit te voeren. Blok 6 was een tussentijdse meting. 
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IUs er v(!r!;chillen ontstaan dan rooeten die het duidelijkst ~ijIl 

tussen biok 2 en biok 9. 

3.7. Ver'ue lijkinuvan he i OJ> lOIJ(]adY'ag mc·t de st':micgie 

De sequentie van cognitieve eenheden die ontstaat als resultaat van 

de analyse weerspiegelt het oplosgedrag van de student. Dit oplosgedrag 

moet dan vergeleken worden met het oplosgedrag dat volgens de Strategie 

ideaal is. Hiertoe werden allereerst de subcategorieen uit het meet

schema samengevoegd tot de hoofdcategorieen uit figuur 1 (bIz. 19 ). 

Vervolgens werd besloten de geanalyseerde protocol len te gebruiken tot 

de student bij een opgave een eerste eindantwoord gegeven had. Dan 

meet de strategie die een student gebruikt duidelijk zijn. Om de beoogde 

vergelijking tussen oplosgedrag van de studenten en oplosgedrag volgens 

de Strategie te kunnen maken is onderstaande tabel ontworpen, zorn 

tabel wordt hierna de 'overgangstabel' genoemd. 

A 4 

KB 

o 

DP 

PT 

u 

Figuur 2: De overgangstabel 
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De codes AO, A, KE, etc. betreffen de fasen zoals afgebeeld in figuur 1. 

De fase 'gissen' (G) hoefde niet opgenomen te worden omdat, zoals 

vermeld, er verwerking van de gegevens plaats yond tot het eerste ant

woord van de student. 

De eel len van de tabel geven overgangen tussen fa sen aan. De horizontale 

as is hierbij steeds het uitgangspunt. Op de verticale assen zijn de 

fasen waar men naar toe aangegeven. De eel met nummer 1 in figuur 2 

betekent dan een overgang van lezen (AO) naar analyse (A), de cel met 

nummer 2 een overgang van analyse (A) naar het opstellen van kernbetrek-

king (en) (KB). 

Het volgen van de betekent dat men alle fasen uitvoert in de 

aangegeven volgorde. Hierbij moet een uitzondering gemaakt worden voor 

de fase PT, niet elk probleem vereist een probleemtransformatie. 

De Strategie wordt in de tabel aangegeven door de l omlijnde cellen. 

Hierbij is rekening gehouden met het kunnen overslaan van PT en het soms 

noodzakelijke van verschillende deelproblemen (de Ius in fig. 1). 

Daarnaast wordt het niet als een afwijking van de gezien als 

men eerst vergelijkt en dan controleert i.p.v. andersom. Bij MK-vragen 

is het niet reeel te eisen dat wanneer er een antwoord gevonden is 

men eerst controleert voordat er naar de alternatieven gekeken wordt. 

Boven de dubbel omlijnde cellen en de diagonaal is gebied waarin 

overgangen staan waarbij een of meerdere fasen zijn overgeslagen. De 

oplosser gaat sneller dan de Strategie toestaat. Hij maakt bijvoor

beeld geen oplossingsroute en gaat direct van KB naar DP of U. 

Onder de horizontale as staan de overgangen die aangeven dat met terug-

keert naar een fase uit de Strategie. Een moet soms 

terug naar een eerdere fase omdat hij deze heeft of omdat 

hij deze in eerste instantie niet volledig genoeg heeft uitgevoerd. 

Hij heeft bijvoorbeeld geen voldoende analyse gemaakt en moet dit later 

inhalen. De teruggangen in dit gebied zijn dus niet conform de Strategie. 

Bet resterende gebied> onder de dubbel omlijnde len en boven de 

horizontale as is gereserveerd voor teruggangen die niet als afwijking 

van de Strategie gezien kunnen worden. 

Gesteld werd dat de Strategie algemeen geldend was voor de problemen 

die de studenten in dit onderzoek moesten oplossen. Toch willen wij 

enkele afwijkingen van de Strategie niet als echte afwijkingen opnemen 

omdat zij in feite slimme afwijkingen of afwijkingen die door omstandig

heden veroorzaakt worden zijn. Hieronder vallen tussentijdse controles, 
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terugkeer naar fase A.1.4. (zie bIz. 21 ) en het gebruik van de fase 

vergelijking om suggesties voor de oplossing uit de gegeven alterna

tieven te halen. oak wanneer een student er in de fase uitwerking 

niet meer uitkomt (rekenfouten bijvoorbeeld) en dan besluit opnieuw 

met de opgave te beginnen komt deze overgang in dit gebied terecht 

waarna de student weer met 'een schone lei' kan beginnen. Bet betreft 

hier allemaal niet vaak voorkomende gevallen. 

Resulterend zijn er in de tabel twee gebieden waarin overgangen staan 

die conform de Strategie zijn en twee gebieden waarin overgangen staan 

die niet conform de Strategie zijn. 

De geanalyseerde protocol len werden per opgave van elke student over

gebracht op een overgangstabel. In figuur 2 is het geanalyseerde 

protocol van een opgave van een student in de daar afgebeelde over

gangstabel opgenomen. De cijfers in dit voorbeeld geven de volgorde 

van de stappen aan. Dit is hetzelfde protocol dat in bijlage V is 

opgenomen. Nadat aile in het onderzoek opgenomen opgaven (zie par. 2.2.5., 

bIz. 11) op overgangstabellen waren overgebracht, konden ze voor elke 

conditie en groep uit het onderzoek gesommeerd worden. In de cellen komen 

dan de totale van elke overgang te staan. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken voor 

zover het de toetsing van de in par. 2.1. genoemde hypothese betreft. 

Aan het in par. 3.4. vermelde tweede onderzoeksdoel zal een apart 

rapport gewijd worden (Ferguson-Hessler en De Jong, in voorbereiding). 

4.1. Verschillen in strategiegebyuik 

Voor de be ide groepen uit het onderzoek werden voor blok 2 en blok 9 

overgangstabellen opgesteld. Er ontstonden zo vier overgangstabellen. 

Deze zijn opgenomen in Overzicht 1. De tabellen bevatten in de cellen 

de gesommeerde frequenties van de voor de cel geldende overgang tussen 

fasen. Deze somma tie betreft aIle studenten en alle opgaven voor de 

betreffende groep en het betreffende blok. Men kan dus in overgangs

tabel A uit Overzicht 1 aflezen dat in de controlegroep bij blok 2 

in totaal 24 maal een overgang van KB naar U plaatsgevonden heeft. 

De overgangstabellen in Overzicht 1 zijn moeilijk interpreteerbaar 

omdat het totaal aantal overgangen tussen fasen per overgangstabel 

verschillend is. Dit komt door een verschillend aantal opgaven en 

studenten voor de twee groepen en blokken en omdat het totaal aantal 

stappen dat een student voor de oplossing van een opgave gebruikt geen 

constante is. Om de vergelijking tussen groepen te vereenvoudigen 

zijn in Overzicht 2 de frequenties omgezet in percentages (van het 

totaal aantal overgangen in de betreffende tabel). 

Een blik op de overgangstabellen is voldoende om te zien dat er nog 

al eens van het rechte pad, de Strategie, wordt afgeweken. Voor 

van de hypothese is de vraag interessant of er tussen groepen en tussen 

blokken verschillen zijn in het aantal afwijkingen van de strategie. 

Om deze vergelijkingen te kunnen maken zijn in de tabellen lA tim 4B 

gegevens uit de overgangstabellen uit Overzicht 1 en Overzicht 2 

samengevoegd. De categorie 'Overslaan' is een sommatie van het 

uit de overgangstabel boven de dubbel omlijnde cellen en de diagonaal. 

De categorie 'Terug' betreft het onder de horizontale as. De 

categorie 'Strategie' betekent een samenvoeging van het resterende 

. Dit geldt voor de A-tabellen. In de B-tabellen zijn de cate

gorieen Overslaan en Terug weer verder samengevat tot 'Non-Strategie'. 

Telkens wordt eerst de frequentie en dan (schuingedrukt) het percentage 

weergegeven. 



OVERZICHT 1, OVer2angen tussen fasen, fre~uenties. -34-

A. Controlegroep, Slok 2. B. Controlegroep, Blok 9. 

V 2 

K 

U 8 29 

PT 3 9 

DP 9 12 
--fIo-"I--+--I 

o 6 

KB 

0 DP PT U K V 

A 3 2 4 2 5 A 4 5 5 2 11 

KB 8 5 9 KB 2 12 4 8 

0 2 0 

DP 1 DP 

PT 1 PT 

U U 

C. Experimentele groep, Slok 2. D. Experimentele groep, Slok 9. 

V 

K 

U 17 53 4 :2 

PT 3 7 

DP 2 

0 

KB 3 

2 

o DP PT U K V 

A 8 6 2 5 9 A 9 5 :2 15 

KB 4 13 5 16 KB 3 25 3 14 2 

0 4 0 3 4 

DP 3 DP 

PT :2 PT 

U U 



OVERZICHT 2, OVergangen tussen fasen, ~ercentages van het totaal. 
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A. Controlegroep, Biok 2. B. Controlegroep, Biok 9. 

0,4 0,4 

0,4 0,4 0,4 

0 DP PT U K V 0 DP PT U K V 

0,9 0,4 1,6 0,4 

A 1,3 A 1,6 1,9 0,8 4,3 

KB 0,4 KB 0,8 1,6 3,1 

0 0 0,4 0,4 

DP 

PT 0,4 

U U 

C. Experimentele groept Biok 2. D. Experimentele groep, Biok 9. 

V 

K 

U 

PT 

DP 0,5 

0 0,3 

KB 0,3 

0,5 0,8 0,5 

0 DP PT U K V 0 DP PT U K V 

1,1 0,3 0,3 

A 2,1 1,6 0,5 1,4 A 3,9 0,3 

KB 1,1 3,5 1,4 4,4 0,3 3,6 0,5 

0 1,1 1,0 

DP 0,8 DP 

PT 0,5 PT 

U U 
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TabellA: Blok 2 Tabel 1B: Biok 2 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N. -S'1'RAT • 

CONTR. 119/51 67/29 48/21 234 CONTR. 119/51 

182/50 

301 

115/49 234 

EXP. J....--_1....:S_2..:../_5_0 ___ 1_0:c...;.1/_2_8 __ ....:8....:4.:..../....:2-,3 367 EXP. 185/50 367 

301 168 132 601 300 601 

Tabel 2A: biok 9 Tabel 2B: Biok 2 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N.-STRAT. 

CONTR. 122/47 75/29 61/24 258 CONTR. 

EXP. +---......:1:..:8....:3.:..../....:4....:7 __ .=..1.=..18~/....:3....;..0 __ ....:8.:::...9.:..../=-2 3:...-1 390 EXP. 

305 193 150 648 

·122/47 

183/47 

305 

136/53 258 

207/53 390 

343 648 

De tabeIIen 1A tim 2B Iaten zien dat tussen de experimentele groep en de 

controlegroep geen verschillen in afwijking van de Strategie bestaan, 

noch in biok 2, noch in biok 9. 

Tabel 3A: Controlegroep Tabel 3B: Controlegroep 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N.-STRAT. 

BLOK 2 119/51 67/29 48/21 234 BLOK 2 119/51 115/49 234 

BLOK 9 122/47 75/29 61/24 258 BLOK 9 122/47 136/53 
~--~----------"--------~~~ ~--~~--------~--~ 

241 142 109 492 241 251 

Tabel 4A: Experimentele groep Tabel 4B: Experimentele groep 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N.-STRAT. 

BLOK 2 182/50 101/28 84/23 367 BLOK 2 182/50 185/50 

BLOK 9 183/47 118/30 89/23 390 BLOK 9 183/47 207/53 
~----~------~~------~~:...-I , __ ~~~ ________ ~ __ ~ 

365 219 173 757 365 392 

Wanneer de gegevens anders gerangschikt worden en een vergelijking tussen 

de blokken gemaakt wordt, wordt duidelijk dat beide groepen in biok 9 

iets minder volgens de strategie te werk gaan, deze ontwikkeling is 

voor beide groepen geIijk. 

258 

492 

367 

390 

757 
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Verschillen tussen de overgangstabellen zijn eerder toe te schrijvendan 

verschillen tussen opgaven dan aan verschillen tussen benadering 

van problemen. Bij de opgaven van blok 2 moet vaker een probleem

transformatie toegepast worden dan bij de opgaven uit blok 9 1 terwijl 

in dat laatste blok vaker deelproblemen opgesteld worden. De opgaven 

uit blok 9 zijn iets gecompliceerder dan die uit blok 2. 

4.2. Betrouwbaarheid van de anaZyse 

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de analyse werden 

10 (willekeurig gekozen) protocollen uit blok 2 door de onderzoekers 

een tweede keer beoordeeld. Tussen beide beoordelingen lag een periode 

van ongeveer 6 maanden. In het onderzoek werden in totaal 127 proto

collen beoordeeld. Er mag daarom aangenomen worden dat bij de tweede 

beoordeling de eerste beoordeling geen rol meer speelde. In tabel 5 

staan de resultaten. 

Tabel 5: betrouwbaarheidsbeoordeling 

1e beoordeling 

AO A Kb 0 DP PT U K V 

2e be- AO 10 2 12 

oorde- A 15 1 16 

ling Kb 16 1 17 

0 1 1 2 

DP 3 1 4 8 

PT 6 6 

U 14 14 

K 1 1 

V 9 1 10 

4 1 7 

10 15 20 1 4 8 14 2 10 9 93 

Het percentage overeenstemming in deze tabel is 81%. De onbetrouwbaar

heid van 19% wordt grotendeels veroorzaakt door de frequenties in de 

laatste kolom en de onderste rij. Deze betekenen dat bij de ene beoor

deling een handeling van een oplosser weZ en bij de andere beoordeling 
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deze zelfde handeling niet benoemd werd. Handelingen die bij beide 

beoordelingen in een categorie van de strategie geplaatst werden, werden 

in 97% van de gevallen in dezelfde categorie geplaatst (Kappa (Cohen. 

1960) is .97). Dit laatste betekent dat het analyseschema bijzonder 

betrouwbare benoemingen in de hier gebruikte categorieen mogelijk maakt. 

Het voorkomen van gevallen waarin een handeling bij de ene beoordeling 

weI en bij de andere niet benoemd wordt, wordt waarschijnlijk niet 

veroorzaakt door onvolkomenheden in het analyseschema. 

Twee andere oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: 

1. Sommige cognitieve handelingen, zoals het kiezen van een deelprobleem 

of het selecteren van een kernbetrekking, worden nogal eens impliciet 

uitgevoerd. Een strakkere instructie over het hardop denken aan 

de studenten had dit waarschijnlijk (deels) kunnen voorkomen. 

2. De protocollen werden niet, zoals gebruikelijk is, uitgetikt. 

V~~r deze zeer tijdrovende bezigheid was geen financiele ruinlte, 

zodat niets anders overbleef dan rechtstreeks van de band de proto

collen te analyseren. Dit kan echter tot gevolg hebben dat opmerkingen 

van studenten aan de aandacht ontsnappen. 

De 10 geanalyseerde protocollen werden op overgangstabellen overgebracht 

waarna deze voor beide beoordelingen gesommeerd werden. Het resultaat 

hiervan staat in Overzicht 3. Samengevoegd in de hoofdcategorieen 

Strategie (Str.) en Non-Strategie (N.-Str.) ontstaat het volgende beeld: 

Tabel 6: Betrouwbaarheidsbeoordeling, hoofdcategorieen 

1e beoordeling 

2e beoordeling 

STRATEGIE 

37/47 

40/50 

77 

N.-STR. 

41/53 78 

40/50 80 

81 158 

(voor de / de frequentie, na de / (schuin gedrukt) het percentage) 
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Ie beoordeling 2e beoordeling 

v 
K 

U 9 

KB 0 DP PT U K V 

A 2 2 4 

KB 5 4 KB 3 2 

o o 

DP 

PT PT 

u U 

Figuur 3: Overgangstabellen voor de betrouwbaarheidsbeoordeling 

4.3. Conclusies en discussie 

4.3.1. De hypothese niet bevestigd 

Uit de resuitaten blijkt dat de hypothese in dit onderzoek niet bevestigd 

kon worden. De tabellen 2A en 2B illustreren overduidelijk dat de experi

mentele groep en de controlegroep na de extra instructie (IPA) voor de 

experimentele groep niet verschillen in mate van afwijking van de Stra

tegie. De tabellen 4A en 4B laten zien dat de studenten uit de experimen

tele groep voor en na de IPA in even grate mate afwijkt . van de Strategie. 

Het verschil tussen blok 2 en biok 9 voor de experimentele groep is 

even groat als het verschil tussen beide beoordelingen uit de betrouw

baarheidsan~lyse. Hier mag dus geen betekenis aan worden toegekend. 

Ais conclusie moet dan ook geiden dat de IPA de studenten er niet toe 

gebracht heeft volgens de Strategie te gaan werken. 
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Deze uitspraak is gebaseerd op gesommeerde gegevens in de tabellen 

2A tim 4D. Het is interessant uit de overgangstabellen van Overzicht 1 

en Overzicht 2 andere gegevens te lichten. 

De fase oplossingsroute is een wezenlijk onderdeel van de Strategie. 

In veel onderzoek (bijvoorbeeld Larkin, 1976) komt het ontbreken van 

een expliciete oplossingsroute als kenmerkend voor het oplosproces 

van een beginner naar voren. Het maken van een voor het oplossen 

is cen van de karakteristieken van expert oplosgedrag. 'fabel 7 geerl 

het percentage oplossingsroute per conditie voor eike groep zoals dat 

uit Overzicht 2 gehaald kan worden. 

Tabel 7: Percentage oplossingsroute 

CONTR. 

EXP. 

Biok 2 

3,8 

5,0 

Biok 9 

5,50 

6,80 

De fase oplossingsroute komt vaker voor in biok 9 dan in blok 2. Die 

toename is evenwel even groot voor de experimentele groep als de contro.L!'

groep en kan dus niet aan de IPA toegeschreven worden. 

Een ander beeld ontstaat echter wanneer de fase oplossingsroute gesplitst 

wordt in 01, het zoe ken naar een oplossingsweg en 02, het opstellen van 

een oplossingsroute (zie par. 3.5.1., de beschrijving van het meetschema). 

Tabel 8 per groep en conditie het aantal opgaven dat daarin gemaakt 

werd, het aantal maal dat de fasen 01 en 02 voorkwamen en daarbij 

(schuin gedPukt) het percentage 01 en 02 t.o.v. het aantal opgaven. 

Tabel 8: Oplossingsroute gesplitst in 01 en 02 bij de controlegroep 

en de experimentele groep 

Aantal Opgaven 01 % 02 % 

CONTR. BLOK 2 25 6 20 3 12 

CONTR. BLOK 9 24 10 42 4 17 

EXP. BLOK 2 38 11 29 8 21 

EXP. BLOK 9 40 12 30 16 40 
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Het lijkt verantwoord op grond van de gegevens uit tabel 8 te veronder

steIIen dat de IPA tach enig effect gehad heeft. Het aantal maal dat 

een oplossingsroute werd opgesteid (02) is het hoogst in biok 9 voor 

de experimentele groep. 

Aangezien de IPA niet tot gevoig heeft gehad dat minder van de Strategie 

afgeweken werd is het tweede deel van de hypothese, 'studenten gaan 

door het volgen van de Strategie betere resuitaten halen', niet meer te 

toetsen. Toch is het interessant de resultaten van beide groepen tegen

over elkaar te zetten. Daarbij is steeds, net ala bij de analyse van 

de protocol len als antwoord het eerste antwoord van de student genomen. 

De (uiteindelijke) tentamenresultaten zijn dus hoger. In tabel 9 staat 

het percentage goede antwoorden en tussen haakjes het aantal opgaven waar

op dit be trekking heeft. 

Tabel 9: Resultaten van de groepen in de condities 

CONTR. 

EXP. 

Blok 2 

32% (25) 

39% (38) 

Blok 9 

38% (24) 

38% (40) 

De resuitaten verschillen voor de verschillende groepen nauweIijks, 

slechts de controlegroep scoort iets lager in blok 2. Bij deze aantallen 

opgaven is dit echter een niet interpreteerbaar verschil. Deze resultaten 

zijn dus conform de conciusie dat de IPA geen effect heeft gehad, naast 

de IPA was het onderwijs voor de experimentele groep en de controlegroep 

geIijk. Ook het feit dat de experimentele groep door het volgen van de 

IPA meer tijd besteed heeft aan het vak (wanneer zij die tijd tenminste 

niet afgetrokken hebben van de tijd die zij aan de ISS-cursus besteedden) 

heeft klaarblijkelijk geen invloed op de resultaten gehad. 

4.3.2. Waaram heeft de IPA geen invloed op het oplosgedrag gehad? 

De IPA heeft niet duidelijk vruchten afgeworpen. Twee oorzaken, die 

nauw met elkaar verweven zijn, kunnen hiervoor aangevoerd worden. Ten 

eerste kan de IPA zelf te kort zijn geweest, waardoor de studenten de 

Strategie niet hebben leren gebruiken. Ten tweede kan de Strategie te 

zeer ingedruisd hebben tegen wat de studenten gewend waren te doen. 
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De IPA werd gegeven in zes bijeenkomsten. Om uitwisseling van gegevens 

tussen studenten uit verschillende groepen te bemoeilijken werd de 

Strategie niet op schrift ter beschikking gesteld maar mondeling onder

wezen. Di·t kan tot gevolg hebben gehad dat de studenten de gewone oefen

opgaven uit het oefenboek bij de cursus op hun eigen manier hebben 

opgelost. De invloed van de IPA op het oplosgedrag wordt dan kleiner. 

Bovendien hebben niet aIle studenten uit de experimentele groep aIle 

bijeenkomsten van de IPA bijgewoond. Twee studenten hebben slechts 

3 resp. 4 keer de bijeenkomsten bezocht. 

De instructie moet des te indringerder zijn naarmate de gewoonten van 

studenten sterker ingeworteld zijn. Een sterke gewoontevorming van 

studenten kan het falen van de IPA mede helpen verklaren. Een onder

steuning voor deze veronderstelling kan gevonden worden in de opmerke

lijke overeenkomsten in de tabellen lA tim 4B. Deze overeenkomsten 

zijn zo groot dat geopperd kan worden datde frequenties van de overgangen 

van AO naar A en van U naar V hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze 

overgangen (aan het begin en het eind van het oplosproces) zijn min of 

meer logisch voorkomend. Andere frequenties zouden weI eens 'verdronken' 

kunnen zijn in de hoge frequenties van deze twee cellen. De tabellen 

10 en 11 geven de percentages (uit tabellen lA en 2A) weer wanneer deze 

twee cellen buiten beschouwing worden gelaten. 

Tabel 10: Blok 2 Tabel 11: Blok 9 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE OVERSLAAN TERUG 

CONTR. 

EXP. 

38 

38 

36 

34 

26 

28 

CONTR. 

EXP. 

39 

37 

34 

36 

Ook nu weer is er een opmerkelijke overeenkomst tussen groepen studenten 

27 

27 

en condities. Deze gelijkvormigheid wordt ook nog eens benadrukt door de 

meer gedifferentieerde gegevens uit Overzicht 1 en Overzicht 2. AIle over

gangstabellen geven een zelfde patroon in de overgangen te zien. Dit patroon 

komt ook terug in Overzicht 4 (volgende bladzijde) waarin de percentages 

per koZam te zien zijn. Bier kan men dus aflezen in hoeveel procent van 

het totaal aantal keer dat men uit een fase vertrekt dit naar een be-

paalde andere fase is. Bet totaal percentage is voor elke kolom dus telkens 

honderd (afwijkingen zijn ontstaan door afrondingen). Onder elke kolom 

staat telkens het totaal aantal stappen vermeld dat voor deze kolom geldt. 
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A. Controlegroep, Blok 2. B. Controlegroep, Biok 9. 

52 KB 14 38 22 15 

50 0 6 2 

9 DP 5 2 14 DP 

21 PT 2 32 PT 2 

21 U 18 U 

52 7 5 55 6 2 

• Experimentele groep, Biok 2. D. Experimentele groep, Siok 9 • 

74 KB 12 57 23 16 25 

86 0 23 5 

25 DP 

44 

31 U 

80 9 15 87 8 11 



-44-

Dit is gedaan om de vermelde percentages in een juist perspectief te 

kunnen zien. 

Uit de overgangstabellen kan de strategie die de studenten in het algeMeen 

volgden afgeleid worden. Deze strategie is als voIgt: 

Na het probleem gelezen te hebben wordt het probleem geanalyseerd. Veelal 

vindt de analyse in eerste instantie niet juist of in onvoldoende mate 

plaats want verderop in het oplosproces moet nog weI eens teruggekeerd 

worden naar de analysefase. Vanuit de analysefase worden kernbetrekkingen 

opgesteld waarna er gerekend gaat worden. Dit leidt vaak niet tot het 

gewenste resultaat zodat er teruggekeerd moet worden naar de analvsefase 

of er een nieuwe kernbetrekking gekozen wordt, waarna het spel opnieuw 

kan beginnen. Wanneer een oplossingsroute wordt opgesteld, gebeurt dit 

meestal pas wanneer de directe manier van oplossen geen resultaten op

levert. oak de hoge frequentie van A naar 0 wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door ' toptanten'. Deelproblemen worden 

na het opstellen van de oplossingsroute gekozen of ook zeer vaak na de 

analysefase. Dit betekent waarschijnlijk dat men iets ziet waarvan men 

weet dat het uitgerekend kan worden en dat men dat dan ook gaat doen 

zonder zich te realiseren of dit noodzakelijk en/of zinvol is. oak het 

grote aantal teruggangen van DP naar KB staat hiermee in verband. Pas 

nadat het deelprobleem is gekozen worden kernbetrekkingen gezocht waarmee 

het opgelost kan worden. Er vinden vrij vaak controles plaats. Daarbij 

moet echter aangetekend worden dat dit controles zijn die plaatsvinden 

omdat men een fout constateert of omdat het gevonden antwoord niet bij 

de alternatieven staat. Ook deze laatste opmerking schetst evenwel geen 

eerlijk beeld. Veel studenten zijn gewoon om nadat zij alle opgaven uit 

de toets gemaakt hebben alles nogmaals te controleren. Dit is niet op 

de band opgenomen. Dit zijn dan voornamelijk controles die een herhaling 

van de uitwerking zijn. 

De hier beschreven benaderingvan problemen komt overeen met het beeld 

dat in de literatuur van de beginnende probleemoplosser wordt gegeven 

(zie ook par. 4.3.3.). Zeer opvallend is het consistente patroon dat in 

alle overgangstabellen optreedt. Dit leidt ons tot de conclusie dat stu

denten (aan het begin van de studie) een stereotype en zwaar verankerde 

strilt<pqie veer hpt oplossf)n van preb]emon habben. Bet i.:~~ zecr llloei.ljjk 

deze in korte tijd te doorbreken met een extra instructie zoals die 

in dit onderzoek gegeven werd. 
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Al met al kan gesteld worden dat een indringerder instructie nodig is om 

studenten de Strategie aan te leren en hen ertoe te brengen deze te ge

bruiken. In het onderzoek werd gemeten bij toetsen die meetelden voor d~ 

studieresultaten. Dit kan studenten ertoe brengen het zekere voor het 

onzekere te nemen en die strategie te gebruiken die gewend waren. 

Sommige studenten merkten achteraf op dat zij pas wanneer zij er niet 

uitkwamen erover na gingen denken 'hoe het nu ook alweer precies moest'. 

Een andere kwestie is of de strategie zoals hier gedoceerd een belangrijke 

rol kan spelen bij het bereiken van een goede oplossing. Met andere 

woorden 'is de Strategie inderdaad een goede strategie' en 'in hoeverre 

wordt het belang van een strategie overschaduwd door het be lang van de 

andere drie componenten uit het kennisrepertoire (zie par. 1.2.}?'. 

Een verkenning van deze problematiek vindt plaats in de volgende paragraaf. 

4.3.3. Kennis van vakinhoud versus strategie 

In hoofdstuk 1 werd gesteld dat voor het bereiken van de goede oplossinq 

vakinhoudelijke kennis een eerste vereiste is. Daarna werd mede op grond 

van het onderzoek van Reif e.a. (1976) gesteld dat het ontbreken van een 

goede strategie vaak een oorzaak zou zijn voor het niet juist oplossen 

van problemen ondanks het aanwezig zijn van de goede vakinhoudelijke 

kennis. 

Twee vragen komen nu naar voren. Op de eerste plaats de vraag of de ge

doceerde strategie inderdaad een goede strategie is. Draagt het volgen 

van de strategie bij aan het bereiken van de goede oplossing ? 

Wanneer de IPA effectief was gebleken, en de experimentele groep dus 

meer volgens de strategie was gaan werken, had een vergelijking van de 

resultaten van de controlegroep en de experimentele groep een uitspraak 

over de waarde van de onderwezen strategie mogelijk gemaakt. De IPA is 

echter niet effectief gebleken zodat deze vergelijking niet gemaakt kon 

worden. In par. 4.3.1. werd daar al op ingegaan. Toch kan wel iets ge

zegd worden over de waarde van de strategie. 

Een tweede vraag betreft de relatieve waarde van een strategie in het 

algemeen ten opzichte van vakinhoudelijke kennis. 
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M.a.w. in hoeverre hebben Reif e.a. (1976) gelijk met de stelling dat 

het niet hanteren van een (juiste) systematiek het bereiken van de 

goede oplossing in de weg staat. Beide vragen worden nu successieve

lijk behandeld. 

Een indruk over de waarde van de Strategie kon verkregen worden 

door het oplosgedrag bij goede en foute oplossingen afzonderlijk onder 

de loupe te nemen. Ook kon uit een jking van foute en goede op-

lossingen de relatie tussen strategiegebruik en kennis van de vakinhoud 

bepaald worden. Een belangrijke vraag hierbij is: gebruiken studenten 

een verschillende strategie bij goede en slechte oplossingen of is kennis 

van de vakinhoud meer bepalend voor het bereiken van een goede oplossing? 

Overzicht 5 geeft voor biok 2 en blok 9 overgangstabellen gesommeerd 

voor goede en voor foute oplossingen afzonderlijk. De tabeIIen 12A tim 

13B geven weer de samenvattingen van de overgangstabellen uit Overzicht 5 

en de bij de percentages horende frequenties. 

Tabel 12A: Blok 2 Tabel 12B: Blok 2 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N-STRAT. 

GOEDE OPL. 100/52 53/28 39/20 192 GOEDE OPL. 100/52 92/48 192 

FOUTE OPL. 201/49 115/28 93/23 409 FOUTE OPL·I 201/49 208/51 
1

409 

301 168 132 601 301 300 601 

Tabel 13A: Biok 9 Tabel 13B, Biok 9 

STRATEGIE OVERSLAAN TERUG STRATEGIE N-STRAT. 

GOEDE OPL. 

FOUTE OPL. 

129/48 

176/46 

78/29 

115/30 

61/23 268 GOEDE OPL. 129/48 

89/23 380 FOUTE OPL. 176/46 

139/52 268 

204/54 380 

305 193 150 648 305 343 

De totaalindruk zoals die uit de tabellen 12A tim 13B ontstaat is dat er 

geen verschiIIen in afwijking van de Strategie gevonden kunnen worden tussen 

goede en foute oplossingen, zowel niet in biok 2 als ook niet in biok 9. Dit 

betekent dat studenten die een goede oplossing produceren in ieder geval 

niet meer volgens de de IPA gedoceerde werken dan zij die een 

foute oplossing geven. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat de Strategie 

slecht is of geen waarde kan hebben voor het van problemen. 

648 



OVERZICHT 5, Overgangen tussen fasen gesommeerd voor goede en foute opiossingen, 

percentases van het totaai. -47-
A. Goede opioss1ngen, Biok 2. B. Goede opioss1ngen, Biok 9. 

KB 1,5 

o 0 

DP 1,0 0,5 

PT 0,5 

u 

C. Foute opioss1ngen, Biok 2. D. Foute opioss1ngen, Biok 9. 

A 1,7 1,5 1,0 1,2 2,9 A 2,6 2,1 1,1 4,5 0,3 

KB 0,7 1,7 3,9 0,2 KB 

0 1,5 

DP 0,5 

PT 0,5 PT 

U U 
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WeI is aangetoond dat het volgen van de Strategie zeker geen belangrijke 

voorwaarde is om een juiste oplossing te verkrijgen. 

De nauw op deze constatering aansluitende vraag is of het gebruik van een 

strategie Uberhaupt een belangrijke rol speeit bij probleemoplossen. om 
hier enig zicht op te krijgen is het nodig de gevolgde strategieen bij 

de groepen goede en foute oplossingen te vergeIijken. 

Overzicht 6 (volgende bladzijde) geeft het percentage per koLom bij somma tie 

over goede en foute oplossingen voor biok 2 en biok 9. Onder elke kolom , 
staat wederom het totaal aantal stappen in die kolom, dit om de percentages 

in het juiste perspectief te zien. 

De strategie die de studenten volgden is wederom opmerkelijk constant, ook 

bij een tweedeling in goede en foute oplossingen. Verschillen tussen de 

overgangstabellen worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in de 

opgaven waar zij betrekking op hebben (zie par. 4.1.). Het verschiL tussen 

het bereiken van een goede of foute opLossing wordt niet veroorzaakt door 

een verschiL in strategiegebruik maar is in het aLgemeen sLechts te her

Leiden tot het aL dan niet optreden van vakinhoudeLijke fouten of omissies 

in de opLossing. 

Aan deze vakinhoudelijke fouten en omissies zal in een apart rapport aandacht 

worden besteed (Ferguson-Hessler en De Jong, in voorbereiding). Deze con

clusie betekent niet dat het niet uitmaakt welke strategie er gebruikt 

wordt. We veronderstellen dat bij gelijke kennis van de vakinhoud verschillen 

in strategie weI een rol kunnen spelen bij het al dan goed oplossen van 

een probleem. WeI kan gesteid worden dat het kennisniveau van de vakinhoud 

eerder cen knelpunt is (op dit nivcau van onderwijs) dan het strategie

gebruik van de studenten. Toekomstig onderzoek zal daarom in eersteinstantie 

op deze kennis van de vakinhoud gericht moeten zijn. 

Het is interessant om ook bij de tweedeling foute en goede oplossingen 

de fase oplossingsroute eruit te Iichten zoals ook in par. 4.3.1. gedaan 

werd. In tabel 14 zijn de percentages oplossingsroute, zoals afgeleid 

uit Overzicht 5, vermeld. 

Tabel 14: Percentage oplossingsroute voor goede en foute oplossingen 

GOEDE OPL. 

FOUTE OPL. 

Biok 2 

2.6 

5.4 

Blok 9 

6.4 

6.0 



OVERZICHT 6, Over2angen tussen fasen ~esommeerd voor ~oede en foute opiossin2en, 

percenta2es per koiom. -49-

A. Goede opiossingen, Biok 2. B. Goede opiossingen, Biok 9. 

25 A 11 40 14 

35 KB 40 14 

37 0 

5 

14 PT 2 

17 U 10 U 

45 7 7 61 9 6 

C. Foute opiossingen, Biok 2. D. Foute opiossingen, Biok 9. 

46 A 9 29 10 14 14 43 A 12 36 10 21 14 

81 KB 14 41 20 21 11 78 KB 5 51 29 16 20 

78 0 7 82 0 10 2 

21 22 

39 PT 2 41 PT 

35 U 21 U 

87 9 13 81 5 7 
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Opmerkelijk is het lage percentage oplossingsroute voor de goede oplos

singen in biok 2. V~~r hier dieper op in te gaan wordt nu eerst de op

splitsing naar 01 en 02 gepresenteerd in tabel 15. 

Tabel 15: Oplossingsroute gesplitst in 01 en 02 bij goede en foute 

oplossingen 

Aantal opgaven 01 % 02 % 

GOEDE OPL. BLOK 2 23 2 9 3 13 

GOEDE OPL. BLOK 9 24 8 33 9 38 

FOUTE OPL. BLOK 2 40 15 38 8 20 

FOUTE OPL. BLOK 9 40 14 35 11 28 

De verwachting dat bij goede oplossingen de fase 02 (het vaststellen van 

de oplossingsroute) vaker zou voorkomen en bij foute oplossingen de fase 

01 (het zoeken naar een oplossingsroute) meer frequent zou zijn, wordt 

door deze data in zekere mate bevestigd. (Voor de goede orde meet opge

merkt worden dat ook een vakinhoudelijk foute 01 of 02 gewoon als 01 of 

02 bij de analyse van de protocollen opgenomen zijn.) 

V~~r de gegevens uit de tabellen 14 en 15 is in combinatie met de gegevens 

uit Overzicht 5 een plausibele, zij het enigszins speculatieve verklaring 

te geven. Op de eerste plaats valt het op (zie Overzicht 5) dat de fase 

oplossingsroute in zeker drie van de vier overgangstabellen vrij vaak 

laat in het oplosproces voorkomt, van A naar 0 (deze sequentie vindt 

meestal plaats na een eerdere terugkeer naar A) of van U naar O. (In over

gangstabel 0, de foute oplossingen in blok 9, is hier niet zo duidelijk 

sprake van, hoewel het verschijnsel daar ook optreedt.). Dit geeft steun 

aan de veronderstelling dat studenten het maken van een oplossingsroute 

als 'redmiddel' zien. Zoals eerder in dit rapport beschreven merken stu

denten vaak op dat 'je pas gaat kijken hoe het ook al weer meet als je er 

niet meer uitkomt'. Men probeert het dus eerst zonder oplossingsroute. 

Bij de, relatief weinig complexe, problemen van biok 2 kan dit snel tot 

succes leiden. Voorwaarde is dan weI dat men de vakinhoud zeer goed beheerst. 

Een dergeIijk verschijnsel vinden we ook bij Chi e.a. (1982). Zij beschrij

ven dat eXI)ertR bij simpele prohlemen een 'working forward' strategie han

teren waarbij geen expliciete doelanalyse en planning plaatsvindt. Als 
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een van de mogelijke interpretaties van dit verschijnsel noemen de 

auteurs dat experts geen complexe planning nodig hebben, zij bezitten 

routines die zij direct op het probleem kunnen toepassen. Wanneer pro

blomen meer compl0x worden !Jaan experts weer wel gebruik Ilk,ken van 

planning (Chi e.a., 1982, bIz. 19). 

Parallel aan dit door Chi e.a. geconstateerde verschijnsel is dat bij 

de goede oplossingen in blok 9 meer gebruik gemaakt wordt van een oplos

singsroute dan bij de goede oplossingen uit blok 2. De problemen uit 

blok 9 zijn in het algemeen complexer van aard, bevatten meer deeiproblemen, 

dan de problemen uit biok 2. 

Bij de goede oplossingen in blok 9 wordt de complexiteit van het probleem 

echter niet altijd onmiddellijk herkend. Eerst wordt ook hier getracht 

het probleem op een directe wijze op te lossen. Pas wanneer dit faalt 

wordt het zoeken naar en maken van een oplossingsroute uitgevoerd. Hierin 

onderscheiden de studenten uit dit onderzoek zich van de experts. 

Het zal duidelijk zijn dat het zoeken naar en maken van een oplossings

route slechts dan zinvol is wanneer het het oplossen van complexe problemen 

betreft en wanneer de oplosser goede vakinhoudelijke kennis van het 

onderwerp bezit. De betekenis van dit Iaatste werd al eerder in dit rapport 

benadrukt. De eerste constatering kan leiden tot de aanbeveling niet een 

strategie aan te bevelen en aan te leren maar de nadruk te leggen op 

adaptief strategiegebruik waarbij de aan te wenden strategie afgestemd 

wordt op de complexiteit van het probleem. 

4.3.4. oplosstrategie versus instruatiestrategie 

In de vorige paragraaf werd aangetoond dat ook met een minder systematische 

aanpak dan de aanpak volgens de in dit onderzoek gebruikte strategie, 

goede resuitaten behaaid kunnen worden. Ais oplosstrategie lijkt de 

Strategie daarom niet een vooraanstaande rol te kunnen spelen. 

Daarentegen kan naar onze mening een strategie als deze in de instrua-

tie weI een belangrijke plaats innemen. Zoals Lowe (1982) al aangaf ver

groot het gebruik van een expliciete strategie de mogelijkheden tot com

municatie. Bovendien kan het gebruik van een expliciete strategie docenten 

er toe brengen minder vaak cruciale fasen of bewerkingen in voorbeeldop

lossingen weg te halen. 
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4.3.5. Algemene slotconclusies 

Aan het eind van dit rapport kunnen enkele algemene, samenvattende con~lusies 

opgesteld worden. 

Ten eerste kan geconcludeerd worden dat een extra instructie met de omvang 

van de in dit onderzoek gebruikte IPA, het oplosgedrag van studenten in 

het algemeen gesproken niet zal veranderen. Het geven van dit soort extra 

instructies in deze omvang is daarom niet aan te bevelen. 

Ten tweede is gebleken dat studenten, in de eerste fase van de studie, een 

vrij stereotyp en constant oplosgedrag vertonen. Dit verklaart mede waarom 

de IPA, die vrij beperkt van omvang was en naast het gewone onderwijs 

gegeven werd, het oplosgedrag van de studenten niet kon veranderen. 

Ten derde kon de waarde van de in de IPA gedoceerde Strategie niet onder

steund worden door een vergelijking van goede en foute oplossingen. 

Bij de goede oplossingen werd niet meer volgens de Strategie gewerkt 

dan bij de foute. Tevens werd geconstateerd dat het verschil tussen het 

bereiken van een goede of foute oplossing niet veroorzaakt werd door 

een verschil in strategiegebruik maar door verschillen in vakinhoude

lijke kennis, d.w.z. verschillen in declaratieve kennis, procedurele 

kennis, en se~tiekennis. Toekomstig onderzoek moet daarom in eerste 

instantie gericht zijn op het in kaart brengen van verschillen tussen 

studenten in inhoud en organisatie van de vakkennis. Tot slot kOh (zij het 

speculatief) aangetoond worden dat het zoeken naar en opstellen van een 

oplossingsroute in het algemeen slechts tot het oplossen van een probleem 

kan bijdragen wanneer het complexe problemen betreft. Het doceren aan stu

denten van een strategie waarin het maken van een oplossingsroute voorkomt 

zonder daarbij de complexiteit van de op te lossen problemen te betrekken, 

lijkt daarom niet aan te bevelen. 
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0psave 2. 

In een gebied rond de oorsprong ° heerst een elektrostatisch veld 

E(x,y) = 2Axy e) + (Ax2 + Ay2) e~ . 
x y 

In de oorsprong is de potentiaal nul. 

Geef de uitdrukking voor de potentiaal in een willekeurig punt in 

dit gebied, V(x,y,z). 
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1m ____ ~ ______ idnr ______ Datum ______ Btadnr __ _ 

res ____________________ Blok--__ Opgave .:.. ___ _ 

listent _________ Cassette ______ Beoordeling-- __ ~ ..... _ 
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-
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