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ONDERWUS ALS ONDERSTEUNING VAN RET LEERPROCES 

EEN EXPERIMENT IN DE NATUURKUNDE 

1. InIeiding 

Vele eerstejaarsstudenten natuurkunde ondervinden aan het begin van hun studie problem en 
met het leren beheersen van nieuwe vakken op het niveau dat door de universiteit vereist 
wordt, namelijk het oplossen van problemen waar vakinhoud in nieuwe situaties wordt 
toegepast Voor deze ervaringen zijn· naast de omschakeling van het leven van thuiswonende 
leerling naar dat van student op kamer - vele mogelijke oorzaken van verschillende aard aan 
te wijzen, zoals een persoonlijke leerstijl die afgestemd is op de schoolsituatie, onvoldoende 
voorkennis, de grote omvang van de nieuwe vakken, en de snelheid waarmee het universitaire 
onderwijs zich door de stof beweegt. 

Deze stu die onderzocht enkele mogelijkbeden om in het universitair onderwijs studenten actief 
te ondersteunen bjj het leren studeren op academisch niveau. Zo'n benadering betekent dat in 
het onderwijs de nadruk minder gelegd wordt op het aanbieden van informatie en meer op het 
ondersteunen van het proces van verwerken van informatie naar kennis die adequaat is voor 
toepassing. Aandacht werd in het experiment besteed aan twee aspecten van het leren: de 
manier van verwerken van leerstof, en de manier van aanpakken van p£Oblemen. Deze 
benadering is gebaseerd op eerder onderzoek aan de mE naar het leren van natuurkunde, en 
op de resultaten van vele onderzoekers elders naar het leren van vakken waar kennis wordt 
toegepast in nieuwe situaties. 

2. Theoretisch kader. 

In de cognitieve wetenschappen bestaat een fundamenteel onderscheid tussen injormatie en 
kennis. Informatie is opgeslagen in boeken, films, en computerp£Ogramma's, in het geheugen 
van de docent, in aantekeningen van de student, enzovoorts, en is dus extern ten opzichte van 
de lerende. Kennis daarentegen is opgeslagen in het geheugen van de lerende, is dus intern, 
en kan naar behoefte worden gereproduceerd of toegepast. Leren is het proces waarin 
informatie omgezet wordt in kennis. De taak van het onderwijs is in deze visie tweeledig: het 
aanbieden van informatie en het ondersteunen van het leerp£Oces van de leerlingenlstudenten. 

Ben van de belangrijkste conclusies uit onderzoek naar het leren is dat actieve cognitieve 
verwerking van de aangeboden stof een centrale £01 speelt (Resnick, 1983; 1984; 1989). Zodra 
van de lerende meer vereist wordt dan zuivere rep£Oduktie van informatie, bijvoorbeeld 
begripsvorming of toepassing, zal het leerproces ook meer moeten omvatten dan het in het 
geheugen opslaan van een kopie van de aangeboden informatie. Het optimale leerproces hangt 
af van de inhoud en structuur van de kennis die verworven dient te worden. Pas als inhoud 
en structuur van deze kennisbasis bekend zijn, kan men uitspraken doen over het leerproces. 
De beschrijving van de kennisbasis is weer gebaseerd op de doelstellingen van het onderwijs, 
bijvoorbeeld het kunnen oplossen van bepaalde typen van problem en in een gegeven 
vakgebied. De kennisbasis omvat zowel specifiek vakinhoudelijke als meer algemene, 
strategische kennis. 



Deze benadering van het leren onderscheidt zich van de leer- en instructietheorieen die door 
onderzoekers als Ausubel (1978), Gagne en Briggs (1977), Reigeluth (1983, 1987) en Merrill 
(1983,1987) zijn ontwikkeld, waarvoor algemene geldigheid geclaimd wordt, onafhankelijk 
van de vakinhoud. 

Hieronder wordt een beknopte beschrijving gegeven van het theoretisch kader van het 
onderzoek. Uitvoerige besprekingen van de theoretische achtergrond zijn te vinden in de 
publikaties waarna in de tekst verwezen wordt. 

2.1. De kennisbasis. 
Voor het oplossen van problemen in de natuurkunde is in het kader van eerder onderzoek een 
'adequate kennisbasis' beschreven, die opgebouwd is uit verschillende soorten kennis 
(declaratieve en procedurele kennis, en kennis van situaties en strategie), en die gestructureerd 
is als een verzameling onderling gerelateerde probleemschemata. (Ferguson-Hessler & de 
Jong, 1987). In deze structuur is een kembegrlp of een belangrijke wet in verb and gebracht 
met de procedures die nodig zijn voor toepassing, en met de situaties waarin de wet of het 
begrip geldig en nuttig is. De definitie van het begrip 'potentiaal' is bijvoorbeeld centraal in 
een probleemschema. waar onder meer de voorwaarde voor het bestaan van een potentiaal, de 
procedure 'kiezen van een integratieweg', en de situatie 'E bekend als functie van de plaats; 
potentiaalverschil of arbeid gezocht' een plaats hebben. 

Het begrip probleemschema werd door Chi, Feltovich en Glaser (1981) gebruikt om kennis 
van experts in de natuurkunde te beschrijven. De onderzoekers benadrukte daarbij de sterke 
samenhang tussen situatiekenmerken, beschreven in termen van natuurkundige begrippen, en 
oplosinformatie in de schemata van de experts, terwijl beginnende studenten zich richtten op 
de oppervlakkige kenmerken van de situatie en deze niet in verband brachten met wetten die 
voor de oplossing nodig waren. Resnick en Ford (1981) hebben een beschrijving geven van 
de kwaliteit van een kennisbasis, waarbij de structuur op twee manieren gekarakteriseerd werd: 

- door de integratie van de kennis van een vak, dat wi! zeggen de mate van samenhang 
van verschillende elementen van de kennis, 

- door de verbondenheid van de kennis van een vak met kennis van andere gebieden. 

Behalve specifieke onderdelen van de vakinhoud, zoals definities en wetten, procedures en 
kenmerken van situaties, be vat de kennisbasis een strategie, een systematische manier om 
typische problemen uit hel vakgebied aan te pakken. Hier spelen bijvoorbeeld analyse van de 
gegeven probleemsituatie en planning van de oplossing een belangrijke rol. In de analyse 
wordt de gegeven informatie geordend en gemterpreteerd, maar ook worden conclusies 
getrokken over eigenschappen en gedrag van onderdelen van het systeem, en wordt een 
kwalitatieve voorspelling van de uitkomst gemaakt. Zowel hiervoor als voor de planning is 
de structuur van de kennis van belang: de oplosser moet relaties kunnen leggen tussen 
kenmerken van de gegeven situatie en de wetten en begrippen die voor de oplossing gebruikt 
zullen worden en ook met de procedures die hierbij toegepast worden. 

2.2. Leren: het verwerven van een adequate kennisbasis. 
Duidelijk is dat het verwerven van een adequate kennisbasis een zeer actieve verwerking van 
de leerstof vereist: kembegrippen en belangrijke wetten moeten worden herkend en in verband 
gebracht met de procedures die voor de toepassing nodig zijn, en met de kenmerken van 
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situaties waarin de wetten gel dig zijn, en waarin ze kunnen bijdragen tot de oplossing. In een 
eerdere studie (Ferguson-Hessler & de Jong, 1990) hebben we drie hoofdtypen van 
bestuderingsprocessen onderscheiden: 

1. Het verzamelen en opslaan van nieuwe informatie. 
2. Het integreren van nieuwe kennis, dat wil zeggen het relateren van onderdelen van 

nieuwe kennis aan elkaar. 
3. Het verbinden van nieuwe onderdelen van de kennis met al bestaande kennis. 

Studenten met goede tentamenresultaten voor het onderzochte vakgebied (Elektriciteit en 
Magnetisme) bleken meer aandacht te besteden aan het integreren dan zwakke studenten 
deden. Het verschil was opvallend groot ten aanzien van diepe verwerkingsprocessen, zoals 
het zelf trekken van conclusies en het confronteren van nieuwe elementen van kennis met 
eigen idee~n. Een ander verschil was dat zwakke studenten neigden om hun aandacht te 
concentreren op declaratieve kennis, vooral op de formules in de bestudeerde tekst, terwijl de 
goede studenten hun aandacht beter verdeelden over de verschillende soorten kennis. 

2.3. Onderwijzen: het ondersteunen van het leerproces. 
Wil men in het academisch onderwijs het leerproces van beginnende studenten ondersteunen, 
is een van de belangrijke aspecten de manier van verwerken van nieuwe informatie. De docent 
kan in aansluiting op het aanbieden van deze informatie ook expliciet laten zien hoe de student 
het leren aan kan pakken. Door kemrelaties en -begrippen aan te geven, procedures expliciet 
te beschrijven, en situatiekenmerken te verduidelijken kan men de student helpen te leerstof 
selectief te benaderen. Door verbanden te leggen tussen definities en wetten en de daarbij 
horende procedures en situaties kan de docent de intrinsieke structuur van de leerstof laten 
zien, en studenten stimuleren om zelf bij het studeren naar structuur en ordening van de stof 
te zoeken. Dit is een manier van onderwijzen, die door Glaser and Bassok (1989) omschreven 
wordt met de term "the teacher as model and coach". In een eerdere studie werd een poging 
ondemomen om een systematische beschrijving te ontwikkelen van activiteiten van de docent 
die deel uit maken van deze benadering van het onderwijzen (Ferguson-Hessler & de Jong, 
1991; 1992). 

Basis van deze beschrijving is het begrip 'instructieproces', een specifieke en beperkte 
cognitieve activiteit van de docent, bijvoorbeeld het leggen van een verband tussen een begrip 
en een procedure waarin het begrip wordt toegepast, of het vergelijken van twee situaties. 
Voortbouwend op de resultaten van het onderzoek naar leerprocessen werden drie hoofdcate
gorie~n van instructieprocessen gedefinieerd. 

1. Aanbieden van nieuwe informatie. 
2. Integreren van nieuwe kennis. 
3. Verbinden van nieuwe kennis met voorkennis. 

Binnen de hoofdcategorie~n werden specifieke instructieprocessen gedefinieerd, zoals het 
demonstreren van een experiment (1), het expliciteren van de kenmerken van situaties waarin 
een bepaalde wet geldig en nuttig is (2), en het leggen van verbanden met kennis van een 
ander vak (3). 
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Dit model van het doceren van natuurkunde werd getoetst door de observatie van onderwijs 
aan eerstejaarsstudenten aan de TUE. Ten behoeve van dit experiment werd een vierde 
hoofdcategorie van instructieprocessen toegevoegd, namelijk voorwaarden scheppen voor het 
leren. Hier waren activiteiten opgenomen als het actualiseren van voorkennis, het motiveren 
van de studenten, en niet-inhoudelijke opmerkingen. Het bleek mogelijk om zowel colleges 
als instructies te beschrijven met het model (Ferguson-Hessler, 1989; Ferguson-Hessler & de 
long, 1991; 1992). 

Een opvallend resultaat van de observatie van het onderwijs was, dat terwijl declaratieve, 
procedurele en situationele kennis regelmatig onderwerp van de instructieprocessen was, en 
ook de relaties tussen elementen van verschillende soorten kennis behandeld werden, kennis 
van strategie nagenoeg afwezig was. Vit veel onderzoek is bekend dat beginnende studenten 
bij het oplossen van problemen op een weinig doordachte en systematische manier te werk 
gaan. (Zie bijv. Larkin, McDermott, Simon, &. Simon, 1980.) Deze studenten neigen om snel 
een formule te kiezen, gegevens in te voeren en direct aan het rekenen te gaan, de 
zogenaamde 'kick-and-rush' methode (de long, 1986). Zij lopen daarom regelmatig vast in de 
oplossing en moeten dan opnieuw beginnen. Ervaren natuurkundigen daarentegen voeren een 
analyse uit van de gegeven situatie, en maken een plan voor de oplossing voordat er gerekend 
wordt. Ook controleren experts al werkend hun tussenresultaten, en evalueren het eindresultaat 
(Larkin, 1979). 

Door vele onderzoekers is gepoogd om studenten een goede strategie voor het oplossen van 
problem en aan te leren; sommigen hebben daarbij enig succes geboekt (bijvoorbeeld Mettes 
& Pilot, 1980); anderen hebben geen significante resultaten gevonden (bijvoorbeeld Bunce & 
Heikkinen, 1986). Ook uit eerder onderzoek aan de TUE (de long, 1986) werd de conclusie 
getrokken dat het onderwijzen van een strategie weinig effect heeft. als het niet gepaard gaat 
met onderwijs dat de kwaliteit van de vakinhoudelijk kennis helpt verhogen. Het uitvoeren van 
een strategie steIt eisen aan de kennis: voor het analyseren van een gegeven situatie moet de 
oplosser bijvoorbeeld de kenmerken onderscheiden en conclusies kunnen trekken over de 
eigenschappen van verschillende onderdelen van het gegeven systeem en het gedrag daarvan. 

Wil men het leren oplossen van problemen ondersteunen in het onderwijs, moet men daarom 
het expliciteren van de stappen van een strategie combineren met aandacht voor de kwaliteit 
van de vakinhoudelijk kennis; deze dient volledig te zijn, dat wit zeggen niet aIleen 
declaratieve kennis (formules!) te bevatten, maar ook procedures en kenmerken van situaties, 
een bovendien een doelmatige structuur te bezitten. 

2.4. Onderzoeksvragen. 
In een eerder onderzoek is gepoogd om in een grootschaIig onderwijsexperiment deze 
gedachten om te zetten in concrete onderwijsmaatregelen, en om het effect van deze 
maatregelen op de prestaties van studenten te onderzoeken. Het experiment was opgezet 
volgens een COhort-design. Als proefpersonen functioneerden twee jaargangen natuurkundestu
denten van de TVE. Dit experiment had te kampen met het typische gevaar van cohort
experimenten, namelijk externe veranderingen tussen de cohorten. In dit gevaI yond een 
herstructurering van het onderwjjs plaats tussen de beide jaargangen. Vit de uitkomsten van 
dit experiment konden geen conc1usies worden getrokken over de mogelijkheid om het 
leerproces van de studenten te beYnvloeden. 
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In 1990 werd daarom en nieuw, kleinschaliger experiment opgezet, om alsnog te proberen een 
antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Is het mogelijk om het leren van eerstejaars natuurkundestudenten te beinvloeden in 
de richting van actieve cognitieve verwerking van leerstof en het bewust bouwen van 
kennisstructuren? 

2. Worden hierdoor ook de prestaties van de studenten verbeterd? 

3. Opzet en uitvoering van bet experiment. 

Het onderwijsexperiment werd uitgevoerd in het academisch jaar '90-'91 en was opgezet 
volgens een pre-test - post-test design met een experimentele en een controlegroep. De eerste 
onderzoeksvraag is gericht op het verwerven van nieuwe kennis en de tweede op prestaties. 
Metingen van zowel prestaties als kennisstructuur van de deelnemers waren in be ide tests 
opgenomen. 

3.1. Vakinhoud. 
Het onderwijsexperiment werd uitgevoerd binnen het vakgebied Elektriciteit en Magnetisme 
I (E&M I), een van de twee natuurkundehoofdvakken aan het begin van het eerste jaar van 
de natuurkundestudie aan de TUE. De inhoud van dit vak beslaat elektrische en magnetische 
velden in vacuUm en elektromagnetische inductie. 

Het onderwijs bestond uit wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur instructie probleemop
lossen in hoorcollegevorm, dus voor de gehele jaargang van ongeveer 120 studenten. E&M 
I werd gegeven gedurende het eerste trimester van 9 weken, en gedurende drie weken in 
december, met een onderbreking van vier weken voor de tentamenperiode van november. Het 
tentamen yond plaats in de eerste week van januari. 

3.2. Deelnemers. 
Deelnemers aan het experiment waren eerstejaars studenten van de Faculteit Technische 
Natuurkunde van de TUE, die op een proeftentamen begin oktober een onvoldoende of een 
zwak voldoende voor het vak Elektriciteit en Magnetisme I hadden gehaald. Ben uitzondering 
op deze regel werd toegelaten op eigen verzoek, op een moment dat de recrutering van 
deelnemers moeizaam verliep. 

Om te bereiken dat de deelnemers ook actief bleven gedurende het gehele experiment en 
deelnamen aan alle metingen (deze vielen buiten de normale onderwijsuren) werd met iedere 
deelnemer persoonlijk een schriftelijk contract aangegaan: de proefleider bood acht weken 
extra instructie aan, en de student verplichte zich om aan deze instructies deel te nemen en 
om de experimentele taken (de metingen) uit te voeren. 

De studenten werden verdeeld over twee groepen, die beide twee uur extra instructie in het 
yak ontvingen gedurende acht weken, vier in oktober-november, drie in december en een 
begin januari. In november werd de instructie onderbroken voor de drie weken durende 
tentamenperiode. Om roostertechnische redenen was het niet mogelijk om de proefpersonen 
als 'machted couples' over de groepen te verdelen; de samenstelling van de groepen was 
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geheel bepaald door de instructie-en practicumgroepen waarin de studenten thuis hoorden. Er 
was echter geen significant verschil in gemeten variabelen tussen de beginsituaties van de 
beide groepen 

Gedurende de drie weken van december ontstonden er roostertechnische problemen en was 
het aIleen met kunst- en vliegwerk mogelijk om de extra instructie-uren in te passen in het 
overvolle onderwijsprogramma; zo moest er bijvoorbeeld van week tot week van uur 
veranderd worden. Door deze technische problemen was de opkomst in december niet 
optimaal, maar lag voor de experimentele groep gemiddeld rond 80% en voor de controlegroep 
rond 50%. Voor de bijeenkomsten in oktober en november Iagen de gemiddelde aanwezig
heidspercentages op ongeveer 95% voor de experimentele en 90% voor de controlegroep. 

Aan het begin van het experiment, half oktober, bestond de controlegroep uit 19 en de 
experimentele groep uit 18 deelnemers. Tijdens de instructieperiode melden zich enkele 
proefpersonen af, en twee de den niet mee aan aIle metingen, zodat uiteindelijk aIle gegevens 
beschikbaar waren van 16 studenten van de experimentele en even veel van de controlegroep. 

3.3. Methode. 
Een van de doelstellingen van het experimentele onderwijs was om de studenten te stimuleren 
om hun kennis van E&M in probleemschemata te structureren. Hierbij moest onderscheid 
worden gemaakt tussen declaratieve, procedurele en situationele kennis. In plaats van deze 
voor beginnende studenten moeilijk klinkende termen werd echter gebruik gemaakt van drie 
eenvoudige vragen om de verschillende soorten kennis te onderscheiden: 

- "Wat moet ik weten?" 
- "Hoe moet ik het gebruiken?" 
- "Wanneer is het nuttig?" 

Voor enkele probleemschemata werden in de eerste weken de volledige structuur expliciet 
uitgewerkt op het bord in discussie met de studenten. Als ondersteuning werd hierbij gebruik 
gemaakt van discussies, voorbeelden en oefeningen uit de studiehandleiding (Ferguson-Hessler, 
1988). Nadruk werd gelegd op de activiteit van ordenen en structureren van kennis, niet op 
de schemata aIs zodanig. De uitgewerkte probleemschemata werden gepresenteerd als 
voorbeelden van een efficiente structuur van de kennis, die zeker niet bedoeld waren om uit 
het hoofd te leren, maar om te laten zien hoe men op een goede manier met de leerstof om 
kan gaan. 

De tweede doelstelling was om de studenten van de experimentele groep te laten wennen aan 
een systematische aanpak van problemen. In eerder onderzoek was een strategie voor het 
oplossen van natuurkundeproblemen op dit niveau uitgewerkt (de Jong & Ferguson-Hessler, 
1984). Deze strategie, die opgebouwd is uit vijf stappen, werd expliciet en consequent 
toegepast bij het behandelen van problemen in de experimentele groep. De stappen, die ook 
in de studiehandleiding zijn beschreven, kunnen als voIgt worden gekarakteriseerd: 

1. Analyse: verzamelen en ordenen van de gegeven inform atie , tekenen van een 
figuur, 
aanvullen met informatie uit het geheugen en met conclusies over de 
gegeven situatie, 
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· kwalitatief voorspellen van de uitkomst. 
2. Keuze van kembetrekkingen, de toe te passen wetten en forrnules. 
3. Bepalen van oplosroute, dat wi! zeggen het maken van een plan voor de oplossing. 
4. Uitwerking van het plan; uitvoering van berekeningen. 
5. Controle: klopt het antwoord met de voorspelling, bijvoorbeeld ten aanzien van 

teken en richting? 
is de dirnensie correct? 
is het antwoord redelijk, bijvoorbeeld voor een speciaal gevaI? 

Na de behandeling van iedere opgave werden de stappen kort en abstract herhaald, dit om de 
lijn van de oplossing duidelijk te maken en belangrijke (keuze)momenten aan te geven. 

In de controlegroep werden opgaven behandeld op de traditionele manier, dat wi! zeggen door 
het v66rrnaken van de oplossing op het bord.ln principe werden in beide groepen van week 
tot week dezelfde problemen behandeld, aansluitend op de stof die in het reguliere onderwijs 
behandeld was. In de experimentele groep was echter het aantal behandelde opgaven kleiner, 
daar aandacht voor de structuur van de leerstof en voor de probleemoplosstrategie een gedeelte 
van de beschikbare tijd opeiste. 

Oe studiehandleiding maakte deel uit van het dictatenpakket van aile studenten. Ook de 
proefpersonen van de controlegroep hadden dus toegang tot de daarin geboden inforrnatie over 
kennissoorten, kennisstructuur en probleemoplosstrategie. Ervaring uit het eerste onderwijsex
periment leerde echter dat weinig studenten aandacht besteedden aan de inhoud van de 
studiehandleiding aIs ze niet expliciet daartoe werden aangezet Desalniettemin is dit een 
problematisch punt van de opzet van het experiment. In een veldexperiment van dit type is 
het echter niet mogelijk om schriftelijke inforrnatie die bedoeld is om de studie te ondersteu
nen aan een groep studenten beschikbaar te stellen, en dezelfde informatie aan de rest van de 
studenten te onthouden. 

3.4. Metingen. 
Zowel de prestaties van de studenten als hun kennisstructuur werd aan het begin en einde van 
het experiment gemeten. Voor aIle proefpersonen werden ook de eindexarnencijfers voor 
exacte vakken (wiskunde A en B, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie) verzameld. 
Ervaring heeft geleerd dat het gemiddelde van de eindexarnencijfers voor deze vakken een 
goede voorspeller is voor de studiesucces in de eerste tentarnenperiode (Nijgh, 1987). 

Het proeftentarnen, dat diende voor de selectie van de deelnemers aan het experiment, leverde 
ook inforrnatie over hun prestatieniveau aan het begin. Oit tentarnen werd gehouden begin 
oktober, aan het einde van de vijfde week van het trimester, en besloeg de leerstof die in de 
eerste vier weken was behandeld, narnelijk het elektrostatische veld in het vacuUm. ZoaIs al 
in 3.1. genoemd, hadden aIle deelnemers aan het experiment een onvoldoende of een zwak 
voldoende gehaaId op het proeftentamen. Het prestatieniveau was dus voor beide groepen 
onvoldoende. Als prestatiemeting aan het einde van het experiment functioneerde het tentarnen 
in de eerste week van januari. Dit werd samengesteld door de daarvoor verantwoordelijke 
docenten. zonder betrokkenheid van de onderzoekster. 

De kennisstructuur van de deelnemers werd gemeten door middel van een kaartsorterings
opdracht. Oit gebeurde in de eerste twee weken na het proeftentarnen en na het januaritenta-
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men. In beide gevallen kregen de proefpersonen een stapel kaartjes (49 resp. 59), waarop 
elementen van de vakinhoud, dat op het tentamen was getoetst, waren aangegeven. De kaartjes 
bevatten zowe! elementen van declaratieve kennis, bijvoorbeeld formules en defmities, als 
elementen van procedures en kenmerken van situaties. 

De sorteringsopdracht werd uitgevoerd in groepen van 10 - 20 personen. De deelnemers 
kregen de opdracht om eerst de kaarten op stapels te sorteren op zo'n manier, dat de kaarten 
van iedere stapel volgens eigen inzicht meer met elkaar te maken hadden dan met de kaarten 
van de andere stapels. Er was geen beperking op het aantal stapels of op het aantal kaartjes 
per stapel. Als tweede stap moesten de deelnemers iedere stapel van een naam voorzien, die 
aangaf wat voor de kaarten in de stapel gemeenschappelijk was, en ze onderscheidde van de 
andere kaarten. Tenslotte moesten ze voor een aantal kaarten, die van een sterretje waren 
voorzien, op een lijst specificeren waarom dat kaartje in de actuele stapel thuishoorde. 

De door de deelnemers gesorteerde kaarten werden aan twee analyses onderworpen. Eerst 
werd met behulp van een computerprogramma een maat berekend voor de overeenstemming 
tussen de stapels van ieder proefpersoon en de verzameling probleemschemata, die de actuele 
vakinhoud beschrijft. Deze maat, de zogenaamde PC-score of 'problem centered score' was 
al in eerder onderzoek ontwikkeld en toegepast. Daarna werd de sortering van ieder 
proefpersoon door de onderzoekster geanalyseerd en beoordeeld op mate van 'fysisch 
inhoudelijk denken'. Het criterium dat voor iedere stapel was gebruikt werd op grond van een· 
combinatie van de naam van de stapel, de inhoud van de stapel, en de voor de sterkaarten 
gegeven argumenten gekarakteriseerd als 'inhoudelijk' of 'oppervlakkig'. Een voorbeeld van 
een inhoudelijk criterium is: "Dit is een probleem dat met deze formule kan worden opgelost." 
Een typisch oppervlakkig criterium, dat vaak gebruikt werd, is: "Dit gaat ook over potentiaal" 
(als het woord of het symbool op een van de andere kaarten voorkwam). In enkele gevallen 
bleken de proefpersonen op functionele criteria te sorteren, bijvoorbeeld een stapel met 
definities, een met formules enzovoort. 

4. Resultaten. 

De beginsituatie van de studenten in de beide groepen is vergeleken in tabel 1, waar 
gemiddelde eindexamencijfers voor exacte vakken, proeftentamencijfer, en de resultaten van 
de metingen van kennisstructuur zijn gegeven. De PC-score is een maat van overeenstemming 
tussen de sortering van de proefpersoon en de 'ideale' sortering, dat wi! zeggen een sortering 
volgens probleemschemata. Een inhoudelijk specificatie van deze schemata is te vinden in 
Ferguson-Hessler (1989). De 1- en O-scores zijn bepaald door de kwalificaties van de bij de 
sortering gebruikte criteria, en zijn gedefinieerd als de fractie van alle stapels, die op basis van 
een inhoudelijk respectievelijk een oppervlakkig criterium zijn gevormd. In de meeste gevallen 
is de som van deze scores 1, maar bij enkele proefpersonen komen ook functionele criteria 
voor, soms voor aIle stapels, soms voor een gedeelte daarvan. 

Tabel I laat zien dat er tussen de experimentele groep en de controlegroep geen statistisch 
significante verschillen bestonden aan het begin van het experiment. Daar de verschillen 
nergens groter zijn dan ongeveer een standaarddeviatie, is geen statische analyse nodig voor 
deze conclusie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de proeftentamencijfers zeker niet 
normaal verdeeld zijn; ook bij de andere meetresultaten zijn afwijkingen van een norm ale 
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Tabel 1. Resultaten van de pre-tests. 
VWOgem. = gemiddeld VWO-cijfer voor exacte vakken. 
PC = maat voor overeenstemming kennisstructuur proefpersoon 

met 'ideale' structuur. 
I = fractie inhoudelijk criteria bij sortering. 
o = fractie oppervlakkige criteria bij sortering. 

Controle groep Exp. groep 
gem. s.d. gem. s.d. 

VWOgem. 7.48 0.19 7.25 0.17 

Prooftentamen 4.06 0.38 4.13 0.43 

PC1 0.249 0.027 0.253 0.022 

II 0.464 0.050 0.456 0.047 

01 0.441 0.052 0.499 0.042 

verdeling te zien. Een verdelingsvrije toets, zoals de toots van Wilcoxon, laat echter ook geen 
significante verschillen zien. De resultaten van de posttests zijn te vinden in tabel 2. Ook hier 
is geen enkel statistisch significant verschil te vinden tussen de beide groopen, ook niet met 
de toets van Wilcoxon. Directe conclusies over de invlood van het onderwijs in de 
experimentele groep op de prestatieniveaus of de kennisstructuur van de studenten zijn uit 
deze resultaten dus niet te trekken. 

Tabel 2. Resultaten van de post-tests. 
Tent. E&MI = tentamen Elektriciteit en Magnetisme I 
PC = maat voor overeenstemming kennisstructuur proefpersoon 

met 'ideale' structuur. 
I = fractie inhoudelijk criteria bij sortering. 
o = fractie oppervlakkige criteria bij sortering. 

Controle groep Exp. groop 
gem. s.d. gem. s.d. 

Tent. E&M I 5.81 0.42 5.31 0.53 

PC2 0.303 0.050 0.326 0.040 

12 0.549 0.059 0.502 0.074 

02 0.429 0.057 0.472 0.071 

De relaties tussen de gemeten grootheden is onderzocht door berekening van correlatie
coefficienten. Hierbij zijn twee proofpersonen uit de controlegroop buiten beschouwing 
gelaten, daar hun sortering geheel volgens functionele criteria uitgevoerd was. Aangezien de 
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verdelingen van de meetresultaten in grotere of mindere mate afwijken van een normaIe 
verdeling, en de steekproeven, aIs de groepen apart bekeken worden, niet groot genoeg zijn 
om deze afwijking te verwaarlozen, is hiervoor gebruik gemaakt van Spearman's rangorde
correlatie-coefficient. De resultaten voor de populatie van aIle proefpersonen zijn gegeven in 
tabel 3. Hier gaat het om een groep van 30 personen, en gebruik van produkt-moment
correlaties zou op zich geoorloofd zijn. Deze correlatiecoefficienten zijn ook berekend. 'a 
wijken iets af van de waarden in tabel 3, maar grote verschillen treden nergens op. 

Het beeld dat tabel 3 levert van de verbanden tussen de gemeten grootbeden is in overeen
stemming met resuitaten van eerder onderzoek naar de verbanden tussen eindexamencijfers 
voor exacte vakken, tentamenresultaten, en maten voor de kennisstructuur (Ferguson-Hessler, 
1989): 

Tabel 3. Spearman's rangordecorrelatie-coefficient voor verbanden tossen de gemeten 
grootheden voor de gehele popuJatie. 

I 
EMI 

PC1 

PC2 

11 

12 

01 

02 

EM-pt 

PC(2-1) 

1(2-1) 

v oor toelichting op de gebruikte afkortingen zie tabel I en 2. 
EM-pt enz. zijn verschillen tussen pre- en posttestresultaten 

VWOg EMI PCI PC2 II 12 

0.60** ## 

0.32 ... ## 

0.61** 0.45* 0.67** ## 

0.52** ... 0.49** 0.64** ## 

0.45* 0.34 0.40* 0.66** 0.42* ## 

-0.51** ... -0.31 -0.54** xxx -0.42* 

-0.40* -0.34 -0.39* -0.60** -0.39* xxx 

0.37* xxx ... ... ... . .. 

0.56** 0.41* ... 0.82** 0.36* 0.70** 

... 0.32 ... 0.37* ... 0.73** 

* p < 0.05; ** P < 0.01; ... P > 0,1; xxx variabelen niet onafbankelijk 

01 02 

## 

0.37 ## 

... ... 

-0.41* -0.65** 

.. . -0.77** 

- Ook voor deze subgroep van een jaargang eerstejaarsstudenten, een groep die 
geselecteerd is op zwakke proeftentamencijfers, blijkt het VWO-gemiddelde voor exacte 
vakken een goede voorspeller, zowel voor prestatie (tentamencijfer) aIs voor de kwaIiteit 
van de kennis (PC-, 1-, en 0- score). 

- De correlatie van het E&MI-cijfer komt wat VWO-gemiddelde betreft overeen met 
waarden van eerdere jaargangen (Nijgh, 1987). Wat betreft de kwaliteitsmaten geldt 
echter dat aIle coefficienten lager zijn dan of vergelijkbaar met waarden die in eerder 
onderzoek gevonden werden voor de correlatie met kwaliteitsmaten op het tijdstip van 
het proeftentamen, dus ruime tijd v66r het echte tentamen. Op deze vraag komen we in 
de discussie terug. 
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- Dat PCllaag met VWO-gemiddeld correleert is een logische afspiegeling van de zwakke 
prestaties aan het begin van het experiment, waarop de deelnemers geselecteerd zijn. 

- De beduidend hogere correlatie voor II met het VWO-gemiddelde kan duiden op een 
inhoudelijke benadering van de leerstof door een aantal studenten met relatief hoge 
cijfers, een benadering die echter nog niet tot goede structuren geleid heeft, en daardoor 
een lage PC-score en een laag proeftentamencijfer oplevert. 

- De verschillende kwaliteitsmaten vertonen een redelijk goede samenhang. Vooral PC2, 
de probleemgerichtheid van de kennisstructuur ten tijde van het tentamen, vertoont een 
sterke samenhang met aile andere maten - het minste met E&MI, verbazingwekkend 
genoeg. 

- Kijken we naar de vooruitgang tussen begin en einde van het experiment in de laatste 
regels van tabel 3, dan blijkt weer de toename van het cijfer samen te hangen met het 
VWO-gemiddelde, net als de toename in de PC-score. Deze laatste correleert ook met 
het tentamencijfer. 

Verschillen tussen de proefpersonen van de experimentele en de controlegroep wat betreft de 
relaties tussen de gemeten grootheden zijn in tabel 4 (pagina 12) te vinden. 

- Het eerste kolom toont een verschil tussen de beide groepen die niet door de variantiea
nalyse aangetoond wordt: in de experimentele groep correleren aIle kwaliteitsmaten met 
het VWO-gemiddelde, dit geldt zowel aan het begin als aan het einde van het 
experiment; in de controlegroep zijn deze verbanden duidelijk minder sterk. 

- Het tweede kolom toont dat de correlatie tussen E&MI-cijfer en kwaliteitsmaten aileen 
in de controlegroep significant is, en dan aileen voor PC2, 11, en 01. 

- Het verband tussen PC1 en de andere kwaliteitsmaten is sterker voor de controlegroep 
dan voor de experimentele groep. 

De samenhang tussen de individuele vooruitgang en de andere maten is voor ieder van de 
groepen te vinden in de laatste regels van tabel 4. 

- De toename van tentamencijfer correleert aileen met II, en aileen voor de controlegroep. 
- PC(2 - 1) hangt voor de controlegroep, maar niet voor de experimentele groep, sam en 

met het E&MI-cijfer; voor het verband met 11 ligt het net anders om. 
- Over de gehele linie valt de hoge correlatie op, die in de experimentele groep be staat 

tussen de toe name van de PC-score en de andere kwaliteitsmaten. 
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Tabel 4. Spearman's rangordecorrelatie.coefficient voor verbanden tussen de gemeten 
grootheden voor de experimente)e en de controlegroep. 
Voor toelichting op de gebruikte atkortingen zie tabel 1 en 2. 
EM-pt enz. zijn verschillen tussen post- en pre-testresultaten. 

l:e regel controlegroep; 2:e regel experimentele groep 

VWOg EMI PC1 PC2 11 12 01 02 

EM! 0.60* ## 
0.53* ## 

PCI ... ... ## 
0.49 ... ## 

PC2 ... 0.66* 0.80** ## 
0.67** ... 0.52* ## 

I1 ... 0,49 0.59* 0.55* ## 
0.57* ... 0,42 0.68** ## 

12 ... ... 0.63* 0.54* ... ## 
0.57* ... '" 0.74** 0.55* ## 

01 ... -0.51 ... -0.52 xxx . .. ## 
-0.51 * ... ... -0.60* xxx -0.56* ## 

02 ... ... -0.60* . .. ... xxx ... ## 
-0.56* ... ... -0.74** -0.56* xxx 0.56* ## 

EM-pt ... xxx ... ... 0.55* .. . ... ... 
... xxx ... ... ... ... . .. ... 

PC(2-l) 0.53 0.56* ... 0.78** . .. ... .. . ... 
0.52* ... . .. 0.86** 0.55* 0.79** -0.55* -0.79** 

1(2-1) ... ... ... . .. -0.51 0.70* ... -0.71** 
... ... ... . .. . .. 0.77** ... -0.82** 

'" p < 0.05; ** P < 0.01; ... P > 0,1; xxx varia belen niet onafhankelijk 

S. Discussie en conclusies 

De eerste, opvallende conclusie, is dat het onderwijsexperiment niet heeft geleid tot betere 
prestaties van de experimentele groep. Een bijdragende oorzaak is waarschijnlijk geweest dat 
het tentamen Elektriciteit en Magnetisme I (E&MI). dat aan het einde van het experiment door 
de vakdocent gegeven werd, bestond uit opgaven die of letterlijk uit de voor oefening 
gebruikte opgavenbundel stamden. of erg leken op opgaven uit deze bundel; dit in afwijking 
van bestaande tentamentradities. Drie van de tentamenopgaven. of daarop zeer lijkende 
opgaven, waren behandeld bij de klassikale oefeningen probleemoplossen. Het tentamen toetste 
in de werkelijkheid dus niet zoveel het kunnen toepassen van kennis in nieuwe situaties, maar 
eerder het kunnen onthouden of reconstrueren van probleemoplossingen, die al behandeld 
waren. Dit zou ook een verklaring kunnen leveren voor de lage correlatie, die gevonden werd 
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tussen het tentamencijfer en de maat Pe2 voor de structuur van de kennis ten tijde van het 
tentamen (p. 11). 

Wat de kwaliteit van de kennis betreft, bestond aan het begin van het experiment al een 
verschil tussen de groepen in die zin, dat in de experimentele groep de kwaliteitsmaten meer 
samenhang vertoonden met het gemiddelde VWO-cijfer voor exacte vakken dan in de 
controlegroep. Ondanks dit verschil bleek het mogelijk om aan te tonen dat bij studenten van 
de experimentele groep met relatief hoge VWO-cijfers de I-score (de fractie inhoudelijke 
criteria die bij de sorteringstaak was gebruikt, zie p. 7) significant meer was toegenomen dan 
het geval was in de controlegroep. Weliswaar verschillen de Spearman rangorde-correlatieco
efficii!nten voor II en 12 (pre- resp. posttest) niet, maar regressieanalyse van het verschil 
tussen 12 en 11 op het VWO-gemiddelde gaf een lijn met significant positieve helling voor de 
experimentele groep, terwijl voor de controlegroep de helling licht negatief was, maar niet 
significant verschillend van nul. Studenten. die ondanks een relatief hoog gemiddeld VWO
cijfer voor de exacte vakken een slecht resultaat bereikten op het proeftentamen, hebben dus 
dank zij het experimentele onderwijs de kwaliteit van hun kennis verbeterd. Voor de 
proefpersonen van de controlegroep was dit niet het geval. 

De eerste onderzoeksvraag, naar de mogelijkheid om de cognitieve verwerking van studenten 
te simuleren, moet dus een zeer genuanceerd antwoord krijgen: er zijn indicaties dat het 
experimentele onderwijs bij studenten met relatief hoge VWO-cijfers voor exacte vakken maar 
zwakke prestatie aan het begin van het experiment geleid heeft tot een meer actieve 
verwerking van de leerstof. Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag, naar prestatieverbe
tering, is duidelijk: neen, ook bij deze studenten kon geen prestatieverbetering worden 
aangetoond. 

Het onderzoek heeft de belangrijke rol bevestigd van het gemiddelde VWO-cijfer voor exacte 
vakken als voorspeller voor studiesucces bij de eerste tentamens. Ook de kwaliteit van de 
kennis van de student hangt samen met dit gemiddelde, zowe! voor studenten uit de 
experimentele groep als voor studenten uit de controlegroep. Voor de studieadvisering is er 
rede om hier rekening mee te houden en om in een vroege fase van de studie extra aandacht 
te richten op studenten met relatief lage eindexamencijfers. Als ondersteuning bij de 
begeleiding zou een kaartsorteringsopdracht gebruikt kunnen worden. Dit type opdracht kan 
groepsgewijs worden uitgevoerd, en PC-scores kunnen snel met een computerprogramma 
worden berekend, waarna men beschikt over informatie van een andere aspect van de kennis 
van de student dan prestaties op tentamens. 

De Corte (1991) stelt in een recent 'state-of-the-art' artikel over leren en onderwijzen dat het 
recente onderzoek op dit gebied een empirisch gefundeerd kennisbestand heeft opgebouwd, 
waardoor de aanpak van leertaken door de studenten en de onderwijsmethodes van de 
docenten kunnen worden verbeterd door het ontwerpen van krachtige onderwijsomgevingen. 
De in dit experiment ontworpen onderwijsomgeving is niet krachtig genoeg geweest om tot 
significant betere resultaten of kennisstructuren bij de experimentele groep te leiden. Als men 
de opzet van dit experiment vergelijkt met de lengte en de intensiteit van het 'treatment' in 
meer succesvolle onderwijsexperimenten. bijvoorbeeld de experimenten met probleemoplossen 
in de wiskunde van Schoenfeld (1985), is het verschil opvallend. In een van deze experimen
ten volgde de experimentele groep en cursus van 18 werkdagen van 2Y2 uur les en 4-5 uur 
huiswerk per dag. terwijl de controlegroep geen enkel wiskundeonderwijs kreeg. Schoenfeld 
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beschouwt zjjn experiment ook in eerste instantie als een 'existence proof for heuristic 
teaching' . 

In de onderwijssituatie, waarin dit experiment ingepast moest worden, was de omvang en 
intensiteit van het experimentele onderwijs echter optimaal gezien het gegeven onderwijspro
gramma en het overvolle rooster van de eerstejaarsstudenten van Technische Natuurkunde. De 
resultaten tonen aan dat voor verbetering van natuurkundeprestaties van eerstejaarsstudenten 
instructiemethoden ontwikkeld zouden moe ten worden, die studenten intensiever en gedurende 
langere tijd dan in dit experiment mogelijk was stimuleren tot goede verwerking van de 
leerstof en ze begeleiden in hun leerproces. Voor de ontwikkeling van dit type methoden lijkt 
het wenselijk om eerst terug te vallen op experimenten op laboratoriumschaal. Weliswaar is 
hier de omvang van de te behandelen stof beperkt, maar daar tegenover staat dat ongewenste 
exteme invloeden en rooster- en andere praktische problemen vermeden kunnen worden. 

Gezien de sterke druk van buitenaf op studieduur en rendement van de hogere opleidingen, 
zal iedere kleine bijdrage tot onderwijsvemieuwing, die het de studenten mogelijk maakt om 
effectiever en efficienter te studeren, van belang kunnen zijn. Hopelijk zal verder onderzoek 
binnen het VF-programma 'Overdracht van technische kennis' hiertoe kunnen bijdragen. 
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