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De werkgroep OCTO (Onderzoek van Communicatie en Technische kennis

Overdracht> is een samenwerkinssverbatui van otuierzoekers die voorwaardelijk 

sefinancierd onderzoek uitvoeren. 

Het doel is de tennis van eommunicatieprocessen in wetenschap, techniek en bedrljf 

te versroten door een kriUsch otuierzoek en de bela11lstellin,g hienoor te bevorderen 

door het orsaniseren van colloquia en lezingen en door het publiceren van onder

zoekresultaten. Naast publicaties in wetensehappeU,ke tijdsehriften zullen OCTO

rapportases verschijnen in de zp. OCTO-Reports waarvan het eerste n'U voor 'U ligt. 

Deze OCTO-Reports bereiken een ander en hopeU,k srotere lezerskring dan de 

artikelen in tijdschrlften. Het doel is Diet alleen deze lezers op de hoogte te stellen 

van de resultaten van het OCTO-onderzoek. maar ook om disc'USsies en reaeties uit 

te lotten over de behandelde otuierwerpen. 

In dit eerste OCTO-Report rapporteren Monica Ferguson-Hessler en Ton de T oug 

over een onderzoek naar de wijze waarop eerste ,aars stOOenten hun kennis ver

wenen uit natuurkundige tebten. Deze rapportage is een onderdeel van een onder

zoek waatin wordt nagegaan wat onder doelmatige kennisstrueturen kan worden 

verstaan, hoe otuierwi's- en leerprocessen kunnen bi,dragen aan het ontstaan van 

een doelmatige kennisstructuren in het brein van student en en hoe tenslotte 

didactisehe maatregeien voorgesteld kunnen worden om dit proees van 'technische 

kennisoverdracht' doelgerlcht en doelmatig te doen veriopen. 

Als programmaleider van het OCTO-otuierzoekprosramma hoop ik dat de OCTO

Reports &an hun doel gaan beantwoorden en dat lezers Diet zullen .chromen hun 

reaeties te doen toekomen aan de onderzoekers. 

Prof.dr. D.W. Vaags, 

prosrammaleider OCTO 

Btndhoven. Juli 19 8 7 
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VOORWOORD 

Ben onderzoek als het bier serapporteerde is alleen moseUJk met de steun en 

assistentie van vele mensen. Onze dank saat uit naar 

prof. dr. D.W. Vaass, die het onc1erzoek beseleidc1e, 

onze collesae in vaksroep Onderwijsresearch, die zich verdiepten in het 

onderzoek en opbouwende kritiek leverden zowel in de fase van opzetten 

als in de fase van evalueren van het experiment, 

de collesae van faculteit Natuurkunde die door discussies en kritiek biJ

droegen tot het samenstellen van de studietekst die een centrale rol ver

vulde in het experiment, 

Chris Moes, die als studentassistent o.m. meewerkte aan de uitvoerins van 

het experiment, 

Bart de Graaf, onze tweede studentassistent, die meewerkte bi, het ana

Iyseren van de opgenomen protocollen en ons ook vele praktische klussen 

uit hand en nam, 

mevr. M.C.K. Gruyters, die de figuren verzorgde, 

de 21 studenten, die tegen een geringe vergoeding serleus en met volle in

zet meewerkten aan het experiment. 



SUMMARY. 

Several authors investigating problem solving in science agree, that knowledge 

which is to serve as an efficient base for problem solving must be well organized as 

well as complete with regard to content. These results have been confirmed in an 

investigation at the Bindhoven University of Technology (de Jong at Perguson

Hessler 1986): first year students with high examination marks for Blectrlcity and 

Magnetism had their knowledge of this subject organized more in accordance to a 

set of problem schemata than was the case with students getting low grades. These 

results inspired new questions: how do the differences in knowledge structure arise 1 

The questions of the present study concentrate on learning physics from text: 

- what sort of cognitive processes play an important role? 

are there differences that can be observed between good and poor students 

with respect to the cognitive processes they use? 

are there differences with respect to the types of knowledge (declarative, 

procedural, situational) which is involved in these processes? 

Starting from a pragmatic description of an efficient knowledge base, and taking 

into account some important results of theories on discourse processing and of 

research on the cognition of learning science subjects, we constructed a tentative 

Ust of elementary processes describing the acquisition of new knowledge of physics 

from text. An example of this sort of process is "to make a connection between two 

elements of text". 

In an experiment 21 first year students studied a 10 page text on the Aston mass 

spectrometer. The text contained a number of exercises. The activities of the 

students while studying the text and working the exercises were observed with a 

combination of four methods: retrospection at certain moments during the task, 

cued recall and a questionnaire at the end of the task, and tb1nking aloud during 

exercises. At the end of the experimental sessions the students were given a test of 

the same type as normal examinations. Here they were allowed CUke in exami

nations) to use a limited amount of personal notes. 



Por this explorative study two constrasting groups of 5 subjects were formed, one of 

students with high and one with low grades. The data were analyzed by means of the 

list of elementary processes, which, after some adjustment, could be used to classify 

the data collected. Also the type of knowledge forming the content of these 

processes was noted in each case in order to gain more information on the way in 

which students divided their attention. Additional information was aquired from the 

content of the personal notes which was analyzed. 

The results show astonishingly few differences in the processes observed in good and 

poor students while studying the text. The only outspoken differences are in "deep 

processing", which is hardly present in poor students. In the types of knowledge 

forming the content of the processes there are clear differences: poor students 

concentrate on declarative knowledge, while good students have attention for 

knowledge of procedures and situations as well. This difference is confirmed by the 

great systematic differences in the personal notes. 

As a consequence it seems that the knowledge resulting from certain cognitive 

processes during study of a physics text does not only depend on the sort of 

processes but also on the sort of knowledge making up the content of the processes. 

Another result of this study is the discovery that in many sltuations poor students 

are not capable of deciding if they have understood the subject matter they have 

been studying or not. 

Possible consequences of these results for teaching, as well as questions for further 

research are discussed. 



SA~NVATTING. 

Onderzoek naar probleemoplossen in de exakte vakken heeft aangetoond, dat een 

doelmatige kennisbasis voor het oplossen van problemen niet alleen inhoudelijk 

compleet dient te zijn, maar ook een efflciente structuur dient te bebben. Deze 

resultaten zijn bevestigd in onderzoek aan de TUB (de Jong at Perguson-Hessler 

1986): eerste,aarsstudenten met hoge tentamenciJfers hebben bun kennis van 

Blektriciteit en Magnetisme georganiseerd op een manier die meer overeenkomt met 

een verzameling van probleemschemata dan studenten met lage tentamenciJfers. 

Deze resultaten hebben tot nieuwe vragen geleid: hoe ontstaan deze verschillen in 

kennisstructuur? De onderzoeksvragen van het hier beschreven onderzoek con

centreren zich op het leren van natuurkunde met behulp van tekst: 

welke types van cognitieve processen treden hierbij op? 

zijn er verschillen waar te nemen tussen goede en zwakke studenten m. b. t. 

de cognitieve processen die zij toepassen? 

zijn er verschillen m.b.t. de kennissoorten <declaratieve, procedurele, 

situationele), die in deze processen betrokken zijn? 

De vertrekpunten voor het operationaliseren van de onderzoeksvragen zijn ten 

eerste een pragmatische beschrijving van een doeltreffende kennisbasis, en ten 

tweede enkele belangrijke onderzoeksresultaten over tekstbestudering en over het 

leren van exakte vakken. Op basis hiervan werd een preliminair schema geconstru

eerd van elementaire processen, die het verwerven van kennis van natuurkunde 

m.b.v. een tekst beschrijven. Ben voorbeeld van zo'n elementait proces is "een 

verband leggen tussen twee onderdelen van de tekst". 

21 eerstjaarstudenten bestudeerden een tekst van 10 paginas over de massa

spektrometer van Aston. De tekst bevatte enkele oefenopgaven. De studenten 

werden tijdens het bestuderen van de tekst en het oplossen van de oefenopgaven 

geobserveerd m.b.v. een combinatie van vier observatiemethoden: retrospectie op 

bepaalde momenten tiJdens het bestuderen, "cued recall" en een vragenlijst na af

loop van de gehele taak, en hardop denken tijdens het oplossen van de opgaven. Aan 

bet einde van de experimentele sessie kregen de proefpersonen en toets van dezelfde 



type als normale tentamens. Hier konden ze (net als bij tentamens) gebruik. maken 

van een beperkte hoeveelheid eigen aantekeningen. 

Voor de" analyse van de data uit deze exploratieve studie werd gekozen voor de 

"contrasting groups" methode, en twee groepen van 5 proefpersonen werden samen

gesteld, een met "goede" en een met "zwa1clc:e" studenten. De verzamelde data 

werden geanalyseerd m.b.v. het schema van be studeringspro e essen. Dit kon, na 

enkele aanpassingen gebruikt worden voor het classificeren van aUe data. De 

kennissoort waar deze processen betrekking op hadden werd ook voor ieder proces 

senoteerd. De inhoud van de eigen aantekeningen werd geanalyseerd m.b.t. daatin 

voorkomende kennissoorten. 

De resultaten tonen weinlg verschlllen in bestuderingsprocessen tussen soede en 

zwa1clc:e studenten bi, de tekstbestudering. De enige duideliJke verschlllen zUn te 

vinden bij "diepe verwerking", een soort processen, dat nauwelijks voorkomt bi} de 

zwakke st.udenten. Wat betreft het type kennis, dat de inhoud van de processen 

vormt, zijn er duidelijke verschlllen: zwa1clc:e studenten concentreren hun aandacht 

op declaratieve kennis, terwijl goede studenten ook aandacht hebben voor proce

dures en situaties. Dit verschil wordt bevestigd door grote systematische verschillen 

in de aantekeningen. 

Het lijkt er dus op dat de kennis die verworven wordt door bepaalde bestuderings

processen bij het leren van natuurkunde uit een tekst, niet aUeen afhangt van de 

soort proces maar ook van de betro1clc:en kennissoorten. 

Gedurende de analyse van de data werd ook ontdekt det zwa1clc:e studenten in vele 

situtaties ruet in staat zijn om uit te maken of ze een bepaald onderdeel van de 

tekst wei of met begrepen hebben. 

Vragen VOOI verder onderzoek en mogeliJke gevolgtrekkingen van deze resultaten 

voor het onderwi's worden in aparte paragrafen besproken. 



KENNISVERWERVING UIT NATUURKUNDIGE TEKSTEN 

INLBIDING. 

"Het tent amen was zo moeUijk, want je moest zo veel nadenkenl" Dit historlsche 

commentaar van een student op een natuurkundetentamen was bedoeld. al5 klacht, 

maar werd door de docent die het tentamen had samengesteld. opgevat a1s een com

pliment. Zo verschillend ziJn de doel5tellingen van de student, die verwacht ge

vraald te worden om kennis te reproduceren, en de docent, die wenst te toetsen of 

de student zijn kennis toe kan passen in nieuwe situaties. 

Om de kennis van exacte vakken te toetsen bit studenten in de beginfase van het 

hoger onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van tentamens, waar problemen op

gelost moeten worden. Dit is een voorbeeld van toepassing van kennis in situaties, 

die weUswaar geidealiseerd zijn, maar meer of minder nieuw voor de oplosser. De 

prestaties van studenten op d1t soort tentamens vertonen een grote spreiding: op 

natuurkundetentamens ziet men bijv. dat bi) een gemiddeld eljfer van 5-6 de 

standaarddeviatie van de populatie in de buurt van 2 ligt. 

U1t de grote hoeveelheid onderzoek over probleemoplossen in de exacte vakken, 

waarvan enkele voorbeelden in hoofdstuk 1 worden behandeld, blijkt dat de prestatie 

van studenten in belangriJke mate samenhangt met de manier waarop hun kennis van 

het vak geordend is. Ook uit onderzoek aan de TUB (de Tong &. Ferguson-Hessler, 

1984, 1986) is gebleken dat succesvolle eerstejaarsstudenten hun kennis van na

tuurkunde in vrij hoge mate ordenen op een manier die door deskundlgen als "doel

matig voor probleemoplossen" gekarakteriseerd wordt. Bij student en met slechte 

tentamenresultaten bleek dit in veel mindere mate het geval te ziJn. 

Ais de grate verschillen in prestaties onder eersteJaarsstudenten dus een verband 

hebben met verschillen in de organisatie van vakkennis, dan rlJst de vraag hoe deze 

kennisverschillen ontstaan. Du1deliJk Is dat hier een heel complex van vragen speelt: 
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Hoe verloopt het proees van verwerven van nieuwe kennis biJ deze stu

denten, m.a.w. hoe memoriseren ze een nieuw begrip, hoe brengen ze dit in 

relatie tot andere begrippen en tot hun al aanwezige kennis, en hoe brengen 

ze struetuur in hun kennis? 

Wat is de invloed van versehUlende vormen van onderwiJs op dit proees? 

Wat kan het onderwijs bi,dragen tot het opbouwen van een doelmatige 

kennisstructuur bi' eerstejaarstudenten? 

naar in het aeademiseh onderwijs zelfstudie een centrale rol speelt bi' het ver

werven van nieuwe kennis, is er voor gekozen om in eerste instantie deze vorm van 

kennisverwerving te onderzoeken. Vanuit de zo gevonden resultaten kan dan later de 

rol van het onderwijs nader onder de loep worden genomen. Het bier besehreven 

onderzoek rieht zieh op de eerstgenoemde vraag, toegespitst op het verwerven van 

nieuwe kennis door studie van schrifteUjk studiemateriaal. 

LOVER HET LEREN VAN EXACTE VAKKEN D.M.V. TEKSTSTUDIE, ENIGE 

THEORETISCHE OVERWEGINGEN. 

Hebben goede studenten een doelmatige kennisstruetuur op kunnen bouwen omdat ze 

goede teehnieken gebruiken bi' het bestuderen van boeken en dietaten en er hard aan 

werken? ZiJn zwakke studenten dus zwak omdat ze minder hard werken en/of minder 

goede studieteehnieken gebruiken? 

Of is het missebien zo, dat zwakke studenten niet in staat ziJn om een doelmatige 

kennisstruetuur op te bouwen ondanks goede teehnieken en hard werken omdat de 

kennis die ze al hebben niet op een goede manier gestruetureerd is? 

Om deze vragen uit de "kip-of-ei" sfeer te halen en om informatie te kunnen ver

zamelen over de manier waarop studenten met natuurkundige teksten omgaan is het 

noodzakeUjk om de vraagstelling te ontleden en te speeifieeren. Twee punten bUjken 

van belang te zijn: 

1. Het beoogde resultaat van het studeren, de doelmatige kennisstruetuur met 

zijn kwaUteit, vorm en inhoud. 

2. De weg naar het doel, het proees van tekstbestudering, gezien als de som 

van de aetiviteiten die de student tijdens het studeren ontplooit om tot het 

gewenste doel te komen. 
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In de volgende paragrafen zullen we deze aspecten wat nader uttwerken (1.1 en 1.2) 

om daarna in paragraaf 1.3 te komen tot een konkrete formulering van de vraag 

waar dlt onderzoek zich op rieht. 

1.1. Ben doelmatige kennisstructuur. 

Als er in dlt ondenoek gesproken wordt over de "doelmatige .. kennisstructuur van 

een persoon, dan bedoelen we daarmee dat deze persoon een bepaalde hoeveelheid 

kennis in zljn geheugen heeft opgeslagen, en dat deze kennis met alleen gerepro

duceerd kan worden op een dlreete vraag maar ook toegepast kan worden bij het 

oplossen van problemen. Drie verschillende aspecten van kennisstructuren, kwallteit, 

inhoud en vorm, laten we hieronder revue passeren om tot een konkrete beschrijving 

te komen van een doelmatige kennisstructuur. 

1.1.1. lCwali tei t. 

Zonder in te gaan op de konkrete vorm en inhoud van een kennisstructuur kan men 

algemene uttspraken maken over zijn eigenschappen. Greeno (1978) en Resnick en 

Ford (1981) maken bijv. gebrulk van de volgende aspeeten van de struetuur om de 

mate van begrip van een student te bepalen: 

de interne integratie: de mate waarin onderdelen van de leerstof in het 

geheugen aan elkaar gerelateerd zijn, 

- de verbondenheld: de mate waarin onderdelen van de leerstof verbonden 

ziJn met andere dingen die de persoon weet. 

De mate van overeenkomst met de kennisstruetuur van een expert noemen ze 

"correspondentie"; deze grijpt dus als het ware over de beide andere aspecten heen. 

In het hier besehreven onderzoek worden integratie en verbondenheld gezien als be

langrijke maten voor de doelmatigheid van de kennisstructuur. Het begrlp corres

pondentie wordt daarentegen met gebrulkt in deze stOOle. 

1.1.2. Inboud. 

Ben van de eersten die uttspraken deden over de inhoud van een kennisstructuur was 

Jill Larkin, die samen met Fred Reif in 1976 een analyse publlceerde van de kennis 

en de vaardigheden die horen bi, het "begri,pen" van een stuk: natuur1cund.e, d.w.z. 

het kunnen toepassen hiervan blj probleemoplossen. Larkin definieert daarbij "be-
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grijpen van een relatie" als het hebben van zowel de tennis als de vaardigheden, die 

in Tabel1.1 gespeclficeerd ziJn. 

Tabel1.1. 

Overzicht van kennis en vaardigheden inbegrepen 

in de term "begriJpen van een relatie". 

A. Reproduceren van informatie die het verband typeert. 

A.1. Reproduceren van het verband of de vergeUJking. 

A.2. Ben voorbeeld geven van de toepassing van het verband. 

A.S. Eigenschappen opnoemen van de grootheden in het verband. 

B. Het verband interpreteren door toepassing van informatie in ver

schUlende symboUsche representaties: figuren, grafieken,formules, etc. 

C. Onderscheid maken. 

C.1. Toepassing 

C1.la. Onderscheid maken tussen informatie die relevant is om ieder van de 

grootheden in het verband te vlnden en informatie die hiervoor irrelevant 

is. 

C1.lb. Situaties onderschelden waar het verband weI en nlet toepasbaar is. 

C.2. VergeU;king. 

C.2.a. Iedere grootheid in het verband onderscheiden van andere grootheden. 

C.2.b. Het verband onderscheiden van andere verbanden. 

D. VerschUlende equlvalente vormen van het verband gebrullten. 

De UJst van Larkin geeft eerder een operationalisatie van tennis van een stuk vak

inhoud dan een theoretlsche analyse hiervan. De UJst werd ook opgesteld t.b.v. een 

experiment, waar we later op terug zullen komen. In later onderzoek worden vaak 

verschUlende soorten tennis onderscheiden (zie bijv. de Jong 1986). BI, onderzoek 
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van probleemoplossen is het nuttig gebleken om de volgende vier kennissoorten te 

definieren: declaratieve en procedurele kennis, kennis van probleemsituaties en van 

strategieen. De rol die deze soorten kennis spelen bi) het oplossen van problemen is 

uitvoerig beschreven door de Jong (1986) en Perguson-Hessler 8t de Jong (1985). 

DuideUJk is dat een doelmatige kennisstructuur al deze soorten kennis moet be

vatten: kennis van probleemsituaties om een representatie van het gegeven op te 

bouwen, van waarutt de relevante declaratieve kennis gevonden kan worden Cfor

mules, definities etc.) net als de procedurele kennis nodig voor de toepassing van 

gekozen formules. De strategie is nodig voor het besturen van het oplossingsproces, 

maar deze is niet sterk aan het vakgebied gebonden en zal in de verdere discussie 

buiten beschouwing gelaten worden. 

De verschillende so orten van kennis en vaardigheden in de Ujst van Larkin lcunnen 

makkelijk in verband gebracht worden met deze kennissoorten, zoals in Tabel1.2. te 

zien is. 

1.1.8. Vorm. 

Opvallend is dat de vier verschillende so orten kennis, die allemaal essentiee! zijn 

voor het begrijpen van een vak zoals natuurkunde, op verschillende manieren en op 

verschillende moment en ingebracht worden in het onderwijs. In boeken en dictaten 

en op hoorcolleges wordt vee! aandacht besteed aan declaratieve kennis en heel wat 

minder aan de procedures waarin deze kennis toegepast wordt. Voor de kenmerken 

van situaties waar deze kennis toegepast wordt, en voor de strategie die bij de toe

passing gevolgd wordt, geldt dat de student deze uit allerlei impliciete bronnen 

verzamelen moet. Voor al deze verschillende kenniselementen is een soort kapstok 

nodig, en hier is de vorm van de kennisstructuur van belang. 

ir bestaan verschillende gedachten over de vorm van de organisatie van een doe1-

matige kennisstructuur. Reif en Heller (1982) pleiten biJv, voor een hierarchische 

structuur. Larkin (1980) en Chi, Peltovich en Glaser (1981) spreken over clusters van 

elementen van kennis, • chunks" resp. ·schemata" . Men spreekt spedaal over 

"probleemschemata", clusters van kenniselementen die onderling verbonden zijn en 

die biJ elkaar gebruikt worden biJ het oplossen van een bepaald type probleem. In 

wezen zUn de verschillende vormen van organisatie van kennis niet striJdigi 

probleemschemata hebben ook onderUnge relaties en lcunnen onderdeel uitmaken van 

een hierarchisch systeem (P erguson - Hessler en de 10ng 1987>. 
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Tabell.2. 

Relatie tussen kennissoorten en de tennis en vaardigheden zoals gespeclficeerd 

door Larkin. 

D II: dec1aratieve, P '" procedurele, 

S '" situationele tennis, DIS etc. II: verband tussen D en S. 

A. Reproduceren 

A.l. Verband of formule D 

A.2. Voorbeeld DIS 

A.S. Bigenschappen grootheden D 

B. Interpreteren in verschillende symbo- P/D 

Usche representaties. 

C. Onderscheiden 

C.l. Toepassing 

C.l.a. Relevante-irrelevante informatie DIS 

voor de grootheden in het verband. 

C.l.b. Situaties van geldigheid SID 

C.2. VergeU,king 

C.2.a. Grootheden onderscheiden D 

C.2.b. Verbanden onderscheiden D 

D. Toepassen in verschillende vormen D/P/S 

In de natuurkunde tan men een probleemschema zien als een cluster van e1ementen 

van tennis gegroepeerd om een centrale wet, definitie of begrip, bi,v. "de wet van 

Ampere" of "condensator". De UJst van vaardigheden van Larkin in Tabel 1.1 is goed 

te vertalen in een "abstract schema", d.w.z. een probleemschema dat Diet gespeci

ficeerd is naar een konkreet stuk inhoud. In Figuur 1.1 is zo'n abstract schema 

weergegeven. 
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Om de vorm en inhoud van het schema te konkretiseren veronderstellen we al5 

voorbeeld dat dlt het schema tide wet van Ampere" voorstelt. De natuurkundige 

uitwerking zou dan de vorm kunnen hebben die in Figuur 1.2 is aangegeven. 

1.1.4. Samenvatt1ng. 

De hier boven gevoerde dlscussle beeft betrekking op natuurkunde op het Dlveau van 

de bovenbouw van het VWO en de eerste Jaren van tertialr onderwijs, maar een ge

Ujksoortige analyse kan ook voor andere exacte vakken worden uitgevoerd. Het gaat 

hier om kennis, die zowel reproduceerbaar is als brulkbaar voor allerlei toe

passingen. Deze kennis wordt gericht onderwezen en met alleen via de toepassingen 

en zelfstudie geleerd, zoals het geval is met wetenschappeUJke kennis. Samen

vattend kunnen we stellen dat voor kennis op dit Dlveau een doelmatige kennis

structuur van een bepaald stuk vakinhoud de volgende karakteristleken beeft: 

de kennis heeft een hoge interne integratie en is gerelateerd tot kennis van 

andere (vak)gebieden, 

de kennis is volledlg; niet alleen qua inhoud maar ook t.a.v. soorten kennis. 

de vorm is zodanig dat efficiente zoekprocessen mogeUjk zijn bij 

probleemoplossen en be staat bijv. uit probleemschemata. 

1.2. Over het verwerven van een doelmatige kennisstructuur. 

Het verwerven van meuwe kennis, en zeker het opbouwen van een doelmatige 

kennisstructuur, zoals beschreven in vorlge paragraaf, Is een ingewikkeld proces, dat 

zlch uitstrekt over lange tljd, waarscbiJnlljk zolang lemand zich bezlg houdt met het 

vak. Ook de expert met vele jaren van onderwijservaring bUjft nieuwe verbanden 

leggen en Dleuwe toepassingen ontdekken. 

Leerprocessen worden door veel factoren beinvloed, zoals intelligentie, bestuder

ingstechnieken, motivatie en emotionele factoren. Zeer veel onderzoek wordt op dlt 

gebied verricbt, maar bier zullen we ons beperken tot bet aanhalen van enkele 

voorbeelden van onderzoek, die te maken hebben met de relatie tussen de houding 

tegenover de studie (motivatie en method en) en de studieresultaten (patagraaf 1.2). 

Verder zullen we ons beperken tot een beschouwing op het niveau van de cognitieve 

processen die betrokken ziJn blj het opbouwen van een doelmatige kennisstructuur 

zonder daarbi) in te gaan op meer fundamentele psychologische processen. We 
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onderscheiden daarbi; twee fasen bij het leren, namelijk het opnemen van een stuk 

informatie uit de tekst (1.2.2) en het opslaan daarvan in het geheugen op zo'n manier 

dat het onderdeel gaat vonnen van een doelmatige kennisstructuur Cl.2.3). In een 

complex vak als natuurkunde is er geen sprake van twee duideliJk van elkaar te 

onderscheiden processen, die na elkaar plaatsvinden, eerder van een ieteratief 

proces met twee aspecten, die afwisselend de hoofdrol spelen. 

1.2.1. De houding tegenover het leren. 

Studies van kwaUtatieve verschillen in de manier waarop studenten hun studie be

naderen hebben aangetoond dat twee factoren een belangrijke rol spelen (Morgan, 

Gibbs at Taylor 1980). Deze factoren hebben de namen "meaning orientation" en 

"reproducing orientation" gekregen, (Marton at Sillje, 1976 a,b en Pask, 1976 a,b), De 

eerste twee onderzoekers onderscheiden een oppervlakkige benadering, waarbi) men 

de studie ziet als een taak van memoriseren, en een diepe benadering, waarbij zoekt 

naar zin en betekenis en naar het onderlinge verband tussen ideeen. Er be staat 

volgens Marton en Silje een verband tussen deze soorten benadering en de kwaliteit 

van de verworven kennis. Pask definieert twee typen van studiestrategie, een ho

Ustische en een seriele. In de eerste zoekt men naar overzicht, verbanden met 

andere vakken en met eigen ervaringen, naar analogieen. In de tweede strategie 

wordt de leerstof beschouwd aIs een loglsche reeks van kenniselementen. Volgens de 

theorie van Pask is een combinatie van deze beide strategieen nOdig om tot goed 

begrip van een vak te komen. Pask noemt deze houding "versablUty". 

Resnick Cl983) snijdt een heel andere aspect van het leren aan in haar artikel 

"Mathematics and Science Learning: a New Conception". Deze nieuwe manier van 

beschouwen van het leerproces en van de lerende is ontstaan uit onderzoek van 

cognitieve processen op het gebled van wiskunde en natuurwetenschappen. Stu

denten, zegt Resnick, constru.eren begrip, zij zoeken naar de betekenis van het ge

leerde, naar regelmaat en systematlek, eventueel via een elgen, naieve theorie. 

Begrip hebben betekent verbanden kennen. Blementen van kennis, die geisoleerd zljn 

van de clusters en schemata in het geheugen worden vergeten of onbereikbaar. 

Leren berust altlid op al aanwezi&e kennis. Deze is nodlg om verbanden te leggen en 

om nieuwe kenniselementen te interpreteren. 

Ook Reif Cl986) benadrukt het belang van al aanwezlge kennis voor een correcte 

interpretatie van begrippen in de natuurkunde: nieuwe begrippen worden immers 

beschreven en gedefinieerd in termen van al bekende begrippen. 
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Twee aspecten van het leren springen er uit in bovenstaande korte samenvatting: het 

actief verwerken van nieuwe informatie en het beschikken over adequate voorkennis. 

1.2.2. Lezen als bron van 1nt'ormat1e. 

Voor het opnemen van nieuwe informatie bi; zelfstudie speelt het lezen een fun

damentele rol. Veel onderzoek wordt de laatste ,aren verricht naar tebtbestudering, 

naar de factoren die het opnemen van informatie beinvloeden en de mogeliJtheden 

om het leren d.m. v. tebten te beinvloeden door het manipuleren van de tekst, 

ondermeer door gebruik van vragen. 

Br bestaan verschillende theorien over het lezen van teksten. De zo genaamde ele

mentarlstische theorleen (biJv. de theorleen van Kintsch at van Dijk, zie Mandl & 

Schnotz 1985) beschouwen de tekst als een lijst van proposities en zien het lezen als 

het stuk voor stuk verwerken biervan. Deze theorleen worden tegenwoordig ver

vangen door holistische theorleen (bijv. van Collins, Brown at Larkin, 1980, 

Tohnson-Laird, 1980, zie Mandl at Schnotz 1985), die spreken van een "mental 

model" dat de lezer opbouwt tijdens het lezen en dat gebaseerd is op de proposities 

uit de tekst, maar ook een groot stuk voorkennis be vat. De interpretatie van de 

tekst kan in deze theorleen dus verder gaan dan de directe inhoud daarvan. Dit 

proces is te vergelijken met dat van de probleemoplosser die in de beschrijving van 

de Jong (1986) een probleemrepresentatie opbouwt, bestaande uit de gegeven 

situatiebe- schrijving gecombineerd met informatie uit het geheugen. 

Opvallend is bier het benadrukken van de rol van al aanwezige kennis bi; de lezer, 

iets wat geheel in overeenstemming is met uitspraken van Resnick en Reif over het 

leren, die in vorige paragraaf besproken werden. 

1.2.8. Hoe wardt 1nt'ormatJ.e tot kenn1s? 

Het leren van nieuwe begrlppen in de theorle van schemavorming is beschreven door 

Rumelhart en Norman (1981). Ze beschouwen de tennis van een bepaald domein als 

een verzameling schemata. Het verwerven van nieuwe tennis tan beschreven worden 

m.b.v. drle processen: "accretion", "tuning" en "restructuring", Het eerste is het 

toevoegen van nieuwe elementen van kennis aan al bestaande schemata. "Tuning" is 

een langzaam proces van aanpassen van een bestaand schema onder invloed van het 

toepassen van de kennis. Het laatste proces is een ingrijpende herstructurering van 

bestaande en vorming van nieuwe schemata al5 gevolg van nieuwe kennis. 
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Alhoewel de theorie van Rumelhart en Norman toegepast zou kunnen worden op 

probleemschemata in de natuurkunde, is dIe te abstract om direct toe te kunnen 

passen bl; het onderzoeken van de mamer waarop studenten leren m. b. v. schrifteUjk 

studtemateriaal. Hlervoor moet men het leren beschrlJven d.m.v. processen, die 

dichter hiJ de waameembare werkeU,kheld liggen dan de bier boven beschreven. 

Deze studle richt zich op cognltleve processen die een rol spelen biJ het leren, en om 

deze te kunnen observeren is het noodzakeliJk om ze te speciliceren en te opera

tlonaUseren. ien voorbeeld van van dit soort operatlonaUsatle is een onderzoek van 

Wouters en de Jong Cl982} naar de cognltleve processen dIe zlch afspelen bij het 

lezen van informatleve tekst. In dit onderzoek wordt een aantal hoofd- en deel

categorieen van cogmtleve processen gedefweerd, die gezamenUJk het he Ie be

studeringsproces beschrijfen. Br is later meer van dit type onderzoek verricht bi;v. 

door Fischer &. Mandl, Cl984), Balistaedt &. Mandl Cl984) en Scardamalia &. Bereiter 

Cl984}. 

In het algemeen wordt in dit soort onderzoek eerder gewerkt met teksten uit de 

sociale dan uit de exacte wetenschappen. Ook wordt vaak gebruik gemaakt van 

verhalende teksten of van materiaal geschlkt voor schoolkinderen. Ben uitzondering 

vormt het al genoemde onderzoek van Larkin Cl976), dat gericht was op de Yraag: 

Mhoe verwerf 'e de kennis en de vaardigheden in Tabel 1.1. door het bestuderen van 

tebU" ir werd een trainingsprogramma opgesteld, bestaand uit drie elementen: 

specificatie van de gewenste kennis en vaardigheden (Tabel 1.1), oefening met 

terugkoppeling <tekst met vragen direct gericht op de verschlllende elementen in 

Tabel 1.1) en toetsing in het kader van een "Self Paced Study" cursus. Duidelijk werd 

gemaakt dat "begrijpen" zoals gespecificeerd in Tabel 1.1 de doe1stelUng van de 

cursus was. Larkin's resultaten toonden aan dat de training effect had, een effect 

dat niet bereikt werd bij studenten die de training met volgden. Larkin en Reil con

cluderen dat de genoemde vaardigheden dus niet automatlsch ge1eerd worden. 

Verder bleken studenten die de training gevolgd hadden ook later (na 2 weken) 

zonder lnspanning de diverse vaardlgheden te beheersen en ze ook op een ander 

vakgebled toe te kunnen pass en. 

Hoe tnteressant deze resultaten en, vooral, de speciflcatie van het leerdoel, ook 

zl,n, het onderzoek geeft geen informatie over hoe het proces van leren uit tekst 
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verloopt. Wat voor het hier beschreven onderzoek nodig was, was een specificatie 

van een aantal cognitieve processen in de stl;! van wat Wouters en de Jong (1982) 

gebruikten, maar dan speciaal gericht op de studie van natuurkundige tebten. Uit

gaand van de veronderstelling dat het doel van het studeren een doelmatige ken

nisbasis (zoals in paragraaf 1.1 beschreven) is, kan men een aantal specifieke 

actlvitelten deflnieren, die direct verband hebben met de resulterende ken

nisstructUUf, en die een weerspiegeling zitn van de cognitieve processen die 

plaatsvinden tl;dens het opbouwen van deze structuur. 

We onderscheiden in eerste instantle oppervlakkige en inhoudeUlke verwerking van 

nieuwe kennis. Oppervlakkige verwerking kan omschreven worden als een passief 

opnemen van informatie zonder dat de lezer deze informatie bewerkt; er is dus wei 

een element van leren. Twee hoofdcategorieen van activiteiten vallen hieronder, 

namelijk passief lezen en memoriseren, d.w.z. inprenten van kennis zonder deze in 

een verband te zetten. Voorbeelden hiervan zUn: 

- Iezen om te zien wat er staat, 

- memoriseren van een formule. 

Inhoudelijke verwerking kan omschreven worden als een actief opnemen van infor

matie, d.w.z. dat de Iezer de inhoud ais het ware losmaakt van de vorm van de tekst, 

kernpunten eruit haalt, verbanden legt etc. Marton at Saijo C1976a,b) spreken bier 

van "the signified", de betekenis van het teken in tegenstelling tot "the sign", het 

teken zelf. 

Ook bier onderscheiden we twee hoofdcategorieen, namelijk integreren en !!!

binden. Deze begrippen zijn gebaseerd op de in paragraaf 1.1.1 beschreven analyse 

van de kwaUteit van een kennisbasis. Onder integreren vallen daarom die bestuder

ingsactiviteiten, die leiden tot een goede interne structuur van de nieuwe kennis. 

Analoog vallen onder verbinden activiteiten die er toe leiden dat de nieuwe kennis in 

relatie gebracht wordt met al aanwezige kennis. Voorbeelden: 

- het leggen van verbanden, 

- het trekken van conclusies, 

- herkennen van nieuwe leerstof als oorzaak of gevolg van reeds aanwezige 

kennis. 

Een specifieke activiteit op dit niveau wordt in dlt onderzoek een bestuderings

activiteit of bestuderingsproces genoemd (dit geidt dus zowel voor de categorieen 
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integreren als verbinden). Zoals hierboven al gezegd werd is zo'n activiteit of proces 

te be schouwen als een ultvloeisel van een dieper 11ggend cognitief proces. In Hoofd

stuk a, lOde analyse van de verkregen data", wordt nader ingegaan op de classificatie 

van bestudertngsactiviteiten en wordt er een volledige 11,st van gegeven. 

1.2.4. Observatjemethoden. 

Wat zitn de mogeU,kheden die ons ter beschi.k.king staan om mentale bestuderings

processen te onderzoeken bi' proefpersonen, die een tekst bestuderen? Mede dank zi, 

de snelle vlucht van het leesonderzoek in de afgelopen ,aren is een groot aantal 

verschillende methoden hiervoor ontwikkeld. (Zie biJv. het conferentieverslag 

Learning and Comprehension of Text, geredigeerd door Mandl, Stein & Trabasso, 

1984.) 

De methode waarmee bestuderingsprocessen het meest direct gevolgd kunnen wor

den Is de methode van hardop denken, ook weI protocolanalyse genoemd. Terwijl 

proefpersonen een tekst bestuderen rapporteren zij hardop over hWl eigen mentale 

activiteiten. In een analyse van de resulterende protocollen deelt de onderzoeker 

deze activiteiten in naar bestuderingsprocessen. Nust onmiskenbare voordelen 

heeft deze methode echter ook herkenbare nadelen. Deze zullen nu beide kort be

sproken worden. 

De voordelen van deze methode zljn: 

1. Het protocol geeft directe informatie over de activiteiten van de proef

persoon. De informatie is bUv. directer dan wat men bi) retrospectie ver

krljgt, d.w.z. door een interview na afloop van het studeren. 

2. De methode kan worden toegepast voor verschillende soorten taken: 

tekstbestudering, oplossen van puzzles of problemen etc. De interpretatie 

van de ultspraken van de proefpersonen is bepaald door het analyseschema, 

en de onderzoeker is vriJ om zijn schema zo te ontwerpen, dat de proto

collen informatie geven over het voor het actue1e onderzoek relevante 

aspect van de cognitieve processen. 

a. De informatie is rUker en vollediger dan bi' de meeste andere methoden. 

Soms vlndt men ook onverwachte informatie over activiteiten waar de 

onderzoeker bl,v. in een interview met naar gevraagd zou·hebben. 

ir zijn echter ook problem en en vraagtekens bi) deze methode. De grootste vraag is 

natuurUjk of het werkeUJke mentale gedrag van de proefpersoon overeenkomt met 

wat zl, rapporteert (De Jong 1980). Bnkele mogeUJke oorzaken van discrepanties ziJn: 
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1. Onvolledigheid: de proefpersoon vertelt Diet Alles wat hi) denkt. Sommige 

mentale processen vedopen te snel om onder woorden te brengen, andere 

ziJn automatisch, soms onbewust, en kunnen dus Diet gerapporteerd worden. 

De proefpersoon kan dingen verzwiJgen omdat ze die onbelangriJk of dom 

vindt, geen slechte figuur wil alaan bij de proefleider. Het laatate risico 

lijkt overigens groter bij retroapectie dan bit hardop denken. 

2. Interferentie: het hardop uitspreken van wat men denkt en doet kan be

lemmerend werken op het uitvoeren van de experimentele taak; sommige 

proefpersonen hebben daar meer last van dan andere. Ook tan het gebeuren 

dat de proefpersoon gaat nadenken over ziJn eigen denkprocessen en daar

door In werwarrlng raakt. Dit effect kan door de proefle1der eDigzlns op

gevangen worden door de proefpersoon te vragen Diet te theoretiseren over 

zijn eigen gedachten. 

8. Beinvloeding: proefpersonen zijn soms erg gesteld op het voldoen aan alle 

verwachtingen van de proefle1der en vertellen dan Diet wat ze zelf denken 

maar wat ze denken dat de proefleider horen wil, of wat de proefleider 

"goed" vlndt. 

Ben praktisch nadeel van de methode van hardop denken is dat het maken van een 

analyseschema en het uitvoeren van de analyse zeer tijdrovende taken zijn. 

Deze problemen en de genoemde nadelen hebben er toe geleid dat er naast hardop 

denken verschillende andere soorten metingen verricht worden die op sommige pun

ten de nadelen van de hardop denkmethode missen. Wei moet daarvoor betaald wor

den in die zin dat deze methoden op een of meerdere aspecten de directheid van de 

hardop denkmethode missen. Dit gemis kan op verschillende maDieren blitken: 

1. Bestuderlngsprocessen worden afgeleid uit de resultaten ervan, met name 

dus uit de resulterende kennis. 

2. Bestuderlngsprocessen worden afgeleid uit andere met deze procesaen ge

associeerde activiteiten die voor de onderzoeker observeerbaar ziJn (bv. 

aantekeningen gemaakt tiJdens het bestuderen, oogbewegingen). 

8. Bestuderingsprocesssen worden Diet tijdens het bestuderen gemeten maar 

op een tiJdstip ema. Dit kan men nog varU5ren door op geregelde tiJdstippen 

tijdens het bestuderen naar processen te vragen, vlak nadat het bestude

rlngsproces afgelopen is of eDige tl)d ema. 
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Ad 1: V~~r het meten van verworven kennnis bestaat tal van bekende technieken, 

aangepast aan de behoefte van uiteenlopende vakken en niveaus. Vanuit een be

schrljving van de verworven kennis is het mogeUjk om bepaalde uitspraken te doen 

over de bestuderingsactiviteiten blj het leren. Zo kan men bi)v. vaststellen dat een 

proefpersoon een bepaald verband wei of ntet gelegd heeft of zich een bepaalde 

procedure wei of niet eigen gemaakt heeft. Het beeld is echter zeer onvolledig: men 

weet bt,v. niets over eventuele moeiUJkheden die de proefpersoon gebad heeft met 

het beantwoorden van wagen op oplossen van problemen, en men weet in een be

paalde sltuatie ntet of hi' loglsch geredeneerd heeft hi) een keuze of gewoon geraden 

heeft. 

Ad 2: De processen die zich afspelen bi) het bestuderen van een informatieve tekst 

zijn vaak ntet waameembaar voor de buitenstaander. Het onderstrepen, tekenen van 

pi}len, maken van schemas etc. geeft wei enige informatie over de activiteiten van 

de proefpersoon; in dit geval waarschijnUjk resp. het benadrukken van hoofdpunten 

(of minstens "dat moet ik onthouden"), leggen van verbanden, en het maken van een 

overzicht van de inhoud. Aan de andere kant is de afwezigheid van deze uiterliJke 

activiteiten geen bewi)s voor de afwezigheid van de corresponderende bestuder

ingsactiviteiten. Een proefpersoon die graag visuele voorstellingen maakt, kan zeer 

wei een verband of een overzicht voor haar "inwendig oog" duideU,k zien zonder een 

streep op het papier te zetten. Bi) observaties van dit soort processen heeft men dus 

de ondersteuning nodig van het eigen verbaal van de proefpersoon over zijn activi

tetten. 

Ad S.: Een van de mogeUjkheden om dit 'eigen verbaal' te horen is het stellen van 

retrospectieve wagen over bestuderingsprocessen in de vorm van een interview. Er 

kan dan echter sprake ziJn van selectieve herinnering, en e!gen theorieen van de 

proefpersoon kunnen de antwoorden beinvloeden, net als allerlei ntet terzake doende 

emoties of ideeen. 

Ben andere methode is om de proefpersoon via een vragenU,st te laten rapporteren 

over haar e!gen gedlag bit het studeren in het a!gemeen of bi, het bestuderen van 

een bepaald stuk tekst. De meting Ugt dan dichter bi) de exteme observatie dan het 

geval is met de directe vragen, en nodigt minder uit tot eigen theoretiseren van de 

proefpersoon. 
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Dit soort li,sten zijn o.m. geconstrueerd door Biggs (1978). In het Nederlands bestaat 

de vragenU,st SALS, StudleAttituden en LeerStragegieen, gedeeltelijk een bewerking 

van de li,st van Biggs en opgesteld door Wouters. Deze li,st is gericht op concrete 

verwerkingsprocessen van informatie, zoals "onderscheiden van hoofden bijzaken". 

De genoemde drie manieren om bestuderingsprocessen te benaderen zijn met on

afhankelijk van elkaar. Meten van kennis bijvoorbeeld kan alleen na het optreden van 

een bestuderingsproces plaats vinden. Wei kan men trachten zo dieht mogelijk (in de 

titd) bi' die bestuderingsprocessen te blijven. 

Stel bijv. dat men de nieuw verworven kennis van de proefpersoon meet. Door het 

bestuderen regelmatig af te wisselen met een korte toets bestaaand uit bijv. veri

fieatie- of vergelijklngstaken kan men het leren van onderdelen van de stof volgen. 

Om na te gaan of de proefpersoon ook de totale kennis in zijn geheugen heeft op

geslagen moet men!!! de studiesessie toetsen. Vaak is de retentie en niet alleen het 

directe leereffect van belang; dan moet de toet5 enige we ken later herhaaId worden, 

eventueel in een andere vorm. Deze benadering is goed te herkennen in een onder

zoek van Vosst Ve50nder 8\ Spilich (1980). Zij onderzochten de invloed van voorkennis 

op het leren d.m.v. tekst. Ben methode was daarbi; het aanbieden van de tekst via. 

een computerterminal, waarbi, de presentatie regelmatig onderbroken werd door een 

verifieatietaak. Deze betrof met alleen reproductie van tekst of inhoud maar ook 

eonclusies uit de gegeven informatie. 

Hier werd de kennis van de proefpersoon gedurende de studie gemeten, zowel op een 

relatief oppervlakkig niveau van reproduceren als op een dieper niveau van con

clusies trekken. 

Vaak ook vindt er in onderzoek een combinatie van method en plaats zoals bij Marton 

en Saljo (1976a). Zi, onderzochten verschillen in verwerking van informatie bi; 

tekstbestudering Czie ook paragraaf 1.2.1) door eerstejaarsstudenten. Direct na af

loop van het lezen werd in een reeks metingen hun kennis getoetst d.m.v. vragen, 

"free recall" en de taak een samenvatUng te maken van de tekst. Deze toetsen 

waren bedoeld om de diepte van verwerking van informatie d.w.z. "begrip" te 

onderzoeken. Langetermijneffecten werden onderzocht door een herhaling van de 

toetsen na 5 we ken. Bij beide gelegenheden werden de studenten ook vragen gesteld 

over --how they had tackled the process of reading"; ze werden dus gevraagd om 

retrospectief over hun studie te rapporteren. Hier werden bij twee gelegenheden 

gelijktijdige metingen verricht van de kennis en van de bestuderingsprocessen. 
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DuidellJk zal zijn dat elke methode zitn specifieke voor- en nadelen heeft. Daar

naast is het zo dat lommige bestuderingsprocessen beter met de ene methode 

onderzocht kunnen worden dan met de andere. Toch wU de onderzoeker een zo vol

ledig mogellJk beeld verkriJgen van de opgetreden bestuderingsprocessen. Ben (ge

deeltelljke) oplossing van dit dilemma kan zitn het toepassen van verschUlende me

thoden, zodanig dat de resultaten elkaar aan kunnen vuUen en de gebruikte combi

natie een vriJ compleet beeld van de opgetreden bestuderingsprocessen oplevert. 

1.3. Onderzoeksvragen 

In de inleiding werd de probleemstelling van dit onderzoek in algemene term en ge

formuleerd als: "hoe verloopt het proces van verwerven van nieuwe kennis door 

studie van schriftelljk studiemateriaal, en zijn er verschillen waar te nemen tussen 

goede en zwakke studenten?" Op basis van de discussle in dit hoofdstuk is het nu 

mogell,k om deze onderzoeksvraag nader te omschrijven. All er namell;k een aantal 

specifieke cognitieve processen te beschrljven is die een wezenlljke rol spelen bit 

het opbouwen van een doelmatige kennisstructuur, zoals in paragraaf 1.2.S werd 

aangegeven, en als deze processen in principe te oblerveren ziJn met de methoden 

van paragraaf 1.2.4., dan kan de eerste onderzoeksvraag als voigt worden gefor

muleerd: 

Welke zijn de cognitieve processen die zich bi; eerstejaarsstudenten afspelen 

tljdens het bestuderen van natuurkundige tekst, en zijn er hierbij verschillen 

waar te nemen tussen goede en zwakke studenten? 

Deze onderzoeksvraag heeft een bottom up karakter, vanult de gevens wordt ge

keken naar optredende verschillen. Dit benadrukt het exploratieve brakter van het 

onderhavige onderzoek. WeI is het zo dat er ook (specifiekere) hypothesen te for

muleren ziJn. Deze hypothesen kritgen dan het karakter van: 

in het bestuderingsproces van goede studenten zul1en meer cognitieve pro

cessen voorkomen die getulgen van een "diepe" verwerking dan bij zwakke 

studenten. 

goede studenten zul1en meer processen vertonen die llggen op het gebied van 

verbinden van de nieuwe kennis aan hun voorkennis dan het geval is bi; zwakke 

studenten. 
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In het resultatenhoofdstuk CHoofdstuk 4) zullen de data o.m. in het llcht van deze 

hypothesen bekeken worden. 

Bestuderingsprocessen van studenten ziJn ulteraard aIti,d gericht op onderdelen van 

informatie, d.w.z. elementen van kennis. Een tweede hoofdvraagstelling in het 

onderzoek is: op welke soonen kennis richten studenten hun bestuderingsprocessen. 

In paragraaf 1.1.2 ziJin de verschillende soonen kennis genoemd die in een doel

matige kennisbasis nodig ziJn: Strategische kennis, dec1aratieve kennis, procedurele 

tennis en situationele kennis. Al deze soonen dienen een rol te spelen in het ken

nisverwervingsproces. In dit onderzoek zal worden nagegaan of er verschillen ziJn in 

de loorten kennis waar zwakke en goede studenten zich op richten. 
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2.0PZET EN UITVOERING VAN RET EXPERIMENT 

Doel van het hieronder besehreven onderzoek was om lnformatie te verzamelen over 

de manier waarop eersteJaars student en zich nieuwe kennis van natuurkunde eigen 

maken uit IchrlfteliJk studiemateriaal en over ev. verbanden tuslen bestuderings

processen en studiesucces. Om zieht te triJgen op deze processen zoals ze zich 

voore!oen tiJdens de voorberelding op een tentamen zouden, ldeaal gesproken, deze 

processen tijdens een echte tentamenvoorbereiding gemeten moeten worden. Van

wege voor de hand liggende practische redenen is hiervan afgezlen en were! een si

mulatie van een tentamenvoorbereiding ontworpen. Er zlJn in deze simulatie twee 

principUHe afwiJkingen van een normale tentamenvoorbereiding: 

I. De hoeveelheid stof en daarmee de benodigde tijd zijn sterk beperkt. Deze 

beperkingen maakten het techniseh mogeUJk het onderzoek uit te voeren. 

2. TiJdens en na het bestuderen moesten de deelnemers aan het onderzoek 

enkele extra opdraehten uitvoeren om de onderzoekers zieht te geven op 

hun bestuderingsproeessen. 

Verder werd zoveel mogelijk getracht de gewone voorbereiding thuls op een ten

tamen na te bootsen, bijv. door de bestudering over twee sessies te verde1en, waar

van de laatste afgesloten werd met een toets, en door oefenopgaven aan te bieden 

bi) de tekst. 

In het onderzoek werd een aantal Cn = 21) studenten geobserveerd gedurende deze 

studiesessies. Ren werd ook gevraagd om tiJdens en na het bestuderen enkele op

draehten uit te voeren. In de volgende paragrafen worden de verschillende aspeeten 

van dit experiment beschreven: het materiaal voor de bestudering C2.1), de methoden 

van observatie (2.2), de proefpersonen (2.8) en de organisatie van de bestuderings

sessies (2.4). 

2.1. Studiemateriaal. 

Het studiemateriaal bestond uit drie onderdelen: de te bestuderen tent, een aantal 

oefenopgaven over de stof in de tekst en een toetsopgave bestaande uit meerdere 

deelvragen. 
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2.1.1. De tekst. 

Voor dit exploratieve onderzoek naar het bestuderen van natuurkundige tekst was 

het van be lang om een tekst te gebruiken die uitnodigde tot zoveel mogeUjk ver

schUlende soorten activiteiten bi) het opnemen en verwerken van de nieuwe leerstof. 

Het moeiUJkheidsniveau moest ongeveer geU;k zijn aan dictaten of studieboeken 

voor eerstejaars studenten. De lnhoud moest goed aansluiten op kennis van de mid

delbare school, maar voor een aanzienUjk gedeelte uit meuwe kennis bestaan. Be

wust is er voor gekozen om in het onderzoek geen gebruik te maken van de normale 

studieteksten (dictaten) van het eerste ,aar. Om practische redenen was het met 

mogeUjk om alle student en in een tiJd van enkele dagen deel te laten nemen aan het 

onderzoek, waardoor de studie van de gewone dictaten bi' sommige student en ook 

beinvloed zou worden door colleges, instructies en onderlinge discussies. Br werd 

daarom besloten om qua inhoud aan te sluiten op het vak Blektriciteit en Mag

netisme, maar om een toepassing te behandelen, die niet bi' het reguUere pro

gramma hoort, nameUjk de massaspektrometer van Aston. 

Het bleek niet mogeUjk om een bestaande nederlandse tekst te vinden, die een zo

danige moeiUjkheidsgraad, lengte en aansluiting op voorkennis had, dat die direct te 

gebruiken was. Ben bestaand dictaat horend bi; het oude studieprogramma behan

delde we1 het gekozen onderwerp op niveau van eerstejaars studenten, maar was zo 

duideUjk geschreven als notitie in aans1uiting op een hoorcollege, dat het met ge

scbikt gevonden werd voor ze1fstudie. Een speciale tekst werd daarom geschreven 

t.b.v. het experiment. Deze tekst begint op het niveau van de natuurkunde van de 

middelbare school, met de beweging van geladen deeltjes in elektrische en mag

netische velden en geeft daarvan een paar uitgebreide voorbeelden. Daarna wordt 

een korte beschri)ving gegeven van massaspektrometers in het algemeen en een vrl) 

gedetailleerde uiteenzettlng van de theorle en uitvoering van de massaspektrometer 

van Aston. De moeiUJkheidsgraad van het laatste stulc van de tekst is aanzienUjk 

hoger dan die van het begin. De tekst, inclusief 8 figuren, beslaat in totaa110 blad

zlJden. De volledtge tekst is opgenomen in Billage 1. 

2.1.2. De oe£enopgaven. 

Bij de tekst hegen de studenten een aantal oefenopgaven van het soort dat ook 

normaal in dictaten en tekstboeken voorkomen. Oefenopgaven worden in natuur

kundige tekst gebruikt om declaratieve kennis in verband te brengen met kennis van 
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situaties en om de procedures waarin de declaratieve kennis wordt toegepast te ex

pUciteren. Van de student wordt verwacht dat zi) de situatie van de opgave herkent 

ais meer of minder Ujkend op in de tekst behandelde situaties en vanutt een analyse 

van de gegeven situatie de relevante oplosinformatie utt de tekst kan halen. Het 

gaat dus met om het toetsen van verworwen kennis maar on het stimuleren van be

paalde bestuderingsctiviteiten, die nodig zijn bij het opbouwen van een doelmatige 

kennisbasis. 

In dit onderzoek waren de oefenvraagstkken spedaal bedoe14 om de rol die dit soort 

opgaven speelt in het kennisverwervingsproces zichtbaar te maken. 

De oefenopgaven, vi;f in aantal, waren op een apart vel gedrulct, en in de tekst werd 

aangegeven op we11ce onderdelen daarvan ze betrekking hadden. De studenten waren 

vriJ om het moment te kiezen dat ze oefenopgaven gingen maken of zelfs om ze 

helemaal over te slaan. 

De oefenopgaven ziJn opgenomen in bljlage 2. 

2.1.3. De toets. 

De be stude ring van de tekst werd afgesloten met een toetsopgave waarvoor de stu

denten y~ uur beschikbaar hadden; dit om de activiteiten tijdens het bestuderen 

"echter" te maken en de studenten te stimuleren tot doelgericht leren. Gedurende 

het oplossen van de toetsopgave mochten ze de tekst met gebrulken. Daarentegen 

mochten ze weI - net als op de echte tentamens - eigen aantekeningen gebrulken. 

Voor deze aantekeningen kregen ze een blaadje van forma at ~ A4 en de instructie 

om tijdens de bestudering daarop informatie te noteren, die ze belangrijk voor de 

toets achtten. 

De inhoud van het notietiebIaadje gaf aan we11ce kennis de student verwachtte nodig 

te hebben voor de toets. 

De toetsopgave was opgebouwd utt 7 getrapte (d.w.z. op elkaar voortbouwende) 

deelvragen, zoals vaak het geval is bij echte tentamenproblemen. De eerste helft 

van de deelvragen vormde een toepassing van voorkennis van de mi44elbare school, 

die in de eerste paragrafen van de tekst vrij uttvoering behande14 was. De tweede 

heltt vormde een toepassing van een gedeelte van de meuwe kennis in de tekst ge

combineerd met het resultaat van het eerste gedeeite van de toetsvraag. Door deze 

opbouw werd bereikt dat ook studenten, die langzaam werken en met de hele tekst 

goed hadden bestudeerd in de beschikbare tijd, utt de voeten konden met het eerste 

gedeelte van de toets. 

De toetsopgave is te vinden in bijlage 3. 



- 23 -

2.2. Observatiemethoden: keuze en uitvoering. 

Gekozen is voor een combinatie van vier methoden, waarbiJ zowel exteme obser

vatie al5 introspectie ti'dens en na het studeren een rol speelt, dit om de nadelen die 

elke methode op zich heeft enigzins te compenseren. In alle gevailen is de aandacht 

gericht op de bestuderingsprocessen en niet op de verworven kennis (vergeli,k para

graat 1.2.4), De vier gebruikte methoden en de manier waarop ze in het experiment 

werden toegepast worden hieronder beschreven. Het zijn: 

1. "Rode stipp en" methode, waarblj het studeren onderbroken wordt door 

retrospe ctie, 

2. Hardop denken, 

3. Ben vonn van "Cued recall", waarblj de "cues" uit exteme observaties van 

het gedng van de proefpersoon stammen, en 

4. Vragenll,st achteraf 

De theoretisehe achtergrond van deze methoden is in paragraat 1.2.4 behandeld. De 

gekozen methoden werden in de praktijk getoetst in een proefexperiment met vier 

studenten. Voor een schematische overzicht van de toe passing van de verschillende 

methoden verwijzen we naar Tabel 2.2 op blz. 32. 

2.2.1. De "rode st1ppen" methode. 

Deze methode dankt zijn naam aan de rode stippen die door de onderzoeker gebruikt 

worden om de te bestuderen tekst in kleine, logische eenheden te verdelen. De 

proefpersoon moet telkens wanneer hi' een rode stip bereikt het studeren onder

breken en de proefleider vertellen wat hij met de inhoud van de zojuist bestudeerde 

tekst gedaan heeft. De uitspraken van de proefpersoon worden m.b.v. een 

cassetterecorder geregistreerd voor latere analyse. 

Deze methode gebruikt dus een vonn van retrospectie over afgeperkte porties van 

de te bestuderen tekst, en sluit in tijd dieht aan op de bestuderingsprocessen. Oor

spronkelijk werd die gebruikt voor onderzoek naar begrijpend lezen door school

kinderen COlshavsky, 1976, zie de Tong 1980), waarbij de eenheden uit niet meer dan 

een zin of een zinsnede bestonden. Op het niveau van het hier aetue1e onderzoek 

zouden al te frequente interrupties van het studeren dit waarschijn1ijk verstoren en 



- 24-

op den duur frusterend werken voor de proefpersoon, zeker gezien de totale lengte 

van de tekst. BelangriJker is echter het feit dat de bestuderlngsprocessen waar het 

hier om gaat vaak be trekking hebben op relatief grote stukken tekst, bijv. een af

leiding of een bewlis, en verstoord of zeUs geiHimlneerd zouden worden door het 

opsplitsen van de tekst in al te kleine stukken. In dlt onderzoek wisselde daarom de 

langte van de eeBbeden tussen een halve en een hele bladzl)de tekst. Voor een groot 

gedeelte werd dat bepaald door de al aanwezige structuur van hoofdstukken en 

paragrafen. Het totale aantal eeBbeden was U. 

Iedere keer dat een student bit een rode stip kwam werd hem dus gevraagd om te 

verte11en wat hij met de inhoud van dat stukje tekst gedaan had. Gepoogd werd om 

een antwoord te verkrljgen in inhoudelijk termen, ruet een oppervlakldge be

schrijving van wat ook weI te observeren was, Cbijv. "ik heb het doorgelezen", "ik heb 

die figuur bekeken"), maar ook geen psychologlsche interpretatie. Doel was om de 

student uitspraken te laten doen, die het voor de onderzoekers mogelijk maakten om 

concrete bestuderingsactiviteiten te herkennen. Om de studenten niet te bein

vloeden werden duidelljke afspraken gemaakt tussen de proeflelders t.a.v. de vragen, 

die bi) deze methode gebruikt werden. Na de inleidende vraag: "wat hebt U gedaan 

met de inhoud van de tekst?" werd indien nodlg ingegaan op de antwoorden met niet 

sturende vragen. Als de student bijv. zei iets moellijk te vinden kon gevraagd worden 

"wat precies was moelliJk?" of IIwaarom was Juist dit stukje tekst zo moellijk1" 

2.2.2. Ha.rdop denken. 

Om informatie te wlnnen over het functioneren van de oefenopgaven in de praktijk 

werd gekozen voor de methode van hardop denken en protocolanalyse. De studenten 

werd dus gevraagd om deze opgaven hardop denkend op te lossen, terwij1 de proef

leider tot taak had om te zorgen dat er geen lange pauzes vielen in het hardop uit

spreken van de gedachten. 

2.2.3. ·Cued reca.ll" • 

De term "cued reca11" zou vertaald kunnen worden als "herinnerlng aan de hand van 

een signaal of aanwl,zing". Deze methode wordt niet a11een toegepast biJ geheugen

experimenten maar ook in situaties waar men achteraf de gedachten van een 

proefpersoon op een bepaald moment wenst te kennen. Peterson (1984) gebruikte 

bijv. deze methode om de cognitieve processen van leerlingen te bestuderen tijdens 
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wiskundelessen. De leerlingen kregen hier video-opnamen van een stukje van de les 

te zien als "cue" en hen werd gevraagd wat ze op dat moment gedacht hadden. 

Bij het bestuderen van een tekst geeft een video-opname met zo vee! informatie, 

dat de verstoring van de situatie die nodig is om de opname te maken, gerecht

vaardigd is. Voor dit onderzoek werd een andere techniek ontworpen: de proefleider 

hield een "technisch protocol" bi) gedurende de hele bestuderingssessie. Hierin 

werden o.m. alle observeerbare activiteiten tiJdens het bestuderen genoteerd, bi)v. 

het onderstrepen, bladeren of werken op kladpapier. Deze notities werden gebruikt 

a1s "cues" in een vraaggesprek aan het elude van de eerste bestuderingssessie. Het 

doel van het gesprek was weer om door open vragen informatie te verzamelen over 

de bestuderingsactiviteiten van de proefpersoon. Bnkele voorbeelden van gebruikte 

wagen: 

Op bIz. 6 heeft U deze regels onderstreept; wat was de functte van het 

onderstrepen 7 

Toen U bIz. S aan het bestuderen was, hebt U hier iets op het kladpapier 

ultgerekend; wat deed U toen? 

Bij zoveel mogelijk verschillende activiteiten van iedere student werd op deze 

manier nagegaan wat hij zich van de bestuderingsactiviteiten herlnnerde. Ook deze 

gesprekken werden met de cassetterecorder opgenomen. 

Dezelfde techniek blijkt ook toegepast te zijn door Pischer & Mandl (1984) bi; het 

bestuderen van een tekst uit de sociale wetenschappen door biologiestudenten. Dit 

onderzoek was echter gericht op de metacognitieve processen bl, het bestuderen van 

tekst, d.w.z. het besturen (monitoring) van de eigen leerprocessen. 

2.2.4. VragenlJjst achteraf. 

Retrospectieve wagen over bestuderingsprocessen zi}n door vele onderzoekers toe

gepast (zle paragraaf 1.2.4). Dit kan gebeuren d.m.v. open vragen of door meer ge

structureerde wagen te stellen, d.w.z. een wagenllJst te gebruiken. In dit onderzoek 

werd een wagenllJst gebruikt die 18 wagen over bestuderingsprocessen en 6 wagen 

over de vakinhoud bevatte. De wagen van het eerste type waren alle gestructureerd 

in de vorm van een bewering, waarbij de proefpersoon op een vi,fpuntsschaal aan kon 

geven of hi' weI of niet met de bewering eens was. De beweringen waren met alge

meen gesteld maar gericht op konkrete toepassingen in de bestudeerde tekst, bijv.: 

De berekening van de afbulghoek B was alleen een herhaling van de be

rekening van hoek Q;. 



- 26 -

- Dc heb Figuur 7 in detail bestudeerd en zou de belangrijkte onderdelen 

daarvan zo kunnen tekenen. 

Formules als tgo: Iiii!O: en arc sinS .. BD snap ik ruet goed. 

De inhoudelijke vragen waren bedoeld om verworven kennis te meten. Vier keer ge

beurede dit d.m.v. het invullen van een kort antwoord, biJv. 

De betekerus van de afielding van vergeli,king (12) is dat ............ . 

De li,st werd afgesloten door twee open, inhoudelijke vragen. Dit waren opdrachten 

om een schema te maken van de hoofdliJnen van de tekst resp. een tekening van de 

belangri}kste onderdelen van het in de tekst beschreven instrument, de massa

spektrometer van Aston. 
I 

De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

2.S. P ,,'oefpersonen 

De 21 prGlefpersonen waren eerstejaars studenten van de faculteit der Technisehe 

Natuur1cunde van de TUE. De selectie gebeurde in dit onderzoek volgens de methode 

van "contrasting groups analysis", d.w.z. dat proefpersonen gezoeht werden met zo 

groot mogeUjke verschillen in studieresultaten. Daar het onderzoek plaatsvond ge

durende de laatste weken van het eerste trimester, waren er nog geen tentamen

eijfers bekend van de eerstejaarsstudenten. Het eruge beschikbare selectieinstru

ment, dat als relevant voor de academische studie gezien werd, was het resultaat 

van het proeftentamen, speclaal voor het vak Elektriciteit en Magnetisme. Bi, de 

natuurkundefaculteit is het gebruikelijk dat het proeftentamen door de studenten 

serieus wordt voorbereid. De resultaten hebben door de 'aren heen een redelijk hoge 

correlatie (0,6 - 0,7) met de ciJfers van het eerste "echte" tentamen. 

Nadat de proeftentamencijfers in de eerste helft van oktober bekend waren, werd 

een aantal individuele studenten met goede resultaten en een aantal met zwakke 

resultaten benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De 

proefpersonen ltregen een vergoeding van £ 20 per uur voor hun medewerking aan het 

onderzoek. 

Er werden twee groepen samengeste1d, 10 studenten met proeftentamenresultaten 

van 7 of 8 (het proeftentamen was moelli,k uitgevallen en hogere cijfers waren er 

ruet) en 11 studenten met 2 of 3 of, in een geval, I als proeftentamencijfer. Bi, de 
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uitvoering van het experiment werd met individuele studenten gewerkt, en de ver

deUng over groepen speelde pas een rol bi) de interpretatie van de resultaten van de 

analyse. BiJ het verdelen van de studenten over deze groepen werd ook gebruik ge

maakt van de resultaten voor het tentamen van Blektriciteit en Magnetisme I, dat in 

november plaatsvond, en van de resultaten van de toets in het experiment, zoals 

hieronder beschreven wordt. 

2.3.1 Verdel1ng in goede en zwakke studenten. 

Aan het experiment namen in toual 21 studenten deel. Op grond van het proef

tentamencijfer was deze groep voodopig ingedeeld in een groep goede student en 

(proeftentamencljfer C > 7, n = 10) en een groep zwakke studenten (C < S, n pro - pro -
=11). Ben van de zwakke studenten zwaaide kort na het begin van de studie over 

naar een andere studierichting zooat er twee groepen met elk 10 studenten resul

teerde. 

Alhoewel er vrij hoge correlaties bestaan tussen de elJfers op de proef

tentamens en andere tentameneijfers, leek het wenselljk de indeling van de stu

denten naar goede en zwakke op meer metingen dan deze ene te baseren. Twee 

eljfers zi'n hier voor gebruikt: het 'echte' B&M tentamenelJfer (CB&M) en het ci)fer 

op de experimentele toets (C
B 

). Dtt laatste eljfer werd toegekend door een 
xp. 

studentassistent die daarbi) de beschlkking had over een ultgebreid seorings-

voorschrift. 

Ben overzicht van deze drie eijfers wordt per student weergegeven in Tabel 2.1. 
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Tabel2.1 

Proeftentamenciifer (Cpr.)' tentamenciifer (CB8tM), en cUter op de 

experimentele toets eC
B 
-) per student (Pp>. 
~ 

C 
Pro 

3 

3 

2 

2 

8 

7 

1 

1 

7 

3 

2 

3 

2 

3 

7 

7 

9 

3 

2 

Pp. 

2,0 11 

4,3 12 

0,7 13 

5,3 14 

5,0 15 

4,7 16 

3,3 17 

7,0 18 

5,0 19 

2,3 20 

21 

C 
Pro 

3 

1 

8 

2 

8 

8 

8 

2 

3 

2 

8 

3 

1 

7 

2 

9 

5 

7 

1 

4 

5 

6 

C Exp. 

4,7 

2,1 

8,3 

1,0 

1,3 

4,7 

6,7 

1,7 

5,0 

5,0 

7,0 

In P!guur 2.1 zijn deze cijters nog eens tegen elkaar afgezet. De Cpr. en C
B8tM 

voor 

elke individuele student zijn met een lijn verbonden. Bii elke lijn is het nummer van 

de student te vinden, zoals dat ook in Tabel 2.1 is gegeven. 
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It.. q) 
Cl If) , 

I, ~ ... ""0 1'1 

G 
3 

0 1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 

Cpr.' 0 

CE&M, * 
Figuur 2.1. 

Proeftentamencijfer (Cpr.' aangegeven met een 0) en tentameneijfer (CE&M' 

aangegeven met een *) uitgezet tegen het eijfer op de experimen- tele toets 

(C
E 

), voor elke individuele student (aangegeven met een c1jfer). 
xp. 

Duidelijk is in de figuur te zien dat er twee groepen studenten (met elk n=S) zijn 

waarbij de c1assifieatie geen problemen oplevert. Deze studenten zi'n linksonder en 

rechtsboven in de figuur te vinden; bij hen wijzen aUe drle de metingen in dezelfde 

richting. 

De data van deze twee groepen studenten werden geanalyseerd en de resul

taten van dit onderzoek hebben in eerste instantie betrekking op deze twee groepen. 

Bi' de overlge studenten is de c1assifieatie minder eenduidig mogeliJk. Het betreft 

bier de groep studenten met een middelmatige C,E . Bij een aantal van hen is er xp. 
geen tegenstrijdigheid tussen het Cpr. en het CE&M' De studenten 6 en 7 hebben bi; 

deze twee gelegenheden hoge tijfers gehaald, de studenten 2, 4, 11, en 19 
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haalden lage djfers.· Besloten werd de data van deze studenten voorlopig niet te 

verwerken. 

Tot slot is er de groep studenten met een middelmatig CB die niet classifi-xp. 
ceerbaar ziJn op grond van deze drie dlfers. BiJ twee studenten (5 en 9) zijn de Cp r. 
en de C

BBtM 
tegenstrlJdig, en twee student en (16 en 20) halen op het CBBtM 

middelmatige cUfers. De data van deze studenten zijn verder niet geanalyseerd en 

komen dan ook niet In de resulta ten voor. 

Uit de bier gepresenteerde citfers bl1Jkt tevens dat het C
B 

een goede maat was 
xp. 

want Figuur 2.1 is ltnksboven en rechtsonder leeg. 

2.4. De organisatie van het experiment. 

2.4.1 De tekstbestudering. 

Ben untal maanden voordat het onderzoek plaats vond werd een proefexperiment 

uitgevoerd met vier studenten als proefpersonen. Hierbij bleek dat de totale tijd die 

de studenten nodig hadden om zonder tijdlimiet de hele tekst door te werken en de 

oefenopgaven en de toets op te lossen neigde om zo ver uit te lopen dat 2Yz - a uur 

nodig waren voor de he1e sessie. Bovendien merkte een paar studenten op dat dit 

geen real1stische situatie was: In de werkeliJkheid had Je a1tijd tijd om de bestu

deerde stot te laten bezinken en er later op terug te komen voor de toets. 

Gezien het belang dat we hechtten aan het zover mogel1Jk benaderen van een 

"echte" bestuderingssituatie en ook gezien het risico van vermoeidheid en con

centratieproblemen bij studenten (en ook bij de proefleiders!) werd besloten tot het 

opspl1tsen van het experiment In twee lessies, die met een tussenpauze van ongeveer 

een week gehouden werden. Ook werd besloten om de sessies een vaste lengte te 

geven: 2 uur voor de eerste en 1 uur voor de tweede. 

Van de beschikbare tiJd was gedurende de eerste sessie 1% uur beschikbaar voor de 

proefpersoon om de tekst te bestuderen en oefenopgaven op te lossen. De resterende 

tijd werd gebruikt voor het "cued recall" gesprek en het Invullen van de vragenli,st. 

In de tweede sessie had de proefpersoon % uur beschikbaar voor verdere studie en 

oefening en voor het maken van aantekeningen voor de toets. Het laatste half uur 

was gereserveerd voor het werken aan de toetsopgave. Ben overzicht van de orga

nisatie van de bestuderingssessies is in Tabel 2.2. te vinden. 



- 31 -

TabeI2.2. 

Inrlchting van de bestuderingssessies. 

Selsie nr Titd Aetivlteit pp Observatiemeth. 

1 1% u. Bestudering van Rode stippen 

de tetst 

Oefenopgaven Hardop denten 

10 min Beantwoorden Cued reeall 

mond. vragen 

20 min Invullen vragen- VragenU)st 

li)st 

2 VI u. Bestudering van de 'Rode stippen 

tekst Caangepast) 

Aantekeningen maken 

Oefenopgaven maken Hardop denken 

V, u. Toetsopgave maken Hardop denken 

De toepassing van de rode stippen methode in de tweede sessie was enigzins aange

past. De proefpersonen werd nu met tiJdintervallen van 7 - 8 min. gevraagd wat ze in 

de afgelopen periode met de inhoud van de tekst gedaan hadden. Gezien het feit dat 

de meesten in deze sessie bezig waren met herhalen, of oefenopgaven of aanteken

ingen maaleten, hadden de stippen in de tetst geen duideliJlee lunetie in deze fase van 

de studie. 

2.4.2. InsCruct1e van de proefpersonen. 

Toen de proefpersonen voor het eerst benaderd werden met het verzoele om mee te 

werleen aan het onderzoele, werd ze verteld dat het ging om een studle van de manier 

waarop eerstejaars studenten omgaan met natuurlcundlge telcst. BU de uitvoering van 

het experiment kregen ze aan het begin van led ere sessie een schrifteli,ke instruetle 

waarin de gang van zaken werd uiteengezet. Ze werden gevraagd om net zo te werk 

te gaan al5 ze gewend waren om thuis en Cproef)tentamen voor te berelden. De vol

ledlge instrueties zUn opgenomen in Bijlage 5. 
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3. ANALYSE VAN DE VERKREGEN DATA. 

De onderzoelcsvragen in paragraaf 1.3 kunnen als voIgt worden samengevat: 

Welke ziJn de cognltieve processen, die zich bij eersteJaarsstudenten af

spelen tlJdens het bestuderen van natuurlcundige telcst, en zijn er hlerbij 

verschUlen waar te nemen tussen goede en zwaklte studenten 7 

ZiJn er verschUlen in de soorten kennis waar zwaklte en goede studenten 

zich op rlchten7 

De verzamelde data dienen dus op twee aspecten geanalyseerd te worden: een 

psychologisch, nameUJk de bestuderingsactivlteiten, en een valdnhoudeUJk, nameUjk 

de kennissoorten. 

De in dit onderzoek gebrulkte methoden leveren data op (bi;v. ultspraken van stu

denten), die nlet direct verwerkbaar zi;n. Eerst moet een interpretatie en classi

ficatie van deze data plaatsvinden voordat de onderzoeksvragen beantwoord lcunnen 

worden. Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop dit plaats gevonden heeft. Tevens 

wordt aangegeven hoe een indruk van de vaUditeit van de resulterende interpretatie 

verkregen is. 

3.1 "Rode stippen" en "hardopdenk methode". 

Blj elke rode stip in de tekst vertelde een student wat hi; gedaan had tijdens de be

studering van het bi; de stip horende stukje tekst. Bij de in de tekst voorkomende 

oefenopgaven werd de hardopdenk methode toegepast. Bij beide methoden werden 

ultingen van studenten verkregen. Om deze ultlngen te kunnen benoemen in termen 

van bestuderlngsprocessen werden twee verschUlende analyseschema's opgesteld, 

een voor de rode stippen en een voor het hardop denken. 

3.1.1 Constructie van de analyseschema.· s. 

De beide analyseschema's werden als voIgt geconstrueerd: 

Voor het tekstbestuderingsschema werd op grond van Uteratuurstudie (zie paragraaf 

1.2) en eigen ervaringen en verwachtingen een theoretische analyse ultgevoerd van 

bestuderingsactivlteiten, die een rol kunnen spelen bi; het opbouwen van een doe1-
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matige kennisstructuur. Deze activiteiten worden beschouwd al5 operationalise ring 

van de cognitieve processen die optreden bij het opnemen van de informatie uit de 

tekst en het verbinden en structureren hlervan. Zoals alin 1.2.8 is beschreven wer

den deze activiteiten onderverdeeld in twee hoofdcategorieen, oppervlakkige en 

inhoudellJke verwerking. 

Over de rol van oefenopgaven in de tekst biJ het verwerven van nieuwe kennis was 

weinig bekend uit de llteratuur. Het tweede analyseschema werd daarom gebaseerd 

op eigen ervaringen, gedeeltellJk uit onderwijs, gedeeltellJk uit eerder onderzoek 

naar strategiegebruik biJ probleemoplossen (Perguson at de J eng 1983). In dat 

onderzoek werd een algemene strategie voor het oplossen van natuurkundeproblemen 

beschreven d.m.v. de volgende vi}f stappen: analyse, kiezen van kembetrekkingen 

(formuies), oplosroute, uitwerking en contrcle. 

Ten behoeve van de analyse van de experimentele data werd een aantal specifieke 

bestuderingsen oplosactiviteiten gedefinieerd, in zodanige vorm dat de uitspraken 

van de proefpersonen direct te c1assificeren waren als een reeks van activiteiten. 

Voorbeelden: zelf leggen van verbanden (bestuderingsactiviteit), herkennen van in

formatie uit de probleembeschrijving als gelljksoortig/niet geliJksoortig met in

formatie uit de tekst (oplosactiviteit). Deze voorlopige schema's werden toegepast 

op de in een proefexperiment verzamelde data van vier student en en op een aantal 

punt en bijgesteld en aangevuld. In hun nieuwe vorm bleken de schema's geschikt 

voor het analyseren van de data uit het proefexperiment, en werd besloten om ze te 

gebruiken voor de analyse van de data uit het hoofdexperiment. 

De hierboven beschreven methode om analyseeschema's te construeren d.m.v. een 

teteratief proces komt overeen met de door Breuker (1981) beschreven techniek van 

"analysis by synthesis". Bil de toe passing daarvan is het ook tiJdens het uitvoeren van 

de analyse toegestaan om de ieteratie voort te zetten door veranderingen en aan

vullingen in het analyse schema aan te brengen. Tl,dens het uitvoeren van de analyse 

bleek het lnderdaad in enkele gevaUen nodig om de schema's aan te vullen of om de 

definities scherper te formuieren, zodat aUe uitspraken van de studenten geclassi

flceerd konden worden. Dit gold in sterkere mate voor het analyseschema dat voor 

oefenopgaven gebruikt werd dan voor het schema voor tekstbestudering. Dit heeft 

waarschlJnlijk te maken met het feit dat het laatstgenoemde schema een betere 
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theoretische fundering had dan het schema waatin de rol van de oefenopgaven bi, 

verwerven van kennis beschreven werd. 

Alle veranderingen, die werden aangebracht in de beide analyseschema's werden in 

een aparte file bi'gehouden, zoa1s verder in volgende paragraaf beschreven zal wor

den. 

De zo ontstane categorieen van bestuderingsprocessen waren wi; gedetallleerd en in 

de meeste gevallen voorzien van voorbeelden. Bnkele categorieen ult het schema 

voor tekstbestudering ziJn in Tabel 3.1 opgenomen, dit om een achtergrond te geven 

voor volgende subparagraaf, wan het werken met de analyseschema's beschreven 

wordt. Beide schema's worden in paragraaf 3.2 volledig weergegeven 

Tabe13.1. 

Voorbeelden van bestudetingscategorieen, gebruikt in de analyseschema's. 

2.1. Al aanwezige integratie erkennen. 

2.1.1. Hoofden bijzaken onderscheiden, d.w.z. de belangrijkheid van een 

stuk tekst aangeven. Onderstrepen hoort daar ook bi). 

2.1.2. Benadrukken van verbanden die al in de tekst gegeven zijn. 

2.1.8. Doorbladeren van de tekst om een indruk van het geheel te krijgen. 

8.1.2. Nerkwijze bij de toepass1ng van de analyseschema's. 

De analyse van de uitspraken van de proefpersonen geberude direct van de audio

cassettes, zonder dat de tekst eerst werd uitgetyped. Met deze manier van wetken is 

al in eerder onderzoek (de Jong & Ferguson-Hessler 1988, 1984) ervaring opgedaan. 

De analyse werd telkens uitgevoerd door twee personen, waarbij een van de twee 

onderzoekers loms afgewisseld werd door een stwientassistent, een ouderejaars 

natuurkundestudent. 

Bi, het analyseren van de uitspraken van een proefpersoon werd eerst Alles wat bi; 

een rode punt hoorde of gedurende het oplossen van een oefenopgave hardop gedacht 

was, beluisterd. Danna werd teruggekeerd naar het begin van het actuele onderdeel 

en werden de uitspraken een voor een geclassificeerd m.b.v. het analyseschema. De 
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eenheid van gesproken tekst, waarop de classlficatie toegapast werd was hlerbij 

telkens een "zinvoUe eenheid". Dit begrip was voor het begin van de analyse ruet 

apart gedeflnieerd, maar m.b.v. de concrete beschrijvlng van de bestuderlngs

activiteiten, gecombineerd met een lnhoudeliJke analyse was het zonder problemen 

mogeliJk om de 8rens tussen twee van deze eenheden vast te steUen. CVoor een ver

dere discussie van het begrip "zinvoUe eenheld" zte Wouters at de Jong 1982.) Inciten 

een student dezelfde activiteit herhaalde met een Ander stuk lnhoud, werd deze 

activitett opnieuw geteld. 

Iedere zinvoUe eenheid van de uitspraken van de proefpersonen werd dus gecodeerd 

als horende binnen een van de categorieen van het relevante analyseschema. Ook 

werd vastgesteld op welke kennissoortCen) de uitspraken be trekking hadden, of ze 

goed of fout waren en, voor de "rode stippen" methode, welke vorm van informatie 

het betrof, tekst, formules of figuren. Al deze gegevens, aangevuld met een korte, 

inhoudelUke speciflcatie of een cltaat, werden ter plekke lngevoerd in de computer. 

Zoals eerder gezegd hadden de onderzoekers de mogeliJkheid om tiJdens de analyse 

veranderlngen in de schema IS aan te brengen wanneer de data daar aanleidlng toe 

gaven. De aanvullingen en veranderingen van de analyseschema's werden in een 

aparte fUe in de computer biJgehouden, samen met gegevens over de proefpersoon, 

waarbi, ze waren ingevoerd. Aan het einde van de analyse van aUe gegevens werden 

de aangebrachte veranderlngen systematisch ingevoerd in aUe geanalyseerde pro

tocoUen, zodat de ulteindelijke li,st van categorieen van aUe proefpersonen conform 

was aan de laatste versie van de analyseschema's. 

Het resultaat van de analyse werd genoteerd in een tabel, waar informatie over be

studerlngsactiviteiten gekruist werd met informatie over kennissoort, goed/fout en 

type informatie (blJv. tekst, formule of flguur). Deze tabeUen, die aUe uit de "rode 

stippen" methode en hardopdenkprotocoUen verzamelde informatie bevatten, worden 

in de verdere discussle de "kruistabeUen" genoemd. Voorbeelden van kleine stukken 

hieruit zl,n te vinden in de XabeUen 3.2 en 3.3. CVoor de betekerus van de codes van 

de bestuderlngsrespectleveliJk oploscategorieen wordt verwezen naar de volgende 

paragraaf). 
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Tabe13.2. 

Rruistabel voor de "rode stippen" methode. 

i.P. Cat. ReMis G/P Vorm Aantekeningen 

SA 2.1.2 D G Po Samenhang tussen formules 9 en 10 

1.2 D G PUPo Rijkt in de figuur hoe 1 • sin 8 in elkaar zit. 
m 

TabeI3.3. 

Rruistabel voor de oefenopgaven. 

Cat. ReMis G/F 

3.1. S 

4.1. D G 

3.2. Analyseschema '5. 

Aantekeningen 

Vergelijken van flguur 2 met de probleem

bes chrijving. 

Verwerpt het gebruik van formule 8. 

In deze paragraaf worden de ulteindeliJke analyseschema's gegeven, zoals ze na alle 

revisies vorm hadden gekregen. 

S.l.I.Net schema voor de tekstbestuder1ng. 

De drie hoofdcategorieen van bestuderingsactiviteiten, oppervlakkige verwerking, 

integreren en verbinden, werden aIs voIgt ultgesplitst en gespecificeerd. De voor

beelden die gegeven worden stammen ult de experimentele data. 

1. Oppervla1t1d.ge verwerldng 

Oppervlakkige verwerking kan omschreven worden als een passief opnemen van in

formatie zonder dat de lezer deze informatie bewerkt. Onder oppervlaWge ver

werking horen de volgende categoriei!n: 



- 37 -

1.1. Lezen. 

1.2. Opperv1akldge controle. Bijv. het vergelljken van symbolen in de tekst en in 

een figuur. 

Voorbeeld:- Tekent punt P in Figuur 2 

"Verwarrend met grote P en kleine Pi in de figuur staat dan 

een paar keer p en dat is dan even zoeken." 

- Noteert op kladpapier de betekenissen van aUe symbo1en in 

formule 8, en gebruikt daarbiJ figuur 2. 

1.3. Voor kennis aannemen. Men komt er niet uit bi}voorbeeld en zegt dan, dat 

zal wel kloppen. 

Voorbeeld:- Formule 3, ik gun me de tiJd niet om dat netjes na te 

pluizen, dus ik geloof da t wel. 

Als je dat invult dan krijg je formule (9), dat heb ik niet 

gedaan, maar da t zal wel kloppen. 

(Over formule 15) "Dat is een bewijsvoering, en dan zeg ik 

maar het is een bewi,s en dat zal ook wel. Dat kan ik niet 

helemaal afleiden uit het voorafgaande, maar ik ben te lui 

om dat helemaal na te zoeken." 

"Bij (7) daar kan ik niet veel wijs uit, en die heb ik to en 

maar aangenomen. Dus verder geen problemen gemaakt." 

1.4. Memoriseren van gegeven informatie, het inprenten van kennis zonder deze 

in een verband te zetten. 

2+3 Inhoudelltke verwerking. 

Dit kan omschreven worden als een actief opnemen van informatie, dwz. dat de 

lezer de inhoud als het ware losmaakt van de vorm van de tekst, kempunten eruit 

haalt, verbanden legt etc. Integreren bevat aUe activiteiten die erop gericht ziJn om 

de nieuwe vakinhoud te structurereni verbinden is het leggen van verbanden tussen 

de nieuwe kennis en al aanwezige kennis. 

2. Integreren 

2.1. Inhoudelltke integra tie erkennenlbenadruklcen. 

2.1.1. Hoofd- en bi'zaken onderscheiden, dat wi1 zeggen de belangriJkheid van een stuk 

tekst aangeven. Dit kan zowel op basis van inhoudelljke gronden als op basis van 

de vorm van de tekst. Onderstrepen hoort daar ook bij. 
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2.1.3. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 
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Voorbeeld:- "Formules 10 + 11 zl,n het belangrljkste.*' 

uVooral van belang dat de grootte van de afbuiging afhangt van de 

massa." 

- Markeert 4 punten onderaan bIz. 1 

Benadrulcken van verbanden die al in de tekst gegeven zljn. 

Voorbeeld:- Hi) heeft teruggekeken naar de aangeduide formules. 

Gaat terug naar biz. 4 voor 6 en 7 en fig.2. 

- Haalt vgI. 7 er weer bi) wau dat aangegeven staat. 

Doorbladeren van de tekst om een lndruk van het geheel te krlJgen. 

InhoudeUJke integratie a anbreng en. 

Trekken van conclusies. 

Voorbeeld:- Ult figuur 2 haalt hi) Y
2
!1v=Y/Y,L. 

"Dan lees it dat tussen V en de platen dus effe snelheid opge-

bouwd wordt, dus verder blljkt dat nlet van belang te ziJn." 

Stelt dat bl; een kleine beta de cirkelboog vervangen kan worden 

door een rechte llin. 

Zelf leggen van verbanden. Verbanden leggen tussen kempunten, structuur in de 

stof brengen of expllciteren. Dat kan ook het leggen van verbanden tusen nleuwe 

informatie en een eerder getrokken conclusie inhouden. 

Voorbeeld:- formule 7 stond ai in een lets andere vorm ergens. 

Gebruikt F=ma van bIz. 1 in qV I B/m. 

"lk herken hier opgave 1 in , waar die afbuigingshoek bepaald 

wordt, als die bundel een homogeen electrisch veld doorlopen 

heeft." 

"Het scheidingsgedeelte dat hangt af van een combinatie van 

electrlsche en magnetische velden". 

Tesenstrltdlgheden constateren. Het constateren van tegenstrlJdlgheden tussen 

eigen conclusies of tussen elgen conclusles en informatie uit de tekst. 

Voorbeeld:- Zltn antwoord op oefenopgave 2 zit hem nlet lekker, dat wil hi; 

nog eens nazoeken. "Splltsing naar massa in het magnetisch veld, 

dan moet de splltsing naar lading zitn in het electrisch veld, dan 

moet mijn antwoord op 2 fout zltn." 

- Interpreteert figuur 5 nlet geheei juist. Het is echter ook niet 

geheel onzlnnig wat hi' zegt. Komt dan tot juiste conclusie, P = 
(%1, 0), snapt nlet hoe dat uit vgl. 6 en 7 komt. 
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2.2.5. 

2.2.6. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 
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Constateren dat men een verband niet ziet. 

Voorbeeld:- "Ile zie niet in wat de plaats is van dit stuk in het geheel, wat ze 

met de afleiding willen". 

"Ile zie niet in hoe die conclusie uit die formule voIgt." 

Zoe ken naar verbanden. 

Samenvatting of schema maken. 

Voorbeeld:- "Ben paar dingen zitn belangritk: het doel, de onderdelen, dan de 

achtergrond, waar het vandaan komt, 

wat voor lets dat het Is; dat het een instrument Is om lonen te 

schelden, dan waar het toegepast wordt en waar het op berust, dat 

het dus veel gebruikt wordt, waaruit het be staat, wat het verschil 

vooral is, en tenslotte dat het verder wordt behandeld". 

Diepgaande verwerking van de tekst. 

Confronteren van de tekst met andere ideeen of redeneringen, in twijfel trekken 

van de Juistheid van de tekst, genereren 

van alternatieven voor informatie uit de tekst. 

Voorbeeld:- "Ile vraag me af waar ze die % gelaten hebben, ze hebben met 2 

vermenigvu1digd maar dat mag toch niet zomaar?" 

"Is arcsin S ongeveer S ? Dat is nieuw, dat reken ik even na." 

Constateren van 'ontbrekende informatie', dat wi! zeggen constateren dat iets 

misscbien nog behandeld gaat worden, of suggesties geven voor aanvullingen. 

Voorbeeld:- "Dat wil ik dan nog weI even aangetoond zien dat in het 

Structureren. 

electrisch veld geen scheiding naar massa optreedt maar ik denk 

da t ze daar in de volgende paragraaf nog weI op ingaan. 

Zelf structuur aanbrengen in de tekst. Bitv. "Dit stukte is een algemene inleiding 

op wat nog komen gaat", het betreft bier niet inhoudeliJke structuur. 

Voorbeeld:- "Het gaat nu over op een ander onderwerp, dat bli,kt ook uit de 

nummering van de hoofdstukken." 

Vergeliiken van een gegeven structuur met een ideale structuur. 

Voorbeeld:- "Meestal staat erbij in een tekst met behulp van (6), substitueren 

we da t bierin, maar da t stond bier niet bij." 

Inhoudeliik structureren. Het aanbrengen van een inhoudelijke structuur in een 

stuk tekst. 
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2.5.1. 

2.5.2. 

2.S.S. 
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Voorbeeld:- "Nou komt voor het eerst de formules ter sprake en dus ze gaan 

concreet een massaspectrometer bespreken. II 

!xpUclteren. 

Het nalopen, narekenen van afle1dingen. 2.5.1 N Constateren dat men een af

lelding niet kan volgen. 

Voorbeeld:- "Van eerste regel vgl.1S naar 2e is substltutie." 

Zelf maken van een afleiding onafhankeUlk van de afleiding in de tekst. Of 

anderzins expUc1teren van impUc1ete informatie. 

Voorbeeld:- "Vanult de tekening en de gegeven beginsituatie heb ik zelf ge

probeerd de formules af te leiden, nou en ik ben ergens op uitge

komen en dat ga ik controleren of dat hetze1fde is met wat in de 

tekst staat." 

Constateren dat men een afleidins kan volgen en dus de afgeleide formule nlet 

hoeft te onthouden. 

Voorbeeld:- Hi; heeft uitgeschreven van de beginpunten hoe ze daar bl, komen, 

dat bespaart hem ook de formule te leren zegt hi) omdat hi) hem 

zelf af kan lelden. 

2.6. VisuaUseren. Ook het feitelljk maken van een tekening valt hieronder. 

Voorbeeld:- Pormule 2 probeert hi; zich (in zijn hoofd en nlet op papier) voor 

te stellen. Dat doet hi; meestal zegt hi;. 

3. Verbinden. 

3.1. Herkennen van leerstof of stukjes daarvan die men a1 eerder ontmoet heeft. 

Voorbeeld:- "Middelbare school werk" 
2 

- "%mv • qV heb ik al eerder gehad." 

3.2. Nieuwe in de teat aanwezige kennis herkennen als oorzaak of sevols van reeds 

aanwezlge kennls edit gaat dus verder dan aUeen herkennen). 

Voorbeeld:- "To en ben ik even nagegaan waarom dat zo is, dat is dus omdat bi; 

hogere temperaturen beweglng van moleculen groter is en dat zij 

btl botsingen geioniseerd kurmen raken" . 

3.S. Voorkennls ewlskundlse procedures) beschlkbaar hebben. 

Voorbeeld:- "De afgeleide van een constante is 0." 

Ge brulken van de Unkerhandregel. 
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3.4 Voorbeelden bedenken. 

Voorbeeld:- "Dan denk ik daarbij aan dat cyclotron waar we bij de intro altijd 

een rondleiding krijgen, en dan kan ik me inderdaad voorstellen 

dat dat een heel lang stuk is wsarover die deeltjes moeten gaan, 

en dat het dan het heel belangriJk is dat het heel goed gefo

cusseerd wordt." 

3.5. Niet direct toepasbare associaties hebben. 

3.6. Herformuleren in eilen woorden (anders dan bij samenvatting maken). 

Voorbeeld:- Hdus de ene verla at hem met een iets grotere snelheid dan de 

andere, dus dan klopt die relatie niet helemaaI." 

"Wat ze hier doen is gewoon afleiden dat een gegeven poten

tiaalverschU dat daar, als het deeltJe een potentiaalverschU v 

ondergaat dan krijgt ie dat ten goede aan de ldnetische energie. 

En dat is de essentie". 

3.7 Constateren dat men een term niet kent. 

Voorbeeld:- "ik weet niet wat mg betekent". 

4. Andere activiteiten. 

4.1. Het aangeven van waardeoordelen zoals 'interessant', nergens voor nuttig', 'Dat 

maakt me nieuwsgierig' etc. 

Voorbeeld:- "Dit is ietsjes ingewikkelder. II 

4.2. Zeggen dat iets niet duidelijk was bil eerste lezing. Eventueel later weer we!. 

Ran bijvoorbeeld komen door slecht lezen de eerste keer. 

Voorbeeld:- "Ilc had de eerste keer te vlug de tekst gelezen en kon de formules 

niet begrijpen." 

"1:::.0. en /:::,f3 was mij eerst niet helemaal duideliJk, het is ook niet in 

de figuur aangegeven, .... maar in de loop van het verhaal wordt 

het weI duidelijk." 

4.3. Alles is duidelitk. De student geeft aan dat een bepaald deel van de tekst 

duideliJk is zonder dat hiJ verder aangeeft waarom. 

Voorbeeld:- Hpiguur 7 is duideliJk, geen enkel probleem." 

4.4. Restcategorie. BiJv.: ik heb wat concentratieproblemen. 

Voorbeeld:- "Als ik daar na de lezing van de rest nog met uit ben, dan moet ik 

daar nog even over nadenken". 



- 42 -

3.2.2.Het schema voor analyse van de hardopden~rotocollen. 

De categorieen van dit schema zijn zo geformuleerd dat ze relevant zijn voor de rol die de 

oefenopgaven spelen In het kennisverwervlngsproces. Ben aantal hoofdcategorieen stam

men uit de algemene bescbritvlng van een probleemoplosstrategie uit het In 3.1 genoemde 

onderzoek (Perguson 8\ de Tong 1983). 

van oefenopgaven. 

1. Lezen van de tetst, opzoeken van symbolen etc .. 

2. Analyse. 

2.1. Maken van een voorsteUing van de probleembeschriJvlng, maw. analyse van het 

probleem. Ook het maken van een tekening valt hieronder. 

Voorbeeld:- "Ik kijk weer even verder terug, het gaat om hoek a: ", daarna stelt 

hi' mbv. fig. 2 vast waar a: zit. 

2.2. Het vaststellen dat lets gegeven is terwiil het eigenliik uitgerekend zou moe ten 

worden. 

3. Verband situatie - tekstlkennis. 

3.1. Herkennen van informatie uit de probleembeschrijving als gelijksoortigl niet ge

lijksoortig met informatie uit de tekst of een andere oefenopgave. 

Voorbeeld:- "Dezelfde aanpak als gedaan is In bijv. blz.4.: Ga uit van tangens 3." 

3.2. Controleren van de geldigheidsvoorwaarden of handigheid van een (voorlopig) ge

kozen betrekklng. 

Voorbeeld:- "Dan vraag ik me af of dat weI een homogeen veld is voor hij die 

condensatorplaten binnengaat, of ;e dus die formule wei toe mag 

passen".(Het maakt niet uit of het homogeen of niet homogeen 

is), "Nou dat nemen we dan maar aan." 

4. Oplosinformatie beschikbaar maken. 

Meestal zal dit uit de tetst zi'n maar een enkele keer zullen mens en ook Infor

matie uit hun geheugen halen. Dan wordt achter de categorie uit 4 een G gezet. 

4.1. Op grand van een analyse van de probleembeschrltvin,g uit de tekst halen van voor 

de oplosslng benodigde Informatie uit de tetst. 

Voorbeeld:- Hij neemt formule 5 voor het berekenen van de snelheid. 
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4.2. Op grond van oppervlalckige kenmerken van de probleembeschriiving uit de tekst 

halen van voor de oplossing benodigde informatie uit de tekst. NB. dit kan ook 

lelden tot de selectie van een 'uiste betrekking! 

Voorbeeld:- Pormule 7 heeft een hoek erm zitten en er wordt een hoek gevraagd 

dus misschien kan ik die formule gebruiken. 

4.3. Zoeken in de tebt naar bruikbare informatie. Dit kan zowel declaratieve als 

procedurele kennis betreffen als probleemkenmerken, dus situationele kennis. Ook 

zoeken naar 'iets om uit te rekenen', dwz zoe ken naar een deelprobleem valt 

hieronder. 

Voorbeeld:- "Ik zoek naar een verband tussen veldsterkte en potentiaalverschil, 

misscbien kan ik die ergens vinden." 

5. Trelcken van conclusies. 

5.1. Trelcken van conc1usies over de probleembeschrUving met behulp van informatie 

uit de studietebt. 

Voorbeeld:- "De lading van die ionen zal invloed hebben op de schermafwijking 

omdat we met een spanningsverschil te maken hebben." 

5.2. Trelcken van conclusies over de probleembeschri,ving op basis van voorkennis, bi,v, 

goniometrisch. 

Voorbeeld:- v = at 
y 

5.3. Trelcken van conclusies over de probleembeschri'ving op basis van eerdere oefen-

opgaven. 

Voorbeeld:- "Dat de massa eruit valt heb ik ook in de eerste oefenopgave ge

constateerd, dus dat klopt." 

5.4. Onderzoeken met behulp van een hypathetisch geva!. 

Voorbeeld:- MAls ik q nu eens 2 keer zo groot maak wat gebeurt er dan?" 

6. Oplosroute. 

6.1. AaMeven van een oplossingsrout~. Voorbeeld: 

Voorbeeld:- ...... en dan bereken ik eerst de kinetische energie om te bekiJken 

hoeveel snelheid dat ze bier hebben en dan is daaruit meteen die 

afwilking te berekenen." 

6.2 Deelproblemen vaststeUen. 

Voorbeeld:- "Ik wU v uitrekenen, dat kan met behulp van het potentiaalverschil." 

6.3 Verwachting uitspreken over de oplossing. 

Voorbeeld:- "Maar die zul je wel niet nodig hebben denk ik, die zullen er weI 

uitvallen". 
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7. Ultwerking. 

7.1 R ekenwerk, invullen in de formule. 

Voorbeeld:- Vult in B == VIs met V == veld irA candensator (het verkeerde veld dus) 

7.2 Gebruik van informatie die eerder bekend was CbiJv. wiskundige informatie), bij de 

ultwerking van de oplossing. 
-19 Voorbeeld:- q- 1,6 10 C. 

8. Contrcle. 

8.1 Onderweg vaststeUen dat men op het verkeerde spoor zit. 

Voorbeeld:- "De eenheden lcloppen niet. Dus niet B .. V.d maar B=V/d,l. 

8.2 Constateren dat men een rekenfout heeft gemaakt. 

8.3 Constateren dat een tussenof eindantwoord strlidig/niet strljdig is met andere 

bekende informatie, 

Voorbeeld:- "Ben ultwi'king van 18 em kan in die condensator niet lcloppen". 

8.4. Controleren van een berekening. 

9. Vaststellen dat een antwoord bereikt Is. 

Voorbeeld:- "Zowel uit Y 1 als Y 2 komt hetzelfde dus uitwijking is niet af

hankelijk van lading." 

10. De uitkomst van de opgave plaatsen in relatie tot de inhoud van de tekst. 

Voorbeeld:- Hi) vindt het vreemd dat m en q wegvallen (in het antwoord van 

oefenopgave 1) en denkt daar even over na. 

11. Resteategorle. 

Voorbeeld:- HMet deze opgave kun je controleren of je het snapt. het gaat meer 

om een detail, dus ik denk dat ik daar nu maar het beste mete en 

over na kan denken. I' 

- "Dat lith me een vrl, gemakkelijke. II 
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S.S. Betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte methoden. 

Het interpreteren van uitspraken van proefpersonen in de termen van een ana

lyseschema is een moment waar de subjectieve oordeel van de onderzoeker een rol 

bn spelen. Dit is zeker het geval bi, taken die zo weinlg gestructureerd zijn als het 

teren d.m.v. tekstbestudering, en waar het analyseschema zo omvattend is als voor 

deze taak nodig bleek te zi'n. In het hier beschreven experiment werd gepoogd om 

sub,ectieve invloeden te beperken door alle analyses door twee personen uit te laten 

voeren. leder zinvol element van een protocol werd indien nodig herhaaldeliJk be

luisterd en besproken totdat men het eens was over de scoring ervan. 

Een tweede aspect van de beoordeUng van de data betreft de validiteit: meet miln 

methode echt wat it wil meten? Een indruk hiervan kan verkregen worden door de 

resultaten van verschillende method en met elkaar te vergeliJken. Twee aspecten 

werden met de rode punt en methode en de hardopdenlc methode gemeten, be

studerings- en oplosactiviteiten en de kennissootten waar men zich op richt. De 

activiteiten (en dan met name de bestuderingsactivitelten) werden gevalideerd met 

behulp van de methode van cued recall (zie s.s.n. Tet validering van de aandachts

verdeling over kennissoorten kan men denlcen aan een vetgelijking van de rode 

stippen data met de aantekeningen die de student en mochten maken voor gebruik 

tijdens de toets (zie 8.S.2). WeI is het natuurlijkj zo dat de aantekeningenblaadjes 

met "puur" de aandachtsverdellng binnen de tekst weergeven maar dat een student 

ook andere overwegingen daarbij kan betrekken. 

S.3.1 Cued recall. 

In paragraal 2.2.5 werd al genoemd dat van "cued recall" gesprekken te verwachten 

is dat ze voor een gedeelte de uitkomsten van de "rode stippen" methode bevestigen 

en bovendien dat ze meuwe stuk,es informatie geven over de bestuderingsprocessen. 

In tegenstelling tot de uitspraken van de proefpersonen bi) de "rode stippen" 

methode werden de "cued recall" gesprekken of, in enkele gevallen, de relevante 

onderdelen daarvan integraal in de computer ingevoerd. De analyse vond daarom 

plaats m.b.v.de geprinte tekst, die naast de volledige kruistabellen van de "rode 

stipp en" methode en de oefenopgaven gelegd werd. Ook werd gebruik gemaakt van 

de technische ptotocollen van de proeflelders om vast te kunnen stellen bi) welke 
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rode stip iedere uitspraak hoorde. De informatie, die m.b.v. deze methode gewonnen 

werd, kan cmderverdeeld worden in drie categorieen: 

1. Uitspraken betreffende bestuderingsprocessen die al d.m.v. de "rode 

stippen" methode gescored waren. 

2. Uitspraken die nieuwe bestuderingsproeessen besehreven, die niet eerder 

genoemd waren. 

S. Uitspraken over hoe men in het algemeen omgaat met studleteksten etc. 

Dit is in overeenstemming met wat men volgens Rricsson en Simon (1984) van dit 

type methode kan verwachten. 

In de informatie onder 1 kwamen tegenspraken niet voor. Ren keer werd een scoring 

veranderd omdat een niet geheel duidelljke uitspraak m.b.v. de nieuwe informatie 

beter geinterpreteerd kon worden. Het ging hier om de volgende opmerking "als je 

dat invult, dan hijg je formule (9); dat heb lk niet gedaan, maar dat zal weI 

kloppent 
•• Dit werd gescored als categorie L3. voor kennis aannemen (zie het ana

lyseschema in de vorige paragraaf). In het "cued recal1" gesprek vertelde de student 

echter n.a.v. een vraag over enkele aantekeningen op het kladpapier, dat hij twee 

uitdrukkingen had opgeschreven voor de versnelllng en dat hi' dacht dat uit "die 

twee dingen" formule (9) werd afgeleid. Inderdaad is het direct te zien dat uit de 

twee actuele uitdrukkingen formule (9) voIgt. N.a.v. deze toellchting is besloten de 

eodering te veranderen van 1.3 naar 2.5.1. expllciteren van lmpllciet gebruikte 

kennis. 

In de andere geval1en ondersteunden de resultaten van de analyse van de "cued 

recal1" gesprekken de scoring van bestuderingsactivlteiten uit de "rode stippen" 

methode: een al eerder beschreven proces, blJv. het nalopen van de afIelding van een 

bepaalde formule, werd opnleuw genoemd n.a.v. een vraag van de proefleider over 

werken op het kladpapier. 

Bnige mate van interferentie tuslen de "cued recal1" en de "rode stippen" methode is 

echter niet uitgesloten. Processen die al eerder onder woorden gebracht werden 

zullen mlsschien grotere kans hebben om in het "cued recall" gesprek opnleuw ge

noemd te worden dan processen die door de proefpersoon niet eerder verwoord ziJn. 
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In de lcruistabeUen met de voUedige uitwerking van de analyse Cals extra bijlage bij 

dit rapport verkriJgbaar) zi'n de bestuderingsprocessen, die ook in de "cued recaU" 

gesprekken genoemd werden, met een sterretJe gemarkeerd. Hun aantal varieert vrij 

sterk van student tot student en heeft te maken met persoonlijke eigenschappen, 

bijv. hoe bewust men studeert. Ben van de proefpersonen zei bijv. zich niet meer te 

herinneren wat hi' in een bepaalde situatie gedaan had. Deze proefpersoon kon 

iiberhaupt aUeen met moeite de vragen van het "cued recaU" gesprek beantwoorden. 

Voor zover gedupUceerd worden de resultaten uit de "rode stippen" dus bevestigd 

door de resultaten uit de "cued recaU". Op basis van deze resultaten werd besloten 

om de resultaten uit de krulstabeUen als voldoende vaUde te beschouwen voor de 

toetsing van de onderzoekshypothesen, die be trekking hebben op bestuderings

activiteiten. 

De uit de "cued recaU" gesprekken stammende informatie onder 2, d.w.z. nieuwe 

informatie, werd toegevoegd aan de krulstabeUen op de inhoudeUjk juiste plaats en 

voorzien van drie sterren om de herkomst duidelijk te maken. In die gevaUen wau 

een aanvulling gegeven werd betrof het vooral categorie 1.2., het maken van een 

opppervlalddge controle. De onder 3 genoemde, algemene, uitspraken komen weer in 

de discussle van de onderzoeksresultaten ter sprake. 

a.S.2.Analyse van de 1nhoud van de aanteken1ngblaadjes. 

Het aantekeningblaadje bevat die kennis, die de student verwacht nodig te hebben 

voor het oplossen van de toetsopgave, maar die hiJ met direct toegankelijk in zijn 

geheugen heeft opgeslagen of wenst op te slaan. De inhoud van de aantekeningen 

geven dus waarschiJnlijk met de kennis van de student op dat moment weer, maar 

eerder ziJn idee van hoe een kennisbasis er uit zou moeten zien, waarmee men de 

toetsopgave op lean lossen. 

Op basis van ervaringen uit eerdere experimenten werd verwacht da t de verschillen 

tussen aantekeningen van goede en zwakke studenten eerder te vinden zouden ziJn in 

de lewaUteit dan in de lewantiteit. Op grond van de discussle over de lewalitelt van 

een kennisstructuUf in paragraaf 1.1 werden enkele criteria geformuleerd t.b.v. de 

beoordeling van de lewaliteit van de aantekeningen: 

Goede aantekeningen ziJn voUedig, d.w.z. bevatten met aUeen dec1aratieve 

kennis maar ook de daarbiJ horende elementen van situatlonele kennis en, 

waar nodig, informatie over te volgen procedures. 
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Goede aantekeningen zUn gestructureerd, d.w.z. dat onderllnge relaties 

tussen verschUlende elementen van kennis aangegeven zljn. 

Bij de analyse van de inhoud van de aantekeningen werden elementen van kennis van 

de verschUlende kennissoorten geidentlficeerd en geteld. Ook werd gelet op de 

verschUlende manieren waarop relaties tussen kenniselementen werden aangegeven. 

Ben gedeelte van de aantekeningen werd ook onafhankellJk door een tweede persoon 

geanalyseerd. De overeenstemming tussen de ultkomsten van de beide analyses was 

bevredigend (correlatiecoefficU~nt r tussen 0,7 en 1,0 voor de verschUlende kennis

soorten) en toonde aan dat de resultaten als voldoende vallde beschouwd konden 

worden. 

De resultaten van de analyse van de aantekeningenblaadjes is opgenomen in het 

resultaten hoofdstuk in paragraaf 4.4.3 

De volledigheid van de aantekeningen qua vakinhoud is ruet in deze analyse be

trokken; het toetsciJfer kan beschouwd worden als een maat biervan. 

S.S.S.Analyse van de anowoorden op de vragenlljst. 

De vragen van de vragenllJst zijn gericht op bestuderingsprocessen, maar zUn ruet zo 

nauw verwant aan het analyseschema van paragraaf S.2 dat de antwoorden zonder 

meer in de categorieen van dit schema in te delen zijn. Ben vraag als nr 4: ·'Toen ik 

de tekst onder figuur 2 las, heb ik gedacht dat bier eigenlljk niet veel rueuws staat, 

maar aUeen een herhaling" heeft bijvoorbeeld betrekking zowel op categorie 2.5.1, 

expllciteren van kennis, als op 2.2.2, zelf leggen van verbanden. De herkenning in de 

vraag is pas mogelljk als men eerst een expllciet idee heeft van de soort situatie 

waarin de aan figuur 2 voorafgaande theoretische afieiding van toepassing is. 

Ben Ander probleem hi' het verwerken van de antwoorden op de vragenllJst is, dat 

een aantal vragen niet door aUe studenten beantwoord is. De langzaam werkende 

proefpersonen slaagden er namellJk met in om gedurende de eerste bestuderings

lessie de hele teDt door te werten. Hierdoor waren ze met in staat om vragen te 

beantwoorden die be trekking hadden op de laatste bladziJden van de tekst. 
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Voor de 18 beweringen over bestuderingsactiviteiten werden per student het ge

middelde punt per beantwoorde vraag berekend Cop een schaal van 1 tot 5). De 

frequentieverdeUng van de antwoorden is te vinden in de vragenli,st in biilage 4 en 

de resulterende scores in paragraat 4.3.3. 

De inhoudeUjke vragen werden ook op een vl,tpuntsschaal beoordeeld. De resultaten 

worden besproken in paragraat 4.8.3. 
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4.RBSULTATBN. 

Van de onderzoeksvragen in paragraaf 1.3 is er een gerlcht op verschUlen in be

studeringsaetiviteiten en een op kennlssoorten. 'Om conclusies te kunnen trekken ult 

de verscheidenheid van data die de analyses ult vorlg hoofdstu1c opleverden zullen we 

in dit hoofdstu1c een aantal verwachtingen formuleren t.a.v. mogeUJke concrete 

verschUlen tussen goede en zwakke studenten. Deze verschUlen zljn concreet in de 

zin dat ze ultgedru1ct worden in frequenties van bepaalde bestuderingsactivitelten of 

kennlssoorten. Ze zlJn afgeleid uit de onderzoeksvragen en zlJn voor een gedeelte 

een concretisering van de in paragraaf 1.3 genoemde hypothesen. Het wei of met 

bestaan van deze verschUlen wordt getoetst aan de verzamelde data. Zo worden 

diverse aspecten van de onderzoeksvragen en -hypothesen beUcht. 

Het gebrulk van de data biJ de toetsing van deze verwachtingen is schetsmatig 

weergegeven in Figuur 4.1. Data van de "rode stippen" methode en van de hardop

denkprotocollen zljn opgenomen in de kruistabellen zoals beschreven in paragraaf 

3.1.2. Ook bevatte de kruistabeUen informatie ult de analyse van de "cued recall" 

gesprekken. 

Bit de toetsing van verwachtingen t.a.v.bestuderingsactiviteiten werd voomamelijk 

informatie ult de kruistabellen gehaald. De analyse van de aantwoorden op de 

vragenlijst (zie 3.3.3) leverde hierbij in enkele gevallen aanvullende informatie. 

De toetsing van mogeliJke verschUlen in de rol van de kennlssoorten gebeurde m.b.v. 

informatie ult de kruistabeUen aangevuld met informatie ult de analyse van de in

houd van de aantekeningblaadJes. 

Over de statistische significantle van gevonden verschUlen tan aUeen bit benadering 

gesproken worden gezlen het felt dat de analyse be trekking heeft op twee groepen 

van ieder vijf proefpersonen. Van het specificeren van p-waarden wordt dan ook af

gezien. ir wordt gesproken van gevonden verschUlen als de benadering van de 

p-waarde ( 0,10 bi, eenziJdige toetsing. 

Voor gebrulk bi' de toetsing en de verdere exploratie van dlt hoofdstu1c zlJn ver

schUlende gegevens uit de kruistabellen gecondenseerd tot overzichteUjke tabeUen*, 

*De voUedige kruistabellen, inc1usief de ultwerklng van de ·cued recaU" gesprekken, 

van de 10 proefpersonen beslaan in totaal rulm 100 bladzljden en zijn gebundeld in 

een aparte bijlage, die voor geinteresseerden te verkrljgen is. 
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lnformatie bron Verwachting 

VRAGENLIJST -------------I .. ~ BESTUDERINGS

ACTMTEITEN 

tlRODE STIPPBN" / 
HARDOP DENKEN KRUISTABELLEN 

"CUED RECALL 

AANTEKENINGBLAADJE _____ ---1.,. KENNISSOORTEN 

Figuur 4.1. Gebruik van de experimentele data voor toetsing 

van de verwachte verschUlen. 

toegespitst op de inhoud van de diverse verwachte verschillen, zoals hieronder aan

gegeven. De specificatie van de inhoud van de bestuderingsprocessen is hierbij weg

gelaten. 

De presentatie van de resultaten vindt in dit hoofdstuk a1s voIgt plaats. 

In 4.1 wordt een zeer algemene verwachting over de geobserveerde aantallen be

studeringsprocessen besproken. Paragraaf 4.2 behandelt een aantal verschlllen in de 

aard van de bestuderingsprocessen, verdeeld over activiteiten bij het lezen van de 

tekst en activiteiten biJ het oplossen van oefenopgaven. Voor de toetsing wordt in 

deze paragrafen gebruik gemaakt van de Tabellen 4.1. en 4.2, die overzichten geven 

van het per proefpersoon optredende aantal activiteiten van ieder type voor tekst

bestudering respectiveUJk oefenopgaven. VerschUlen in de rol van de kennissoorten 

worden beschreven en getoetst in 4.3, waarbiJ gebruik gemaakt wordt van Tabel 4.9 

met informatie over de frequentie van de kennissoorten. Visualiseren en de rol van 
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Tabe14.1. 

Tekstbestudering: Aantallen b~.~tuderl.ngsl?rocessen I?er subcategorle I?er student! 

verdeeld naar ,oede en zwakke studenten. 

Voor de betekenls van de codes voor de subcategorU:!n zie S.2.1. 

Goede studenten Zwakke studenten 

ppm 8 13 15 17 21 tot a 10 12 14 l8 tot 
eat. 
1.1 1 4 3 2 1 11 5 2 5 4 4 20 
1.2 0 3 2 1 5 11 5 a 3 3 2 16 
1.3 0 1 1 1 2 5 2 1 5 4 2 14 
1.4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 
Subtot. 28 52 

2.1.1 2 5 14 12 15 46 12 5 16 10 19 62 
2.1.2 2 3 2 1 2 10 1 1 3 3 3 11 
2.1.3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
subtot. 58 7a 

2.2.1 2 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 2 
2.2.2 5 2 6 4 4 21 2 1 7 4 6 20 
2.2.3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 
2.2.4 2 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 4 
2.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2.6 2 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0 3 
subtot. 34 31 

2.3.1 4 1 0 5 2 12 0 0 0 0 0 0 
2.3.2 2 0 5 2 1 10 0 0 0 1 1 2 
subtot. 22 2 

2.4.1 2 3 2 6 4 17 1 0 2 0 6 9 
2.4.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
2.4.a 2 1 1 2 1 7 0 0 1 a 1 2 
subtot. 24 13 

2.5.1 3 9 IS 1 1 27 5 2 5 8 3 23 
2.5.2 6 2 4 3 5 20 0 1 1 2 4 8 
2.5.3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
subtot. 49 31 

2.6 2 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 5 

3.1 3 0 1 4 7 15 6 a 5 2 4 20 
3.2 3 1 1 2 2 9 0 2 0 1 3 6 
3.3 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 0 2 
3.4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a.6 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 1 1 
3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
subtot. 33 30 

4.1 2 1 2 3 5 13 0 2 2 4 2 10 
4.2 2 0 3 2 0 7 0 1 2 2 0 5 
4.3 3 0 0 1 2 6 3 10 0 :; 0 18 
4.4 1 0 2 4 4 11 0 3 2 2 8 
subtot. 37 41 

Tot. 53 38 70 62 65 45 48 66 56 63 
288 278 

---
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Tabe14 . .2. 

Oefeno:Qgaven: Aantallen o121os12rocessen 12er categorie 12er studentz verdeeld naar 

Boede en zwakke studenten. 

Voor de betekenis van de codes van de oploscategorieen zie 3.2 . .2. 

yoede studenten Zwalc:ke studenten 

m!Y: 8 is 15 17 21 tot a 10 12 14 18 tot 
aant 
°PS 5 4 2 5 4 20 2 4 1 2 2 11 

cat. 
1 3 0 1 1 5 10 3 5 2 1 1 12 

2.1 4 3 2 3 4 16 3 1 0 1 1 6 
2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
subtot 4 3 2 3 4 16 3 1 0 1 1 6 

3.1 1 2 0 2 1 6 0 0 0 1 0 1 
3.2 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 2 
subtot 1 2 0 3 3 9 0 2 0 1 0 3 

4.1 7 3 7 4 7 28 2 4 0 2 3 11 
4.2 0 0 1 0 2 3 0 2 2 1 1 6 
4.3 1 0 0 1 2 4 1 1 1 2 1 6 
subtot 8 3 8 5 11 35 3 7 3 5 5 23 

5.1 5 3 5 4 5 22 3 5 0 4 1 13 
5.2 1 1 1 3 1 7 0 1 0 1 0 2 
5.3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
5.4 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 3 3 
subtot 7 5 10 10 6 38 3 6 0 5 4 18 

6.1 0 0 1 5 2 8 1 0 0 1 2 4 
6.2 2 2 6 5 2 17 0 2 1 3 8 14 
6.3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
subtot 2 2 7 10 6 27 1 2 1 4 10 18 

7.1 4 5 6 3 6 24 1 3 0 3 7 14 
7.2 2 1 0 0 2 5 1 0 0 1 2 4 
sub tot 6 6 6 3 8 29 2 3 0 4 9 18 

8.1 1 0 0 2 2 5 2 1 0 1 0 4 
8.2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
8.3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 
8.4 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
subtot 2 1 2 2 4 11 2 2 0 2 0 6 

9 2 0 1 2 3 8 2 1 0 0 2 5 

10 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 2 3 5 0 1 0 0 0 1 

Tot 35 22 38 41 54 19 30 6 23 32 
190 110 
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figuren in de tekst worden besproken in 4.4. Hier komt de lnformatie uit Tabel 4.14, 

gegevens over de vormen van informatie die gebruikt zijn tijdens de telcstbestu

dering. Paragraaf 4.5 is gewi;d aan de door de proefpersonen gemaakte fouten en 

aan begrip en onbegrip van de stof. Dit gebeurt m.b.v. Tabel 4.15, die een overzicht 

geeft van de aantallen gemaalete louten. 

4.1. Aantallen bestuderingsaetivltelten. 

De eerste Yraag, die men logiseher wijze lean stellen over versehll1en in be studer

ingsaetivlteiten tussen goede en zwakke studenten, is een Yraag 

naar aantallen opgetreden proeessen. Hier echter lijken persoonlijkheidsversehillen, 

zoals aetief of minder actief, sneller of langzamer werkend, meer of minder goed in 

staat zi;nde om bestuderingsaetivlteiten te verbaliseren, een hoofdrol te spelen. 

Fischer en Mandl (1984), die onderzoek deden naar meta-cognitieve processen bi; 

goede en zwakke lezers, vonden geen over-all verschll1en tussen de beide groepen. 

Waarschijn1ijk is dat goede studenten altijd een redelijk groot aantal bestuderings

processen bezigen, ook al zijn deze niet altijd te observeren, en dat sommige zwakke 

studenten passief zi;n en weinig processen laten zien, tem)l anderen actief zijn 

maar de benodigde diepte van de processen miss en. Op grond van deze overwegingen 

werd de volgende verwaehting geformuleerd: 

VBRWACHTING 1. 

Bij goede studenten treedt een groter aantal bestuderingsactiviteiten op dan bi; 

zwakke studenten. 

De resultaten zijn per persoon weergegeven in de overzichtstabellen 4.1 en 4.2. 

Deze bevatten de frequenties waarmee elk bestuderingsproces voorkomt per proef

persoon. 

De gemiddelde aantallen, afgeleld uit de tabellen, zijn: 

N = 95' (goede)gem. ' N = 78; 
(zwakke)gem. 

Ben nadere analyse toont aan dat het geobserveerde versehil geheel te vlnden is in 

de aantallen bestuderingsacttvltelten die aan de oefenopgaven besteed worden: 
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Tabe14.3. 

Gemiddelde aantallen bestuderings/oplosactiviteiten per proefpersoon, ver

deeld naar goede en zwakke studenten. 

Activiteit 

Tekstbestuderlng 

Oefenopgaven 

Goede 

57 

38 

Zwakke 

56 

22 

Uit de kruistabellen blijkt verder dat de aantallen uitgewerkte oefenopgaven tussen 

goede en zwakke studenten nogal uiteen lopen: ze maken gemiddeld 4,0 resp. 2,2 

opgaven. Uit Tabel 4.3 voigt dus dat het gemiddelde aantal bestuderingsactiviteiten 

per oefenopgave voor beide groepen ongeveer lOis. Het verschU in geobserveerde 

aantallen bestuderingsprocessen wordt dus geheel veroorzaakt door het feit dat 

goede studenten meer oefenopgaven oplossen dan zwakke studenten doen. 

Conclusie: verwachting 1 wordt ruet bevestigd; er is geen significant verschU tussen 

goede en zwakke studenten in aantallen bestuderlngsen oplosactiviteiten. 

4.2. De aard van de bestuderingsactiviteiten. 

4.2.1. Tekstbestudering. 

De mate waarin proefpersonen verschUlende bestuderingsprocessen be zig en, zoals 

afgeleid uit tabe14.1, is geillustreerd in Figuur 4.2. 

Op basis van de resultaten van andere onderzoekers, bijv. Marton at SiUjB Cl976a,b), 

zou men verwachten dat bij goede studenten meer inhoudelijke verwerking van de 

stof voorkomt dan bi} zwakke studenten het geval is. Dit zou betekenen dat deze 

proefpersonen verhoudingsgewi,s meer aandacht besteden aan bestuderingsprocessen 

die betrekking hebben op integreren (2) en verbinden (3), en dat bi} hen kleinere 

aantallen activiteiten gevonden worden, die bi} oppervlakkige verwerking horen. In 

het bijzonder zouden deze verschUlen tussen goede en zwakke studenten kunnen 



cu 
C-o 
en 
cu 
+-
I'D 
u 
en 
.5 
'-cu 
"0 

:::::J 
+-
V) 
cu 

..c 

- 56 -

1.1 
2 
3 
4 

2.1.1 
2 t~---=====::::--:::--~--~--~~~~ ----------_ .... -----------
3 

2.2.1 
2 
3 
4 
S 
6 l 

2.3.1 " 
2 \ 

\.,. .... 
2.4.1 

2 
3 

2.5.1 
2 
3 

2.6 
3.1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

4.1 
2 
3 
4 

....... 
.... '" 

- --- zwak 
--- goed 

0 5 10 15 20 
percentage 

Figuur 4.2. Bestuderinqscategorie&n bijgoede en zwakke 

studenten. 

2S 



- 57 -

gelden voor processen die als diepe verwerking beschreven kunnen worden en een 

mate van zelfstandig bewerken van de inhoud van de tekst eisen: 

trekken van conc1usies, zelf leggen van verbanden, constateren van (ver

meende) tegenstriJdigheden (categorie 2.2 van het analyse schema voor 

tekstbestudering), 

confronteren van de inhoud met andere ideeen (2.S), 

structuren aanbrengen in de tekst (2.4) 

expliciteren van kennise1ementen, bijv procedures, die impliciet gebruikt 

worden (2.5). 

In het verlengde hiervan zou men kunnen verwachten dat zwakke studenten eerder 

geneigd ziJn dan goede om een stukje tekst "voor kennis aan te nemen", een acti

viteit die als 1.3 gecodeerd is. 

Deze verwachtingen werden a1s voIgt geformuleerd en getoetst aan de experimen

tele data. 

VERWACHTING 2. 

Bii goede studenten treden verhoudingsgewijs meer bestuderingsactiviteiten uit de 

hoofdcategorieen 2 en 3 op dan bij zwakke studenten het geval is. 

De relevante data ziJn gegeven in Tabel 4.4, die afgeleid is uit Tabel 4.1. 

Tabel4.4. 

Aanta! bestuderingsprocessen uit de verschillende hoofcategorieen en 

percentages van het tota&1 bi' goede en zwakke studenten. 

Categorie Goede Zwakke 

1. Oppervlakkige verwerking 2800%) 52 09(6) 

2. Integreren 190 (6696) 155 (56%) 

3. Verbinden 3301(6) SO 01%) 

4: Andere activiteiten 37 03(6) 41 05%) 

Totaat tekstbestudering 288 (100%) 278 (100%) 
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Conclusie: Goede studenten besteden 66% van hun tekstgebonden bestuderings

activiteiten aan het integreren van de nleuwe kennis, 10% aan oppervlakkige 

processen, even veel aan het verbinden, en nog eens 13% aan andere activiteiten. 

Zwakke studenten besteden inderdaad verhoudingsgewljs meer aandacht aan opper

vlakldge processen (ongeveer 20% van het aantal tekstgebonden processen), maar 

ook bij hen ligt de zwaartepunt ti;dens het studeren op het integreren van de nleuwe 

kennis. Wat verbinden betreft is er geen verschil, evenmln al5 bt) "andere activi

telten", bitv een algemene ultspraak dat de tekst geen moelllJkheden opleverde. 

Verwachting2 wordt dus bevestigd, alhoewel bllJkt dat ook voor zwakke .tudenten 

bestuderingscategorie 2 het grootste gedeelte van de aandacht krijgt. Aan het 

integreren van de nleuwe kennis werd dus door alle studenten meer dan de heltt van 

alle tekstbestuderingscategorieen besteed. 

VERWACHTING 3. 

Zwakke studenten nemen vaker "voor kennis aan" dan goede studenten en hebben dus 

een hogere frequentie van proces 1.3. 

Tabel 4.1 Int zien dat hier inderdaad sprake is van een duldelijk verschil; de ge

noemde categorie komt bi, zwakke studenten 14 en bij goede studenten 5 keer v~~r. 

Conclusie: zwakke studenten nemen vaker dan goede informatie "voor kennis aan" 

zonder pogingen te ondememen om de stof te begrijpen. 

In de hierboven genoemde diepe verwerkingsprocessen, zoals trekken van conclusies, 

zijn de volgende verschillen te werwachten: 

VERWACHTING 4. 

Bij goede studenten is het aantal bestuderingsactiviteiten in de categorieen 2.2 

Cinhoudelijke integratie aanbrengen), 2.S Cdlepgaande verwerking), 2.4 Cstructureren) 

en 2.5 (expllciteren) hoger dan bij zwakke studenten. 

De resultaten m.b.t. deze processen zijn te vinden in TabeI4.5. 
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Tabe14.5. 

Aantallen bestuderingsprocessen uit de categorieen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5. 

Categorie Goede Zwakke 

2.2. Inhoudelijke integratie 34 32 

2.3. Diepgaande verwerking 22 2 

2.4. Structureren 24 13 

2.5. Ibcpliciteren 49 31 

2.5.2. Zelf maken van een afIeiding 20 8 

Conc1usie: Qua inhoudelijke integratie aanbrengen Is er geen duidelijk verschil te 

zlen. Dlepgaande verwerking daarentegen laat een opvallend groot verschil Zlen 

tussen goede en zwakke studenten, 22 tegenover 2. Ook structureren en expliciteren 

zljn activiteiten die vaket voorkomen bij goede dan bij zwakke studenten. Voor 

structureren is het verschil echter met duidelijk; voor expliciteren is dit weI het 

geval. Blj de laatste activiteit is het verschU het duidelijkst bij subcategorle 2.5.2, 

zelf, dus onafhankelijk van de tekst, uitvoeren van een aflelding. 

Verwachting 4 wordt door de experimentele data dus bevestigd t.a.v. de categorieen 

"diepgaande verwerking 'l en "expliciteren", maar met ten aanzien van "inhoudelijk 

vergelijken" . 

Bij verwachting 2 werd a1 aangetoond dat er geen verschU is in het aanta1 be

studeringsprocessen van hoofdcategorie 3, ·verbinden". WeI zou men, ana100g aan de 

redenering die tot verwachting 4 1el44e, kunnen verwachten dat bij goede studenten 

vaker dan bi} zwa1cke de onder deze hoofdcategorie vallende, diepe be stude rings

processen optreden. Dlt geldt biJv. 

- nieuwe kennis herkennen als oorzaak of gevolg van a1 aanwezige kennis 

(3.2), 

- voorbeelden bedenken (8.4), 

- herformuleren in eigen woorden (3.6). 
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VBRWACHTING 5. 

BU goede studenten is het aantal bestuderingsprocessen in de categorieen 3.2 Cher

kennen), 3.4 Cvoorbeelden bedenken) en 3.6 Cherformuleren in el,en woorden) groter 

dan blj zwakke studenten. 

De resultaten van de analyse voor deze categorieen zljn in tabel 4.6 te vinc1en. 

TabeI4.6. 

AantaUen bestuderinssprocessen uit de categorien 3.2. 3.4 en 3.6. 

Categorie!! Goede 

3.2: Nieuwe kennis herkennen als 

oorzaak of gevo1g van a1 

aanwezlge kennis 

3.4: Voorbee1den bedenken 

3.6. Herformuleren in eigen 

woorden 

Zwakke 

9 

1 

4 

6 

1 

1 

Conc1usle: Daar de to tale aantaUen in hoofdcategorie 3 a1 vrlj klein zijn, gaar het 

bier om zulke kleine aantallen dat het met mogeUjk is om conc1usles te trekken. 

Over verwachting 5 kan op grond van de experimentele resultaten dus geen uit

spraken gedaan worden, a1 is er weI een tendens aanwezig naar ondersteuning ervan. 

4.2.2. oe£enopgaven. 

AUe student en hadden emgzins moeite met de oefenopgaven en besteedden er ver

houdingsgewljs veel tijd aan de twee eerste opgaven. Van de zwakke studenten was 

er maar een die iiberhaupt aan de verdere opgaven toe kwam; biJ de goede studenten 

gold dlt voor ien persoon. Ret gemiddelde aantal opgaven per persoon was 2,2 voor 

de zwakke en 4,0 voor de goede studenten. Het verschil in aantal geobserveerde op

losprocessen is bier een logisch gevolg van: 190 voor de goede en 110 voor de 

zwakke. Dlt komt neer op gemiddeld 9,5 resp. 10 processen per opgave. 



- 61 -

De vereieling van de aandacht van de proefpersonen over de verschlllende activi

tetten btj het oplossen van de oefenopgaven is geillustreerd in Figuur 4.3, die een 

samenvatting geeft van de gegevens in Tabe14.2. 

Wat verschillen in de aarei van de bestuderingsactiviteiten betreft, zijn deze te 

verwachten in de oplosstappen wan de kwalite1t van de kennis van de probleem

oplosser van be lang is. Dit zijn met name de analyse van de gegeven probleem

situatie (categorie 2.1 van het analyseschema voor oefenopgaven), het herkennen 

van deze situatie als zl,nde geli,ksoortig met in de tebt behandelde situaties (3.1), 

en het gefundeerd klezen van oplosinformatie uit de tebt (4.1). Ook un men, 

analoog aan de tebtbestuderingscategorieen onder 2.2, verwachten dat goede 

studenten ook bi) het oplossen van oefenopgaven vaker eonelusies trekken dan 

zwakke studenten. In termen van het analyseschema VOOl oefenopgaven werd hler

over de volgende verwachting geformuleerd: 

VBRWACHTING 6. 

Bij het oplossen van oefenopgaven komen bi) goede studenten vaker dan bij zwakke 

de volgende categorieen voor: 2.1 (voorstelling, analyse maken), 3.1 Csituatie her

kennen) 4.1 Cselekteren oplosinformatie) en 5.1 - 5.4 Cconelusies trekken). 

De relevante resultaten uit de analyse van de hardopdenkprotocollen zijn te vinden 

in Tabel 4.7 (zie volgende bladzijde), die afgeleid is van Tabel 4.2. 

Conclusie: goede studenten besteden bi) het oplossen van de oefenopgaven meer 

aandacht aan de analyse van de probleemsituatie dan zwakke studenten. WelHcht 

hlerdoor herkennen ze vaker de situatie en selekteren ze wat vaker de oplosinfor

matie uit de tekst op een inhoudelijk goed gefundeerde manier. Deze verschillen zijn 

Diet statistisch significant, evenmin ais het verschll in proces 5.1, conc1usies trekken 

op grond van de tekst.Over andere vormen van conc1usies trekken en over het ge

bruit van een hypothetisch geval valt wegens de kleine aantallen geen uitspraken te 

maken. 

Verwachting 6 wordt dus door de experimentele gegevens enigztns bevestlgd t.a.v. 

de categorieen 2.1, 3.1 , 4.1, en 5.1, maar t.a.v. de overige categorieen onder 5. kan 

men alleen spreken over een tendens in de verwachte richting. 
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Tabel4. 7. 

Antallen bestuderingsprocessen bi' het oplossen van oefenopgaven in de 

categorieen 2.1, 3.1, 4.1 en 5. 

Categorie 

2.1: Maken van een voorstelllng 

van de probleem

beschrlJving 

3.1: Herkennen van de situatie 

4.1: Selekteren oplosinformatie 

op grond van analyse 

5.1. Conc1usies o.gr. v. tekst 

5.2. Idem o.gr.v. voorkennis 

5.3. Idem o.gr.v. opgaven 

5.4. Gebruik hypothetisch 

geval 

Gem. aant. opgaven per pp 

Goede 

tot per op,g. 

16 4,0 

6 1,5 

28 7,0 

22 5,5 

7 1,8 

3 0,8 

6 1,5 

4 

Zwakke 

tot per op,g. 

6 2,7 

1 0,5 

11 5,0 

13 5,9 

2 0,9 

0 0 

3 1,4 

2,2 

4.2.3. Inrormatie uit de vragenlijst. 

De door de proefpersonen gegeven reacties op de 18 beweringen van de vragenlijst 

werden zoals in 3.6 beschreven, geseored op een vijfpuntssehaal (zie voor de scores 

bi,lage 4). De resultaten zijn samengevat in Tabe14.8. 

Tabe14.8. 

Gemiddelden van de beoordelin& van de antwoorden op de vragenli'st. 

Vragen m.b.t. 

bestuderingsactiviteiten 

vakinhoud 

Goede 

3,4 ± 0,6 

3,5 ± 0,6 

Zwakke 

3,0 ±. 0,7 

2,1 ±. 0,5 

De aangegeven intervallen ziin de geschatte standaarddeviaties. 
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Per persoon werd een gemiddelde score berekend, en de gemiddeiden werden ver

geleken om na te gaan of de vragenliJst een algemeen verschil aan kon tonen in de 

.ard van de bestuderingsactiviteiten van de proefpersonen. Goede studenten haalden 

gemiddeid een iets hoger cUfer, 3,4 tegenover 3,0, maar dlt verschilis niet statis

tisch significant. WeI duideUJk is de beoordeling van de vakinhoudeUJke antwoorden. 

Dit bevestigt aUeen het verschil IIgoede" - IIzwalle", zoals hieronder m enkele 

concrete gevaUen wordt toegeUcht. Wat de bestuderingsactiviteiten betreft, wordt 

de verdere discussie beperkt tot een kwaUtatieve bespreking van de inhoudeUJk 

antwoorden uit de vragenliJst en enkele opvaUende resultaten van individuele be

we ring en. 

Met de bewering in vraag 2 bUv., " ... heb ik voor mezelf de hoofdpooten uit 2.2 op 

een riJ gezet" ziJn de goede student en het meer eens dan de zwakke (gemiddelde 

score op deze vraag 4,0 respectieveUjk 2,3; ). De proefpersonen werd hier ook ge

vraagd om de hoofdpooten op te schritven. Goede studenten schrijven meestal enkele 

forroules op, inclusief het eindresultaat, terwijl een van de zwakke antwoordt "de 

forroules" en de rest niets of weinig relevante pooten opschrijft. 

Vraag 3 is een inhoudelijke vraag nan de doelsteUingen van de massaspektrometer 

die beschreven werd in de tekst. Vier van de vi)f goede studenten beantwoorden deze 

correct, bijv. "scheiding van verschiUende massa's en divergerende boodeis weer 

focusseren in een rechte Ujn". De zwakke studenten geven halve antwoorden (aUeen 

scheiden of massa be palen) of een vraagteken. Predes hetzelfde antwoordenpatroon 

herhaait zich bi} de tweede inhoudeUjk vraag (nr 7), die gaat over de betekenis van 

de afIeiding van vergeU;king (12), het verband tussen de snelheidsspreiding en de 

divergentie van de boodel. 

Het expUdteren van procedurele kennis is het onderwerp van vraag 6: "De be

rekening van afbuighoek B was aUeen maar een herhaUng van de berekening van 

hoek a ." Dit was met het geval, en geen van de drie goede studenten, die een ant

woord gaven, was het er mee eens. AUe zwalle studenten hadden een antwoord, en 

twee daarvan waren het weI helemaal eens met de bewering. Deze twee proef

personen hebben dus niet de procedure kunnen abstraheren uit de tekst. 



- 65 -

Vraag 10 bevatte de bewering " ... heb ik geprobeerd om de inhoud in eigen woorden 

te formuleren". Vier van de goede en een van de zwakke studenten waren het hier

mee eens; een van de goede en twee van zwakke duideU,k oneens. Dit bevestigt de 

uitkomsten t.a.v. bestuderingscategorieen in Tabel 4.6. "Herformuleren in eigen 

woorden" komt daar 4 keer voor bi, de goede en een keer bi, de zwakke studenten. 

Ben vraag over herkennen van stof van de VWO, nameUJk de methode van integreren 

biJ formule (2) werd bevestigend beantwoord door drie goede en een zwakke student. 

Die ene zwakke en alle drie goede konden de oorsprong tbuis brengen in de mecha

nica. 

4.2.4.0verz1cht van de resultaten m.b.t. bestuder1ngsactiv1 tei ten. 

Ais samenvatting van de bespreking van de resultaten m.b.t. bestuderingsactivi

teiten kan men in eerste instantie stellen dat er opvallend weinig duideUJke ver

schUlen zijn tussen de activiteiten die goede en zwakke studenten ontplooien bi; het 

bestuderen van natuurkundige teksten. Zwakke studenten vertonen vele tekenen van 

"actief" studeren: onderstrepen, noteren van belangriJke formules, nalopen van af

leidingen. Net als bi} de goede studenten is het merendeel van hun bestuderings

activiteiten gericht op integreren en verbinden. Toch gaat het hier om relatief 

oppervlakkige en onkritische activiteiten. DuideUjke verschUlen ziet men wei, ala 

heel specifiek gekeken wordt naar bepaalde processen, nameUJk naar die processen 

die gekarakteriseerd worden als "diepgaande verwerking" en "expliciteren". Op deze 

processen bUJken goede studenten duideUjk beter te scoren, en in enkele gevallen 

ziJn de verschUlen aanzienliJk. 

4.3. De kennissoorten in de bestuderingsactiviteiten. 

4.3.1. Tekstbestuder1ng. 

In natuurkundige studieteksten wordt vaak een groot gedeelte van de aandacht be

steed aan declaratieve tennis, wetten, formules, bescbri)vingen van apparaten. 

Kennis van situaties en van procedures wordt voor een gedeelte impUciet gebracht. 

Ben procedure wordt biJv. toegepast in een afleiding zander toeUchting op de Cwis

kundige) achtergrond of op relevante kenmerken van de situatie. Dit geldt oak voor 

de studietekst, die in dit experiment gebruikt werd; deze was immers bedoeld als 

een doorsnee studietekst. 
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Dit betekent dat situationele en procedurele kennis pas dan de volle aandacht krijgt 

resp. leactiveerd wordt, als de meer diepgaande bestuderingsactiviteiten worden 

llitgeyoerd, waarm ze expliciet gemaakt worden. Volgeus verwachting 2 komen deze 

processen yaker voor bi) goede dan bij zwakke studenten. Er valt dus te verwachten 

dat bi) de bestudering procedurele en situationele kennis een grotere rol speelt bij 

goede dan bij zwakke studenten. 

VERWACHTING 7. 

Bi, goede studenten komt bij de tekstbestudering procedurele en situatiouele kennis 

vaker voor dan bi) zwakke studenten. 

Voor de toetsing hiervan wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de kruistabellen 

over de soorten kennis waaraan de proefpersonen aandacht besteedden. Tabel 4.9 

geeft een samenvatting hiervan voor de tekstbestudering. Dezelfde informatie is ook 

te vinden in Figum 4.4. 

Tabe14.9. 

Freguenties van kennissoorten bli de tekstbestudering. 

Soort kennis Goede Zwakke 

Declaratieve kennis CD) 84 115 

Procedurele kennis CP) 52 25 

Situationele kennis (S) 32 17 

DIP 1 3 

DIS 23 20 

PIS 7 3 

DIPIS 3 1 

Totaal 202 184 

Het totale aantal bestuderingscategorieen was ongeveer even groot voor beide 

groepen (zle paragraaf 4.1>. De totale aantallen in deze tabel ziju lager dan in tabel 

4.1, omdat er ook bestuderingscategorieen zljn zonder kennissoort. 
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aant. best. cat. 

Figuur 4.4. Kennissoorten bij tekstbestudering 

bij goede en zwakke studenten. 

100 120 
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Conclusie: Verwachting 7 wordt bevestigd: bij goede studenten spelen procedurele en 

situationele kennis een rol in een groter aantal bestuderingsprocessen dan bil zwakke 

studenten. Het verschil is voor procedurele kennis duideUjk, maar bereikt voor 

situationele kennis niet een significant niveau. 

Met het oog op resultaten van een eerder onderzoek (de Jong & Ferguson-Hessler 

1986) waarin bleek dat goede studenten hun kennis meer georganiseerd hebben in de 

vorm van probleemschemata dan zwakke studenten, zou ook te verwachten ziln dat 

goede studenten bil het studeren meer aandacht hebben voor de relaties tussen ver

schillende kennissoorten dan zwakke studenten hebben: 

VBRWACHTING 8. Bil goede studenten komen de combinaties van verschillende 

soorten kennis bij tekstbestudering vaker voor dan bil zwakke studenten. 

Conclusie: tabel 4.9 laat zien dat verwachting 8 niet bevestigd wordt: er is geen 

duidelijk verschil tussen de aantallen categoreen waarin goede en zwakke studenten 

expUciet aandacht besteden aan de relaties tussen verschillende soorten van kennis 

bij het bestuderen van tekst. Wel is het inderdaad zo dat bil de goede de ingredi

enten voor die integratie aanwezig zijn doordat aandacht besteed is aan procedures 

en situaties als zodanig, en wel in hogere mate dan bil de zwakke studenten. 

4.3.2. Defenopgaven. 

Bij de bestuderingscategorieen voor de oefenopgaven bleken de verschillen in aan

tallen, met enkele uitzonderingen, terug te voeren op het aantal behandelde op

gaven. Waar een verschil te zien was, gold het processen die te maken hebben met 

het analyseren van de gegeven situatie, het herkennen hiervan als geUjksoortig met 

situaties in de tekst, en het op deze gronden selekteren van oplosinformatie. Juist 

deze activiteiten zljn per deflnitle gericht op sltuatlonele kennis resp. de relaties 

tussen de situatie en de daarin bruikbare declaratieve kennis. De resultaten uit 4.2.2 

ondersteunen dus verwachtingen, die analoog zljn aan nummers 7 en 8, maar voor 

het oplossen van oefenopgaven gelden. 

Het tellen van de aantallen speclflcaties van verschillende kennissoorten bleek bll de 

oefenopgaven wat moeilljker te verlopen dan bil de tekstbestudering. Als een 

proefpersoon bilv. de analyse in het begin van de oplossing op een onvolledige 
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manier uitvoerde, en later herhaaldelljk terugkeerde om de situatie te bestuderen, 

treeg hl' led ere keer weer een S, terwiJl de persoon die meteen een volledige 

analyse uitvoerde maar een keer een S treeg in de kruistabel. In dit geval Is dus een 

groter aantal Slen niet een teken van meer aandacht voor de sltuatie. 

Ben Ander probleem is dat de opgaven van verschlllende types waren. In 1 moest een 

afbuiglngshoek berekend worden en in a een uitwiJklng op een scherm, tem)l 2 en 4 

redeneervragen waren en 5 een bewi)s noeg. Verder werd alleen opgave 1 door alle 

10 proefpersonen behandeld. Opgave 2 "I;erd door vier personen uit ledere groep, 3 en 

4 door vier goede en een zwakke en 5 door drle goede behandeld. 

Om ondanks deze problemen een lewantitatief overzlcht mogellJk te maken werd de 

telling beperkt tot opgave I, wan de meeste studenten een vrlJ uitvoerlge oplos

procedure aan besteedden. De verde1ing over de kennissoorten van deze opgave was 

als voIgt. 

Tabe1.4.l0. 

Preguenties van kennissoorten in de oplossing van opgave 1. 

Kennissoort Goede Zwakke 

D 23 24 

P 11 8 

S 14 8 

DIP 0 2 

DIS 12 4 

PIS 1 3 

Deze getallen slaan dus op een oefenopgave, die door alle proefpersonen behandeld 

is, en zl)n direct te vergell;ken. De onderllnge verhoudlngen bevestigen de resultaten 

uit vorlge paragraaf: er is geen verschll in aantallen elementen van delclaratieve 

kennis; goede studenten hebben vaker aandacht voor sltuationele kennis en, vooral 

voor de relatie tussen situaties en declaratieve kennis. Voor S Is het verschil nog 
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verlcleind door het hierboven geschetste effect van heen en weer springen bi) een 

van de proefpersonen in de groep zwakken. Ook in dft geval zi;n echter de indivi

duele verschUlen binnen de groepen groot en zijn de verschillen met statistisch 

significant, met uitzondering van de combinatie DIS, waar wei sprake is van een 

duideUjk verschil. 

Ben meer gedetaUleerde, inhoudeliJke, analyse van al de oplossingen van de oefen

opgaven tooot enkele kwaUtatieve verschillen aan: 

- biJ goede studenten bevestigen hun letterlijke uitspraken de conc1usies, die 

uit Tabel 4.10 getrokken werden: Ze zeggen met, zoals de zwakken, "dan 

pak lk maar die formule", maar "die veldsterkte tussen de platen is gelijk 

aan het potentiaalverschil gedeeld door d." De formule wordt dus met als 

iets absoluuts gezien, maar in relatie tot de situatie waar die gebruikt gaat 

worden. 

Goede studenten evalueren hun antwoord en controleren onderweg of 

Ctussen)resultaten redelijk zijn, bijv. "die afwijking kan met zo groot zijn 

tussen die platen". 

zwakke studenten maken soms zware conceptuele fouten, bijv, B = V.d of 

halen V en v, potentiaal en snelheid, door elkaar. Goede studenten maken 

meer "onschuldigeU fouten van meetkunde, eenheden, rekenfouten enz. Dit 

wijst naar gebreken in de declaratieve kennis bi) de zwakke studenten, die 

met bi, de goede studenten voorkomen. 

Op het laatste aspect van de verschUlen zal in de dlscussie van begrip en onbegrip in 

paragraaf 4.6 worden ingegaan. 

4.S.S.Informatie u1t de aantekeningblaadjes. 

De analyse van de aantekeningen van de student en leverde aanvullende informatie 

op over de kennissoorten die de proefpersonen van be lang achtten voor de toets. Dit 

betreft dus een lets andere vraag dan de kennissoorten waaraan tijdens het studeren 

aandacht aan werd besteed. Toch is te verwachten dat er een duidelijk verband is, en 

wei in de volgende concrete vorm: 

VBRWACHTING 9. 

Aantekeningen van goede studenten bevatten verhoudingsgewijs meer elementen van 

sltuationele en procedurele kennis dan de aantekeningen van zwakke studenten. 
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VERWACHTING 10. 

Aantekeningen van goede studenten bevatten meer aanduidingen van relaties tussen 

elementen van dec1aratieve kennis onderling en ook tussen deze en elementen van 

situationele en procedurele kennis. 

Resultaten: De resultaten van de analyse van de inhoud van de aantekeningblaadjes 

is bieronder gegeven in Tabel 4.11. 

Ondanks de grote individuele spreiding, zi'n bier enkele significante verscblllen: 

Goede studenten noteren meer elementen van situationele kennis en geven meer 

relaties aan. Voor declaratieve kennis aan de andere kant is er geen verscbll. Pro

cedures bll,ken soms door de zwakke studenten genoteerd te worden, maar met door 

de goede. 

Verwachting 9 wordt dus bevestlgd t.a.v. situationele kennis en verwachting 10 in 

zijn geheel. 

TabeI4.11. 

Analyse van de aantekeningenblaadjes: freguenties van elementen van 

verschillende kennissoorten. 

Ppm. Cexp. D S P D .. S ReI. Pout SinP SID 
+P 

8 
Goede 18 
studen- 15 
ten 17 

21 

3 
Zwakke 10 
studen- 12 
ten 14 

18 

7,0 
8,8 
7,8 
6,7 
7,0 

Tot 

0,7 
2,8 
2,7 
1,0 
1,7 

Tot 

20 25 0 
14 21 0 
25 27 0 
48 81 ° 
10 10 0 

45 
35 
52 
74 
20 

112 114 0 226 

26 6 1 
24 11 1 
28 8 1 
18 1 1 
10 8 0 

33 
36 
87 
20 
18 

106 34 4 144 

Cexp = cl,fer expo toets. 

12 
10 

9 
22 

8 

61 

8 
8 
5 
2 
8 

Sl 

D = declaratieve kennis ReI. = relaties 

1 

° o 
o 
o 

1 

o 
3 
o 
o 
1 

4 

15 
10 
21 

8 
o 

49 

o 
4 
3 
o 

° 
7 

1,25 
1,50 
1,08 
0,72 
1,00 

0,23 
0,46 
0,29 
0,06 
0,80 

S = sltuationele kennis S in P = S gegeven in figuur 
P =: procedurele kennis R = ReI. +(S in F) 

Rei .. 
SinF 

27 
20 
SO 
25 

8 

110 

8 
12 

8 
2 
8 

38 
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Een altematleve bewerking van de analyseresultaten in Tabel 4.11 is het berekenen 

van de correlatiecoiHficient tussen het toetsci)fer, Cn , en de aantallen D, S en R 
..:.xp. 

'Vaor iedere proefpersoon zoals deze in Tabel 4.11 zUn aangegeven. Voor de 10 

proefpersonen in de onderzochte groepen ziJn de resultaten al5 voigt (C staat in de 

correlatlecoefficient voor C
B 

): 
xp. 

Tabe14.12. 

Correlaties tussen toetscltfer en aantallen elementen van de verschillende 

kennissoorten voor de proefpersonen. 

Corr.coeff. 

rC,D = 0,02; 

r C,S = 0,82; 

rC,R = 0,77; 

(p < 0.005); 

(p < 0.005). 

De twee laatste coefficienten zijn enigzins kunstmatig hoog door de grote spreiding 

in C
B 

; hierop is immers de indeling in "goede " en "zwakke" studenten ge
xp. 

deeltelijk gebaseerd (2.S.1.). 

Ook voor de he Ie populatie van 21 proefpersonen ziJn daarom dezelfde correlatie

coefficienten berekend, gebaseerd op de resultaten, die in bi)lage 8 gegeven ziJn. De 

volgende waarden werden gevonden voor de hele 

populatie: 

Tabe14.U. 

Correlaties tussen toetsciifer en •• nt.llen kennlselementen voor de hele 

populatie 

Corr.coeff. 

rC,D = 0,04; 

rC,S = 0,67; 

rC,R = 0,60. 

(p < 0,0005) 

(p < 0,005) 
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De hoge correlatie tussen toetsresultaat en aantallen elementen van situationele 

kennis en aantallen relaties geldt dus niet alleen voor de uitersten van de verdeling 

maar voor het gehele gebled van toetscijfers. 

Conclusie: Goede student en hebben meer dan zwakke studenten de inzicht dat kennis 

van situaties en relaties tussen kenniselementen tot de kempunten van de stof 

horen. Over procedurele kennis un geen duidelijke eonclusie getrokken worden, daar 

deze vorm van kennis maar zelden voorkomt op de aantekeningblaadJes. 

4.3.4. OVerzicht resultaten kennissoorten. 

Samenvattend kan men stellen dat er t.a.v. het rlchten van de cognitieve activi

teiten op verschUlende soonen kennis in grote trekken hetzelfde beeld te voorschijn 

komt uit de drle besproken metingen: 

de declaratieve kennis kriJgt van alle studenten ongeveer even veel aan

dacht, en bij de tekstbestudering eerder meer van de zwakke. 

de procedurele en situationele kennis krijgt meer aandacht door goede 

studenten. 

- de relaties tussen situaties en declaratieve kennis kriJgen bi, het 

probleemoplossen veel meer aandacht van goede studenten. 

4.4. Visualiseren en de rol van flguren. 

Met visualiseren wordt bedoeld het maken van een voorstelling van een beschreven 

situatie of verschi,nsel, biJv. bij het bestuderen van tebt. In de natuurkunde spelen 

deze voorstellingen een belangriJke rol bi, het leggen van verbanden tussen formules 

en de verschijnselen cq processen waarop ze slaan. Zonder een bepaaide mate van 

visualiseren wordt de natuurkunde een notatiespellet,e. Men zou dus verwachten dat 

hi; goede studenten meer aspecten van visualiseren te observeren zijn dan bi; 

zwakke studenten. 

Aanwi,zigingen in deze rlchting zi'n af te leiden uit de resultaten van een eerder 

onderzoek nan het reproduceren van probleemsituaties in de natuurkunde (de Tong 

1956). Hier bleken goede studenten enigzins beter te presteren bi} het wisselen van 

de modaliteit, d.w.z. het in figuur weergeven van een in woorden beschreven situatie 

of Anders om. Zwakke student en waren iets beter of even goed in het reproduceren 
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van een probleemsituatie in dezelfde modaUteit. Bij het wisselen van modaliteit 

speelt het visualiseren hoogst waarschijnlljk een belangrijke rol. 

In het hier beschreven onderzoek werd op verschillende manieren gepoogd om dit 

aspect van het bestuderen van tekst te observeren. Ben bestuderingscategorie 

Hvisualiseren", 2.6, is opgenomen in het analyseschema voor tekstbestudering. Uit de 

resultaten in tabel 4.1 bliJkt echter dat deze categorie niet vaak voorkomt bi) de 

scoring, drie keer bi, de goede en vijf keer bi; de zwakke studenten. OpvaUend is de 

verdeling over de proefpersonen: de "lijf gevaUen van visuaUseren in de groep 

zwakken stammen aUe van dezelfde persoon, en de drie gevaUen bit de goeden van 

twee personen. Persoonlljke verschillen UJken hier dus een grote rol te spelen. 

Ook een van de vragen van de vragenllJst was gericht op visuaUseren, nameUjk be

wering 8: "Bi' het bestuderen van figuren als 8 en 8 heb it ook geprobeerd om mij 

het geheel in drie dimensies voor te steUen". Dit is een van de weinige bewering~n. 

waar er duidelUke verschillen zijn tussen de antwoorden van de goede en de zwakke 

studenten. Geen van de goede studenten was het er mee eens, maar twee van de 

zwakken waren dat weI, en een streepte het middelste antwoord aan. Dit was de

zelfde persoon die voor de viJf gevallen van categorie 2.6 zorgde. 

Vaker dan het echte visuallseren werd aandacht voor de figuren in de tekst ge

observeerd. De figuren werden bestudeerd, aangevuld of nagetekend. Uit de kruis

tabel voor tekstbestudering werden de gegevens van Tabel 4.14 (zie volgende blad

ziJde) gehaald over hoe de studenten hun aandacht verdelen over de verschillende 

vormen van informatie, tekst, formules en figuren. 

Gemeten in het aantal bestuderingsprocessen lijken goede student en minder aan

dacht te besteden aan de tekst en meer aan de figuren dan het geval is bij zwakke 

studenten. Deze Ujken aan de andere kant meer aandacht voor de combinaties cq 

relaties tussen tekst en figuur en tussen formules en flguur te hebben dan de goeden. 

De statistische significantie van deze uitspraken is laag en bereikt niet het niveau 

van p = 0,10. 

Samenvattend kan men steUen dat de verschillende observaties in het experiment 

geen duidelijke aanwijzingen geven over mogeUjk verschillen in de rol van het 
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Tabel4.14. 

Preguenties van vormen van informatie gebruikt bi] de categorieen van 

tekstbestudering, verdeeld naar ,oede en zwakke studenten. 

Vorm Goede Zwakk:e 

Tebt (Te) 58 78 

Pormules CPo) 82 87 

PisurenCPl) 18 6 

Te/Po 15 11 

Te/Pi 7 14 

PolPi 16 20 

Te/Po/Fi 3 0 

visualiseren en het gebruiken van figuren bij goede en zwakke studenten. Waar

schiJnllJk zijn meer verfijnde methoden nodig om deze, gedeelteliJk automatisch 

verlopende, processen nader te bestuderen. In de discussie van hoofdstuk 5 zal hierop 

nader worden ingegaan. 

4.5. Fouten, begdp en onbegdp. 

Ben voor de hand liggende verwacahting t.a.v. fouten is de volgende: 

VBaWACHTING 11. 

Goede studenten maken mlnder fouten dan zwakke studenten. 

Deze verwachting wordt niet direct bevestigd door de data uit d1t experiment, zoals 

bli,k uit de overz1cht van gemaakte fouten in Tabel4.15. 
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TabeI4.15. 

Aantallen ,oede en foute bestuderingscate,orU~n in tebtbestudering en 

oefenop,aven, verdeeld naar ,oede en zwakke studenten. 

Tebt Oefenop.s. 

Goede Zwakke Goede Zwakke 

283 269 150 77 

Goed/Fout 0 4 13 4 

Fout 5 5 27 29 

Goed/Fout betekent: "nlet geheel goed, maar nlet geheel foutt
', 

Goede studenten maken even veel fouten als zwakke studenten. De oorzaak hiervan 

is ook duideliJk: Tabel 4.15 laat zien dat bij vene de meeste fouten gemaakt worden 

in de oefenopgaven, en bi' de discussie in paragraaf 4.1 is al genoemd dat goede 

studenten meer oefenopgaven oplossen dan de zwakke studenten. Als men dit ver

sehU in rekening brengt, en het gemiddelde aantal fouten per oefenopgave berekent 

dan is de uikomst Anders: 

goede studenten lossen gemiddeld 4 oefenopgaven op en maken hierbij met 

zijn allen 6,6 fouten per opgave. Het gemiddelde aantal meer of minder 

goede oplossingen is 2,2 per student. 

zwakke studenten lossen gemiddeld 2.2 opgaven op en maken hierbiJ ge

zameU,k 12 fouten per opgave. Ze geven gemiddeld 0,4 goede antwoorden 

per persoon, 

Conclusie: Pouten tijden de tekstbestudering zijn incidenteel (gemiddeld een per 

proefpersoon). Verwachting 11 wordt in zoverre bevestigd, dat bi' het oplo.sen van 

oefenopgaven zwakke .tudenten ongeveer twee keer zo vee! fouten per opgave 

maken als goede studenten. 
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De nadere analyse van de uitwerldng van de oefenopgaven, die in 4.8.2 beschreven 

werd toonde weI aan dat er verschillen zijn in de aard van de fouten die goede en 

zwakke studenten maken. Bmstige conceptuele fouten komen bUy. niet voor bij de 

goede studenten. Onder de zwakke studenten ziJn er weI voorbeelden van: niet weten 

hoe het verband tussen verdsterkte en potentiaal in een homogeen veld er uit ziet, 

verwisselen van een V (:spanning) en een v (=snelheid) in een formule. 

Ala lemand zich niet kan herinneren of B .. V.d of V .. B.d, dan wijst dlt op emstige 

tekortkomingen in de declaratieve ke&ws: de concepten "potentia a!" en "veld

sterkteu hebben geen duideUJke definlties en zijn niet verbonden aan concrete 

voorbeelden in het geheugen of geassocleerd aan andere fysische grootheden. Voor 

wie V associeert met spanning = potentiaalverschil = arbeid per eenheid lading, en E 

met veldsterkte = hacht per eenheid lading, en zich bovendien van de middelbare 

school herinnert dat arbeid = hacht x weg, is er geen twijfel over het juiste verband 

tussen E en V. lets ana100gs geldt voor het verwisselen in een formule van de 

hoofdletter V (= potentiaalverschil, spanning) met een kleine v (=snelheid). Ais de 

fysische betekenls van een formule duidelljk is, wordt een ev. schri)ffout onmiddel

Ujk ontdekt omdat de formule "niet klopt", bijv. qua dimensies. 

Ben Ander aspect van het fouten maken is verwerkt in de volgend verwachting: 

VBRWACHTING 12. 

Goede studenten ontdekken en corrigeren hun fouten vaker dan zwakke studenten. 

Een nadere analyse van de kruistabellen 1eert dat in beide groepen vi,f keer een fout 

wordt gecorrigeerd en twee resp. drie keer een fout wordt ontdekt maar verder nlet 

hersteld. 

Conclusle: verwachting 12 kan niet worden bevestigd. 

Tem;l de aantallen fouten die gemaalt worden tijdens de tekstbestudering heel 

klein zi'n, komt het vaker voor dat men uitspraken doet over moellijkheden om de 

stof te begrijpen - of juist over de afwezigheid van moelliJkheden. Ult de over

zlchtstabel 4.1. springt er een gegeven uit dat tot nu toe niet besproken is, namelljk 

het verschil in frequentie van de bestuderingscategorie 4.3, "alles is duidellJk". Deze 
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komt bil de goede student en zes keer voor, maar bij de zwakke niet minder dan 18 

keer. Dit doet de vraag riJzen wat deze laatste studenten precies bedoelen met 

"duidelijk" . 

Meer informatie over begrip en onbegrip btj het bestuderen van de tekst vlndt men 

ult de inhoudelijke toelichtingen in de laulstabellen. Daar is nagegaan hoe vaak 

goede en zwakke studenten onbegrip vaststellen en hoe ze dat doen. Weer is er geen 

duidelijk verschU in totale aantallen, zoals ult Tabel 4.16 bli,kt. WeI opvallend is dat 

zwakke studenten in het algemeen onbegrip zonder meer vaststellen, zonder speci

ficatie en zonder poging om het op te lossen. Vaak worden door hen vage termen 

gebruikt, zoals "lk begriJp deze formule niet helemaal". Goede studenten speci

ficeren in de meeste gevaUen wat ze niet begrijpen, bUv. "de geometrie, die snap ik 

niet", en ze zijn vaak in staat om door gericht werken het probleem op te lossen. 

TabeI4.16. 

Uitspraken over begrip en onbegrtp, verdeeld naar goede enzwakke studenten. 

Goede Zwakke 

Onbegrip zonder meer vaststellen 4 14 

Onbegrip specificeren 5 4 

Onbegrip oplossen 7 1 

Totaa! 16 19 

Samenvattend kan men dus concluderen dat goede studenten minder fouten maken 

dan zwakke studenten bij het oplossen van opgaven, en dat het niet duidelijk is of ze 

wei vaker hun fouten herstellen. Ben opvallend verschU tussen goede en zwakke 

studenten lijkt te liggen in hun vermogen om vast te stellen of ze een stulc stof weI 

of niet begrepen hebben, en waar precies de grens loopt tussen begrip en onbegrip. 

Goede studenten blijken ook vaak in staat te zi'n om hun eigen gebrek aan begrip op 

te lossen. In de discussie Choofdstulc 5) wordt hierop nog ingegaan. 
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S. DISCUSSIE EN CONCLUSmS 

De belangriJkste resultaten uit hoofdstuk 4 lcunnen - met een oog op de onder

zoeksvragen van paragraaf 1.8 - als voigt worden samengevat: 

I. In de frequenties van de verschillende bestuderingsprocessen is er opvallend 

weinig verschU tussen zwakke en goede studenten, zowel bi) tekstbestu

dering als blj het oplossen van oefenopgaven. 

2. Duidelijke verschillen in deze frequenties ziJn er wei, maar dan vooral wat 

betreft bestuderingsprocessen die gekenmerkt worden door Hdiepe ver

werking", d.w.z. processen die op een actieve en/of krltische houding van 

de student wiizen. 

S. Duidelljke verschillen zijn ook waar te nemen in de kennissoorten die goede 

en zwakke studenten betrekken bi; de bestudering van de tekst en bi) het 

oplossen van oefenopgaven. 

4. Opvallend zUn de verschillen in vermogen om vast te stellen of men een 

stuk;e stof wei of met begrepen heeft. 

Ter inleiding op de discussie van de resultaten een kanttekening bi} dit onderzoek. 

De hier gebruikte methoden vereisen een zeer arbeidsintensieve analyse. Dit dwong 

tot beperking van het aantal proefpersonen tot twee groepen van vi;f. De gekozen 

methoden bleken, hoewel tijdrovend, met een beperkt aantal proefpersonen goed te 

hanteren en betrouwbare en vaUde gegevens op te leveren. Ondanks het kleine aan

tal proefpersonen bllJkt het mogeU,k om - zoals hier boven gebeurd is - een aantal 

conclusies te trekken over de manier waarop goede en zwakke studenten een na

tuurkundige tekst bestuderen ter voorbereiding op een tentamen. Het onderzoek is 

gericht op twee hoofdvraagstellingen, een naar de bestuderingsprocessen bij het 

leren d.m.v. tekst en een naar de soorten kennis waarop deze processen gericht ziJn. 

Wat valt nu vanuit de boven opgesomde resultaten van voris hoofdstuk te zeggen 

over deze vraagstellingen; welke antwoorden lcunnen mogeli,kerwi,ze geformuleerd 

worden, en welke nieuwe vragen worden opgeroepen 7 

Op deze thema's wordt in de hier volgende paragrafen ingegaan. Per onderzoeks

vraagstelling worden resultaten, conclusies en vragen besproken. In S.l betreft het 

bestuderingsprocessen, in 5.2 de kennissoorten en in 5.8 problemen rond begrip en 

onbegrip. Tenslotte worden enkele mogellJkheden voor verder onderzoek besproken 

in 5.4 en mogell}ke directe conc1usies voor het onderwiJs in 5.5. 
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5.1. Bestuderingsprocessen. 

Over de aard van de bestuderingsprocessen die optreden bi) eerstejaarsstudenten die 

een natuurkundetekst bestuderen is in paragraaf 4.3 u1tvoerig gerapporteerd. Wat de 

tekstbestudering betreft, valt op dat het grootste gedeelte van de bestuderings

processen gericht is op het integreren van de in de tekst aangeboden kennis. Vaak 

gebeurt dit via het "onderscbeiden van hoofden bijzaken", met name het onder

strepen of noteren van formules en kemwoorden. Veel aandacht wordt ook besteed 

aan bet aanbrengen van inboud.eUtk struetuur, bitv bet leggen van verbanden, en aan 

bet nalopen of "controleren" van de afleidingen in de tekst. Van de processen onder 

"verbinden" speelt alleen bet passieve "herkennen" een redeUJk grote rol. 

Onder "oppervlakkige verwerking" spelen t/lezen" en "oppervlakkige controle" de 

grootste rol. Deze activiteiten komen natuurlijk regelmatig v~~r, maar worden 

vaker door zwakke studenten gerapporteerd (llgoed doorgelezen" is een favoriete 

kreet), misschien omdat men ruet zo veel andere activiteiten weet te noemen (of 

benoemen7). Oppervlakkig leren in de zin van "memoriseren" komt daarentegen 

nauweUjks v~~r. Misschien beeft dit te maken met een algemeen idee over de aard 

van kennis van natuurkunde, maar waarschijnUjker is dat men geen beboefte bad aan 

letterliJk inprenten, gezien het feit dat trefwoorden en belangrijke formules op het 

aantekeningblaadje gezet konden worden. 

Belangrijke verschillen in bestuderingsprocessen tussen goede en zwakke studenten 

treden a11een op bi' de categorii!n "diepe verwerking" (2.3) en "expliciteren" (2.5). Op 

dit punt in de discussie is het belangrijk am de beperkingen van de gebruikte meet

method en te bedenken: de verzamelde data over processen bij tekstbestudering zijn 

voor het grootste gedeelte verkregen met de "rode stippen" methode. Dlt betekent 

dat de proefpersoon per eenheid tekst een aantal activiteiten rapporteert, maar 

waarschijnUjk ruet een volledig verslag geeft van al zltn denkprocessen. We zullen in 

de paragraaf over mogeUjk verder onderzoek (5.4) hierop terugkomen. 

In leder geval UJlct het duideUjk dat zwakke studenten in de natuurkunde zieb ruet 

onderscheiden van de goede studenten door de tecbnieken die zit bi; het studeren 

toepassen. Activiteiten als onderstrepen en afleidingen nalopen komen bi; aUe 
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studenten v~~r. De intentie waarmee dlt gebeurt wordt door enkele "cued recall" 

gesprekken toegeUcht: 

- "als ik lets aanstreep, dan lees ik dat nog een keertJe extra .... Dus is het min 
of meer een samenvatting." (pp 12) 

- "in lange stukken tekst wit ik verbanden zien, ik wit in een blik bepaalde 
trefwoorden zien .... Bn verder om zelfvertrouwen te krUgen, ,e ziet ik ben 
ermee be zig geweest." Cpp 14) 

Deze proefpersonen horen belden tot de groep zwakke student en. Hun gedachten 

over het gebruik van onderstrepen om de kernpunten in een stulc tekst te markeren 

U,ken heel positief. Toch slagen ze er met in om zich de inhoud van de tekst eigen te 

maten: de informatie die ze er ult halen wordt met tot kennis. GedeelteUjk komt dlt 

waarscbijnlijk omdat de "dlepe" verwerkingsprocessen met of nauweUjks voorkomen 

bit deze studenten. 

Het bierboven geschetste antwoord op de onderzoeksvraag naar bestuderings

processen en verschillen daarin is met zo concreet als men zou kunnen wens en, maar 

krijgt meer inhoud in het licht van het antwoord op de tweede onderzoeksvraag, de 

vraag naar de soorten kennis waarop de bestuderingsactiviteiten gericht zi;n. 

5.2. De kennissoorten. 

Zwakke studenten concentreren zich in hoge mate op de declaratieve kennis, op 

formules, definitles, en feiten. Goede studenten richten zich ook op procedurele en 

situationele kennis bi; het studeren, lets dat volgens paragraaf 1.1.2 een voorwaarde 

Is om een doelmatige kennisbasis op te bouwen. Dit verschil komt zeer duldelijk te 

voorschijn in de analyse van de aantekeningblaadjes (paragraal 4.3.3.), waaruit blijkt 

dat de zwakke studenten aantekeningen hebben met weinig situationele kennis en 

weinig relaties tussen de kenniselementen. Deze aantekeningen weerspiegelen een 

kennisbasis, die verre van doelmatig is, en die ook met gesebikt bUjkt te zijn voor 

probleemoplossen, gezien de slechte resultaten die deze proefpersonen op de toets 

halen. Behter, een doelmatige kennisbasls is met alleen een voorwaarde voor het . 

kunnen oplossen van problemen, maar ook voor het verwerven van meuwe kennis. 

Leren gebeurt Immers altijd vanult al aanwezlge kennis (paragraal 1.2.n. Deze op

merkingen kunnen wat meer Ucht werpen op de conclusies over bestuderings-
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processen in vorige paragraaf. De gevonden verschillen m.b.t. kennissoorten zouden 

er op kunnen duiden dat niet alleen de aa.rd van de processen maar ook de inhoud 

waarop ze zich richten van be lang is voor het resultaat. 

Dan zijn de geconstateerde kleine verschillen in bestuderingsprocessen tussen goede 

en zwakke studenten niet in tegenspraak met de resultaten van deze student en op de 

toets. Als aUe studenten bijvoorbeeld even veel bestuderingsactiviteiten hebben van 

de categorie Ithoofden bijzaken onderschelden", maar de zwa1clcen richte zich 

hoofdzakeliJk op declaratieve kennis, terwi,l de goede studenten ook aandacht 

hebben voor hoofdzaken in de vorm van procedures en situaties, dan is het logisch 

dat het resultaat van de tekststudie verschillend is. 

In een eerder onderzoek (Ferguson-Hessler at de Jong 1985) vonden we dat een van 

de belangriJkste oorzaken voor mislukkingen bit het oplossen van problemen lag in 

het "niet kunnen vinden" in het geheugen van de declaratieve kennis die nodig was 

voor de oplossing. Dit verschiJnsel is waarschijnlijk terug te voeren op gebrek aan 

kennis van situaties en gebrek aan verbanden tussen situaties en declaratieve kennis. 

Het is een logisch gevolg van een studietechniek, die niet genoeg aandacht richt op 

situationele kennis. 

MogelijkerwiJze bestaat er ook een verband tussen deze manier van studeren en de 

ernstige conceptuele fouten die bij een paar van de zwakke studenten optreden in 

hun voorkennis. Het concentreren op declaratieve kennis bij de studie is waar

schijnliJk een gewoonte, en dit leidt tot een kennisbasis die te weinig kennis beva t 

van procedures en situaties. Deze is niet geschikt voor het "construeren van nieuwe 

kennis". Daarom ontstaan in de nieuwe kennis misconcepties en/of notaties zonder 

conceptie (non-concepties), wat de uitgebreide kennisbasis niet doelmatiger maakt, 

enz. 

5.3. Begrip en onbegrip. 

Ben van de meest opvaUende ontde1clcingen van dit onderzoek is met direct gere1a

teerd aan de onderzoeksvragen, maar in een exploratief onderzoek het vermelden 

waa.rd, namelijk het onvermogen Cof de onwil?) van een aantal zwa1clce studenten om 
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vast te stellen of ze een stuk natuurkunde begrepen hebben of met. Het feit dat 

deze studenten veel vaker dan de goede zeggen "alles duideliJku te vinden (paragraaf 

4.5), duidt op gebrek aan een bepaald soort meta-kennis, nameliJk het antwoord op 

de vraag: "wat moet ik kennen en wat moet ik kunnen doen om te mogen zeggen dat 

ik een bepaald stukje natuurkunde begrijp,lI Deze student en L.ebben met andere 

woorden met genoeg meta-kennis om in staat te zUn om hun eigen kennis te beoor

delen. 

Ben andere indicatie van dit onvermogen zUn de vage uitingen van onbegrip van 

sommige zwakke studenten, in de sti,l van "ik snap deze formule met helemaal. .. " 

(zie paragraaf 4.5) en het onvermogen van deze studenten om verandering aan te 

brengen in de situatie van algemeen onbegdp. 

5.4. Vragen voor verder onderzoek. 

Dat het onderzoek van cognitieve processen van proefpersonen die een taak uit

voeren onderworpen is aan fundamentele beperkingen, werd al in paragraaf 1.2.4 

betoogd. Voor het bier beschreven onderzoek geidt bijv. dat de onderzoeksmethoden, 

die voor het bestuderen van tekst werden toegepast, de "rode stippen" methode, 

"cued recall" en vragenlijst, een selectie te zien geven van de totaliteit van acti

viteiten. Het is dus mogeliJk dat andere processen dan de bier gerapporteerde ook en 

rol spelen bi) de tekstbestudering. Te denken valt bijv. aan halfautomatische pro

cessen, die of moeiliik onder woorden te brengen zitn of door de proefpersonen als 

onbelangrijk of vanzelfsprekend worden beschouwd. Het visualiseren van informatie 

kan bier een voorbeeld van zijn. 

Ben duidelijker beeld van de processen die betrokken ziJn biJ het bestuderen van 

natuurkundige tekst, en van de verschillen tussen succesvolle en met succesvolle 

studenten, is wellicht te verkrlJgen via verder onderzoek. Het toepassen van een 

directere methode dan de bier gebruikte, zoals hardop denken tijdens het lezen, kan 

nieuwe informa tie opleveren, die bijdraagt tot beter begrip van de verschillen in 

cognitieve processen tussen goede en zwakke studenten. Ook tan analyse van de 

volgorde waarin de diverse bestuderingsactiviteiten optreden bU goede en zwakke 

studenten informatie opleveren over mogeUJke verschillen in cognitieve processen 
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bi; de beide typen studenten. Speciaal zou aandacht besteed dienen te worden aan de 

lewantiteit en de lewaliteit van de voorkennis van de proefpersonen; dit om de rol van 

deze kennis bij het "construeren van nieuwe kennis" beter bloot te leggen. Te denken 

valt &an vergelijkingen tussen goede en zwakke studenten zowel binnen een vak

gebied waar grote verschillen in voorkennis bestaan als binnen een gebied waar de 

proefpersonen geen van allen voorkennis hebben. 

Gezien de belangrijke rol, die de verschillende kennissoorten UJken te spelen in de 

kennisbasis van een natuurkundestudent, zou het interessant zijn om ook voor andere 

vakgebieden uit de exacte wetenschapen een inhoudeUJke analyse te maken, en om 

na te gaan wat daar de rol van deze soorten kennis is. Dit geldt speciaal voor het 

toepassen van kennis in probleemoplossen en het gebruiken ervan bi; het verwerven 

van nieuwe kennis. 

5.5. Betekenis voor het onderwiis. 

De in dit onderzoek gevonden verschillen tussen goede en zwakke studenten z!jn 

geheel in lijn met resultaten van eerder onderzoek naar de kennisstructuur van 

eersteJaarsstudenten (Ferguson &. de Jong 1985. de Jong 1986, de Jong &. Ferguson 

1986). Daar werd gevonden dat goede studenten een kennisbas!s hebben die meer 

overeenkomt met een doelmatige kennisbasis zoals in 1.1 beschreven, dan de 

kennisbasis van zwakke studenten. Gezien de rol die al aanwezige kennis speelt in 

het proces van verwerven van nieuwe kennis Czie bi;v. Resnick 1983) is het te ver

wachten dat verschillen op zullen treden in de cognitieve processen bi; het ver

werven van nieuwe kennnis. zoals ook verwoord in de onderzoekshypothesen in 

paragraaf 1.3 en voor een aantal aspecten bevestigd in de resultaten van dlt onder

zoek. Ben belangriJke conclusie is dat de situatie en het studeergedrag van zwakke 

studenten aIleen te beinvloeden ziJn ais in het onderwijs aandacht besteed wordt 

zowel aan de lewantiteit en de lewaUteit van hun al aanwezige tennis, als aan de 

processen die nodig zijn om nieuwe kennis te verwerven. 

Uit de resultaten en de discussie zijn ook enkele conclusies te trekken die direct van 

belang kunnen zijn in het onderwiis. Als "diepe verwerkingsprocessen" kenmerkend 

zijn voor de manier van studeren van goede studenten. en meer of minder afwez!g 
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zUn bij zwakke studenten, dan kan men proberen om bier meer expllciete aandacht 

aan te besteden. Dit kan bUv. gebeuren door verschillende types van diepe ver

werldngsprocessen regelmatig onderdeel te maken van het onderwijs: resultaten 

confronteren met andere e rvaring en, bijv. uit andere vakgebieden, (ogenschijUjke) 

tegenspraak vaststellen, vragen stellen naar consequenties, naar onverwachte ver

banden en toepassingen. Op deze manier kan het heel expllciet de studenten duide

Ujk gemaakt worden dat de houding van confrontatie, van ter discussie stellen, 

m.a.w. het tegenovergestelde van "voor kennis aannemen", een noodzakellJk houding 

is voor de natuurkundige. 

Ben ander voor het onderwiis belangrlJk aspect van de resultaten van dit onderzoek 

is de aandacht voor de verschillende kennissoorten. Door experts wordt kennis van 

procedures en, vooral, van situaties vaak gezlen aIs vanzelfsprekend, overduidelijk. 

Reif (1984) noemt dit "tacit knowledge", verborgen kennis, waar de eigenaar/docent 

gebruik van maakt zonder dit aan de student duidelijk te maken. Gebleken is dat 

zwakke studenten het be lang van deze soorten kennis niet lnzien, wat bi, hen leidt 

tot een weinig doelmatige kennisbasis, en belemmerend werkt zowel bij het 

probleemoplossen als bi' het aanleren van nieuwe kennis. 

Bxpliciete aandacht in het onderwiJs voor procedurele en situationele kennis zou 

voor sommige studenten bij kunnen drag en tot een betere manier van studeren. 

Studenten kunnen bijv. opdrachten krijgen in de sti;1 van "beschriJf in abstracte 

termen de afieiding van formule X", "wat zijn de typlsche kenmerken van situaties 

waarin de wet van Y gebruikt kan worden om dichter bij de oplossing te komen'll!. 

Het oplossen van een probleem kan afgerond worden met het geven van een 

abstracte beschrijving van de ontplooide activiteiten, waarbi} zowel de processen 

van probleemoplossen als de rol van de verschillende soorten kennis bi, iedere stap 

van de oplossing duideU,k wordt. Bii onderwijs in kleinere groepen kan dit soort 

beschriJving van de studenten gevraagd worden. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op 

het process van oplossen en niet op het antwoord.De meest efficiente manier om het 

gedrag van studenten te veranderen is echter om ook bij de toetsing van hun kennis 

aandacht te besteden aan het proces van oplossen van problemen, biJv. door direct 

hiemaar te vragen. 
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Ook t.a.v. emstige conceptuele fouten en het niet lcunnen beoordelen of men iets 

weI of niet begrepen heeft, ziJn er concrete mogeUJkheden om vanuit het onderwijs 

bij te sturen. Door de boven beschreven expUciete manier van omgaan met kennis 

van natuurkunde is het miss chien mogeUjk om de vicieuze cirke! te doorbreken, waar 

sommige zwakke studenten zich in bUtken te bevinden. Het zou bijv. nuttig zijn om 

na te gaan hoe de aandacht in verschillende vormen van onderwijs (colleges, 

bljpertjecolleges, instructies etc.) en door verschillende docenten verdeeld wordt 

over en gericht op de kennissoorten en welke vorm deze aandacht krljgt. Ben 

soortgeUjke analyse van schrifteUjk studiemateriaal zou aanvullende informatie 

kunnen leveren. In onderUng overleg tUlsen betrokken vakdocenten zouden dan af

spraken gemaakt lcunnen worden over de verdeUng van de onderwijsinspanningen, 

niet alleen over de inhoud maar ook over kennisoorten die voor een gegeven vak van 

belang ziJn. Zo kan duideUjk gemaakt worden wat de specifeke taken zijn van hoor

college, instructie en studietekst t.a.v. het overdragen cq dienen als bron voor ieder 

van de kennissoorten. Ook voor de evaluatie en voor besllssingen over intensiver

ing/extensivering van onderwijs zou deze analyse nuttig lcunnen zijn. 

Voor studenten, die niet in staat zijn om te bepalen of ze een onderdeel van de sto£ 

begrepen hebben, lcunnen expliciete doelstellingen een grote hulp zijn. Uitgaande van 

de door Larkin (1976) systematisch geordende vaardigbede in Tabel 1.1 is het bijv. 

mogeU,k am per vak een 11jst van activiteiten te maken, die horen bi) bet "kennen en 

begrijpen" van een gegeven onderdeel van het vak, d.w.z. een gegeven inhoud op een 

gegeven niveau. Ais deze 111st gecombineerd wordt met een leerstoffenlijst, beeft 

men een overzicbt van de doelstellingen van het vak in operationele vorm. Van

zelfsprekend behoren de studenten dan oak over zo'n overzicbt te beschikken. Deze 

11jst kan oak in bet onderwijs ter sprake gebracht worden om te zorgen dat bun be

tekenis aan de studenten duide11jk gemaakt wordt. Dit is ten bate niet alleen voor de 

stwienten, die de stof aan het bestuderen zijn, maar oak voor docenten, die onder

wi's plannen, geven of evalueren, of examens samenstellen. 
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DB MASSASPBKTROKBTER VAN ASTON; THBORIE EN UITVOERING. 

I.Inleiding. 

Ben massaspektrometer Is een Instrument, dat gebrulkt wordt om 10nen met 

verschillende massa van elkaar te schelden. bljv. lonen gevormd door 

verschl11ende Isotopen van een element. 

Bet doel kan zljn om 

- de aanwezigheld van een gegeven Isotoop of molecuul aan te tonen. 

- de onderlinge verhouding van de concentratles van verschl11ende ionen in 

een gas te bepalen. 

- de mass. van een aanwezig ion te meten. 

- meetbare hoeveelheden van een !sotoop of molecuul te isoleren. 

Zoals al van de natuurkunde van de middelbare school bekend Is. berust de 

werking van de massaspektrometer op het felt dat geladen deeltjes. die door 

elektrische en magnetische velden bewegen, door deze velden afgebogen worden. 

en dat de grootte van de afbulglng afhangt van de massa van het deeltje. 

De eerste massaspektrometer werd in 1912 geconstrueerd door de engelse fysicus 

Thomson. Var.daag maakt de massaspektrometer deel ult van de 

standaardultcustlng van vele laboratorla en wordt hij op industriele schaal 

geproduceerd. Er bestaan vele verschl11ende types en variatles, afhankelijk 

van de specifleke toepassing. Vier hoofdonderdelen hebben al deze instrumenten 

gemeen: 

1. een ionenbron. 

2. een versnell1ngsgedeelte. 

3. een scheldingsgedeelte of analysator. en 

4. een detektor. 

De verschl11en liggen vooral in de manier waarop elektrische en magnetische 

velden gecombineerd worden in de analysator om tot een scheiding te komen van 

deeltjes met verschll1ende massa. 
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Op de hier volgende bladzijden zullenwe eerst de theorie behandelen van de 

beweglng van geladen deeltjes 1n homogene elektrische (2.1) en dlto 

magnetlsche (2.2) velden. B1j experimenteel werk heeft men te maken met 

bundels van lonen en niet met de banen van individuele deeltjes. Op het 

vormen. afbuigen en analyseren van zo'n bundel zullen we In hoofdstuk 3 

Ingaan. In hoofdstuk 4 tens lotte wordt de massaspektrograaf van Aston en zijn 

funcioneren beschreven. 

2. Theoretische achtergrond. 

De beweging van een geladen deeltje in een elektrisch en/of magnetisch veld 

wordt bepaald door de wet ten van de puntmechanlca aan de ene kant en de .... ~ 
krachten Fe en FL, die het elektrische resp. magnetische veld op het 

deeltje uitoefent. De zwaartekracht wordt in het algemeen verwaarloosd. daar 

in de meeste toepassingen de elektrlsche en magnetische krachten veel groter 

zljn dan mg. Verder wordt hier verondersteld. dat de deeltjes in vacuUm 

bewegen. zodat hun beweglng nlet belnvloed wordt door botsingen met moleculen 

of andere ionen. 

We beschouwen een deeltje met Massa m en ladlng q. dat beweegt in een homogeen 
7 ~ ~ 

elektrisch veld K. Dlt deeltje ondervindt een kracht Fe = qE en krijgt 

volgens de tweede wet van Newton dus een versnelling t In de richting van de 

veldkracht. bepaald door 
~ -7' -+ 
Ye = qE = ma (1) 

Het deeltje zal hierdoor een baan volgen, die de vorm heeft van een parabool 

met de as evenwijdig aan it. Dit blijkt uit volgende afleiding: Laat ;to de 

snelheid zijn bij t = 0 in het 

hiernaast getekende c05rdinatenstelsel. Dan 

geldt 
• v = v :. x = v .t x ox . ox 

Vy • Voy + (qE/m).t 

y • voy.t + %(qE/m).t2 (2) 

BI1mlneren van t levert de vergelijklng 

van de baan op: 
2 

y = voy·(x/vox ' + %(qE/m).(x/vox) (3) 

y 

Figuur 1. 
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M.b.v. een elektrisch veld kan men dus zowel de grootte van de snelheid van 
-of> 

een geladen deeltje doen toenemen (in de richtlng van E) als de richting van 

de snelheid doen veranderen. De afbuiging is te berekenen m.b.v. de 

vergelljkingen (2). Voor de versneillng Is het handig om gebruik te maken van 

het begrlp potentiaal, Immers. de arbeid. die door het veld op het deeltje 

verricht wordt blj de beweglng van P ncar O. Is gelijk aan het 

potentiaalverschl1 maal de lading: 

qf g.d§ == q(V
O 

- Vp> == qt:N (4) 
p . 

Deze arbeld vinden we terug als kinetische energie van het deeltje. dus 

v.mv~ - v.mv; - qll.v (5) 

Vat gebeurt er nUt als het deeltje het gebled verlaat. waar een sr-veld heerst 

en In een gebled komt. waar geen veld aanwezig is? Op dat moment wordt i = 0 

en beweegt het deeltje verder met een constante snelheldsvektor t. d.w.z. 

langs een rechte 11jn. 

Ais toepassing zullen we nu de afbuiging van de elektronenbundel in een 

oscilloscoop berekenen. 

1i----A 
-v 8 

ft x Jil dl m • 
I V 

x.O 
y. 
taO 

---------
'I' 

Y~ 
f 

Flguur 2 

s 

Ben bundel elektronen (massa m. lading q) komt bij A in het elektrische veld 

tussen twee condensatorplaten met potentiaal +VI en -VI' De snelheid ~ 

van de elektronen is bepaald door het potentlaalverschil V tussen de bron (een 

gloelkathode) en het eerste dlafragma. Dit is het potentiaalverschll dat voor 

de versneiling van de elektronen gebrulkt wordt. Tussen A en B wordt de bundel 
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afgebogen. en de elektronen krijgen een snelheids- component in de y-richting. 

Tussen B en het scherm S bewegen de elektronen door een gebied zonder veld, 

d.w.z. hun baan 1s een rechte 11jn. 

Zoals bekend. gebrulkt men de totale uitwljklng op het scherm, u. als maat van 

de spanning V • Hoe z1et het verband tusseen u en V nu er u1t? Voor 
.1. .1. 

een elektron. dat b1j t • 0 het vlak A en b1j t' - tl het vlak B passeert. 

geldt: 

x - v.t, dus I.- v.t 
.1. 

Y - %(qB/m).t2 • %(qB/m).(x/v)2. 
2 

dus Yl • %(qB/m).(l./v) • 
Tussen B en S geldt 

y II. - tg« • (dy/dx) I.. (qB/m).I..(1/v)2 
2 v x= 

waarult de totale ultwljklng. u voIgt: 

u • Y1 + Y2 • (qB/m).(1/v)2.(%1.
2 

+ 1.·l.v ) -
- (V q/md).(1/v)2.1..(1. + 21. ) 

.1. v 

OBFBNOPGAVEN I BN 2 

(6) 

(7) 

(8) 

2.2. ~e_bAan yan ~en gela~en ~e~llj~ !n_e~n_hgmQg~en magn~t!s~h_v~l~ 

Als een geladen deeltje in een homogeen magnetisch veld beweegt. ondervindt 
-to -?... ~ 

hij een kracht FL - q(v x B). de z.g. Lorentzkracht. omdat FL altljd 

loodrecht op de snelheidsvektor staat. verricht deze kracht geen arbeid op het 

deeltje; de grootte van de snelheid verandert dus niet. maar weI de richting 

van de snelheidsvektor. 

We zullen ons hier beperken 

tot de snelheldscomponent VI' 

die 11gt 1n een vlak l00drecht 

op ft. De versne1l1ng is qV
1

B/m 

l00drecht op de snelheid. Deze 

verandert dus continue van richting. 

en de baan van het deeltje 1s een 

c1rkel (f1g.3). De straal van de 

c1rkel is bepaald door de voorwaarde 

dat de centripetale versnel11ng gelijk 
2 1s aan vI/r. dus 

r • mv1/qB (9) 

I I 

r 

I 

I I I 

I 

.. 
8 

I 

I 

,",,0.' 
I I I I 

Flguur 3 



pagina 5 

8en voor toepasslngen belangrljke kon~ekwentie van formule (9) is het feit dat 

de omlooptijd in de clrkelbaan onafhankelijk is van de snelheld 

T c 2wr/vi c 2wm/q8 (10) 

De afbuighoek a in een magnetlsch veld van 

lengte 1m voIgt direct uit nevenstaande 

figuur (Figuur 4): 1 c r sina. waar r de m 
straal van de cirkelbaan is. Als a niet al 

te groot is. vindt men 

ac arc sin (1 q8/mv ) == 1 q8/mv m 1 m 1 
(11) 

OEPENOPGAVEN 3 EN 4 

3. 8undels van geladen deeltjes. 

r 

, > D. 

Figuur 4 

Ben massaspektrometer werkt met een bundel van geladen deeltjes. ionen. met 

verschillende massa. De lading van de ionen is in het algemeen dezelfde. +e. 

de elementalre eenheid van lading. Vooropgesteld dat aIle deeltjes dezelfde 

snelheid hebben. geldt bij passage door een magnetisch veld daarom dat de 

afbuiging van ieder type deeltjes een eendu1dige maat voor zijn massa (zie 

formule 11). d.w.z. ionen met verschillende massa worden van elkaar 

gesche1den. Dit hoofdstuk beschrijft heel kort de product1e van een 

ionenbundel en het versnellen daarvan. en gaat daarna 1n op het probleem van 

het focusseren. d.w.z. bij elkaar houden van de bundel. 

3 .1. Qe_i2n!!n~r2n.:.. 

De ionen van het te analyseren materiaal kunnen op vele verschillende manieren 

geproduceerd worden. bijv. met behulp van een gloeikathode of een 

elektronenstraalbron. In het eerste geval wordt een kleine hoeveelheid van het 

materiaa! op een gloeikathode aangebracht en verdampt. Hierbij ontstaan niet 

aIleen moleculenmaar ook ionen. verhoudingsgewijs meer naarmate de 

temperatuur hoger is. In het tweede geval stuurt men een bundel elektronen met 

een energie van plm 100 eV door een gas van het te onderzoeken materiaal b1j 
-2 -3 2 een druk van 10 - 10 HIm. Gasmoleculen worden door botsingen met de 

elektronen geioniseerd en zijdelings weggetrokken uit de e!ektronenbundel 

d.m.v. een %Vak elektrisch veld. 
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3.2. ne_v!.r§.n~.1!er. 
De versneller van een massaspektrometer is In het algemeen eenvoudig van 

principe en bestaat ult een of meer metalen platen met gaten of spleten. Deze 

dienen om de uittredende bundel de gewenste vorm te geven.De potentiaal van de 

platen wordt zodanig gekozen dat de ionen de gewenste eindsnelheid krijgen. 

"en legt bljv. de gloeikathode op een positieve potentiaal en de platen op 

aarde. 

Flguur 5 

3.3. Hel !iiyer.g!.r!.n_vgn_d!. R.und~l 

In de praktijk hebben de ionen die de versneller verlaten niet allemaal 

precles dezelfde snelheid. Sommige hebben de bron met een eindige snelheld 
2 verlaten. en daardoor geldt het verband Y~v • qV niet exact voor aile 

deeltjes in de bundel. maar komen er snelheden voor in een interval (v - ~v. 

v + ~v). Zoals uit formules (8) en (11) blijkt. leidt dit ertoe dat deeltjes 

met dezelfde massa toch enlgzins verschillende afbuiging ondergaan in het 

veld. d.w.z. dat de uit het veld tredende bundel divergent is. 

~erugkerend naar figuur 2 en de formules (6) en (7) zien we direct dat het 

verlengde van de rechtlijnige baan tussen B en S voor aIle deeltjes gaat door 

bet punt met coOrdinaten (%1,0). Dit punt. dat we P zullen noemen. llgt 

mIdden tussen de condensatorplaten. In de rutmte tussen B en S bebben we dus 

te maken met een uit P divergerende bundel van deeltjes. Let op! Dit geldt 

onafbankelijk van mt d.w •• z. bIj passage van een ionenbundel door een 
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elektr1sch veld leiden kleine snelheidsverschillen tot divergentie. maar er 

treedt geen scheiding naar massa op! 

OEFENOPGAVE 5 

3.4. Hel fO£u!.s!!r!!n_ 

In vor1ge paragraaf hebben we gezien dat de meer of minder onvermijde-

Ujke snelheidsspreiding; die ontstaat bij de productie van de ionen leidt tot 

spre1d1ng in de richting zodra de bundel een veld passeert. Het algemene 

probleem van focusseren van een bundel geladen deeltjes 1s een hele wetenschap 

op z1ch - denk bijvoorbeeld aan de grote deeltjesversnellers waar ·plukjes" 

deeltjes met een nauwkeurigheid van millimeters langs kilometerslange banen 

gestuurd worden. Men gebruikt hiervoor homogene elektrische of magnetiscshe 

velden (zoals 1n hoofdstuk 4 beschreven wordt) of inhomogene velden. z.g. 

elektrostatische en magnetische lenzen. 

4. De massaspektrometer van Aston. 

Dit 1nstrument stamt uit 1919 en maakt in de analysator op een zeer slimme 

manier gebru1k van een comb1nat1e van elektrische en magnet1sche velden om een 

ionenbundel naar massa te schelden en de zo ontstane deelbundels te 

focusseren. Een bundel ionen met snelheid v. gevormd door twee dlafragma's 

Dl en D2 (zle f1guur 6) wordt tussen A en C afgebogen door een homogeen 

elektrlsch veld. De (kleine) afbulghoek a is bepaald door de relat1e 1n 

formule (1) 

a:: tga = qEt Imv2 
e 

waar t de lengte is van de condensator. 
e . 

v 

'

°1 ~ l Ii " ' a II 

X P 

E 

G 
+. 

F1guur 6 

x' 
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~ 
De uit het E-veld tredende ionen hebben rechts van C allemaal als baan een 

rechte 11jn door P. het punt midden in de condensator. De zo ontstane. 

dlvergerende bundel. wordt in breedte beperkt door diafragma D3 (zie figuur 

7). zodat aIleen afbulglngshoeken in een gegeven interval 

(a. - 6a.. a. + 6a.) doorgelaten worden. 

Figuur 7 

Voor deze deeltjes is v bepaald door het verband (1). dat we nu in een lets 

andere vorm schrijven: 
2 a..v = qEi 1m • const. e 

Dlfferentliren van deze vergelljking geeft lnformatle over het verband tussen 

de intervalbreedtes 6a. en 6v: 

(6a.).v2 + 2v~(6v).a. .. 0; of (door delen door a.v2) 

(6a.)/a. .. - 2(6v)/v (12) 

Aston gebrulkte nu een magnetisch veld om de lonen opnleuw af te bulgen en 

tegelljk te focusseren. d.w.z. om aIle lonen van een type in het 

snelheldslnterval (v - 6v.v + 6v) in een punt samen te brengen. Het 
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sllmme van deze constructle ls dat lonen met verschillende massa. m en m' 

bijv .• in punten gefocusseerd worden (F resp. F'). die allemaal op een lijn 

door P liggen (zle flg. 8). In een vlak door PFF' loodrecht op de tekening kan 

men dus als detektor een fotograflsche plaat of een fluorerscerend scherm 

plaatsen. waarop een zeer scherp en lntenslef massaspektrum verschljnt. 

Om aan te tonen dat F. F' etc. allemaal op dezelfde 11jn 11ggen gaan we als 

voigt te werk. De baan d~r het it-veld ls een clrkelboog met lengte 

1m" De plaats en afmetingen van het veld zljn zodanig. dat 1m ln 
eerste benaderlng constant blljft blj variaties in de (kleine) afbuighoek a: 

1m ., r.a ., (mv/qB)a ., const. (13) 

pv 1s dus constant (voor gegeven m!). en de intervalbreedte AP van de bundel 

is bepaald door v(AP) + P(Av) = O. of 
(Aa)/P ., - (Av)/v ., %(Aa)/a (14) 

Men kiest nu de waarde van/slop zo'n manier dat voor een gegeven Massa mo' 

P ., - 4a. Dan ls AP .. - 2(Aa). en de bundel deeltjes met Massa o 0 
m wordt gefocusseerd 1n F. een punt dat symmetrlsch met P 11gt t.o.v. het 

o 
magneetveld. 

Figuur 8 
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Deeltjes met m > mo worden door een klelnere boek P afgebogen. en hebben 

ook een kleinere 6p. om aan te tonen. dat de bundel met deze deeltjes 

gefocussesecd wordt in een punt dat in het verlengde ligt van PF beschouwen we 

nu de bundelbreedte D en doen net als of de afbuiging in een knik midden in 

het 8-veld plaatsvond. bij N. De loodrechte afstand van N naac PF noemen we p 

(zie fig 8). Op een afstand c voorbij N geldt 

D = (pIs in 2«). (6«) - r(6P - 6«) = 

=6Cl[p/(sin 2«)+ rn - P/2«)] (15) 

waar we gebruik hebben gemaakt van (14). De bundel is gefocusseerd als D = 0: 

r f - -p(2«)/[(2« - P)sin 2«]= p/sin(P -2«) - NF' 

want sin «=« vooe kleine hoeken. De bundel deeltjes met massa m wordt dus 

in F', in het verlengde van PF gefocusseerd. 

EINDE 



BIJLAGE 2 

OEFENOPGAVEN BIJ • DE MASSASPEKTROMETER VAN ASTON' • 

In de tekst is de de plaats van elke oefenopgave aangegeven. 

N.B. U moet deze oefenopgave hardopdenkend maken! 

Oefenopgave 1 

Bereken de afbuigingshoek van elektronen. die voordat ze de condensator bij A 

binnenkomen door een potentiaalverschil van 300 V versneld zijn. De spanning 

tussen de condensatorplaten. 2V
I

, is 20 V, de plaatafstand 8 em. en de 

lengte van de platen is 20 em. 

Oefenopgave 2 

Stel, dat we niet met een elektronenbundel te maken hebben. maar met een 

bundel ionen. die door een spanning V versneld worden. Zou dan de uitwijking 

op het scherm afhankelljk zijn van 

a) de lading 

b) de Massa 

van de verschillende ionen? 

Oefenopgave 3 

Bereken de uitwijking van het deeltje in figuur 4 op een scherm loodrecht op 

de x-as. dat zich bevindt op een afstand 1 rechts van het punt waar het 
v 

magneetveld verlaten wordt. 

Oefenopgave 4 

Stel dat de bundel ionen bevat. die door een spanningsverschll V versneld zijn 

voordat ze in het magneettveld van flguur 4 komen. Hangt de uitwijklng van de 

baan bij het raken van het scherm af van 

a) de lading . 

b) de Massa 

van de verschillende ionen? 

Oefenopgave 5 

Beschouw nu deeltjes die door een magnetisch veld worden afgebogen. Toon aan, 

dat zolang de afbuighoek klein is. het verlengde van de rechtlijnige banen 

rechts van B in figuur 4 door een punt gaan. Bepaal de c05rdinaten van dit 

punt. 



BIJLAGE 3 

TOETS 

Thomson ontwikkelde niet aIleen de eerste massaspektrograaf: hij had 

eerder al de in hoofdstuk 2 beschreven theorie gebruikt om voor het 

elektron de verhouding q/m te bepalen. Hij deed dit m.b.v. het hieronder 

afgebeelde apparaat. Ben bundel elektronen passeert tussen de platen 

.. 

,.: •••• • • at" 
l"'!.-· • .1 .... ,. 
, I 

I ' 
I I 
, I 

I--L-i Di----

PI en P2 een gebied met gekruiste elektrische en magnetische velden. 

Ais de veldsterktes B en B op zo'n manier afgestemd worden. dat de bundel 

helemaal niet wordt afgebogen. dan is hierdoor de snelheid v van de 

elektronen bekend. 

1. Geef in een schets de richting aan van de velden in deze situatie. 

2. Bepaal v. 

3. Oruk q/m uit als functie van de in de figuur gegeven grootheden en de 

uitwijking y van de bundel op het scherm als een van de beide velden 

uitgeschakeld wordt. 

Oit zelfde principe wordt ook gebruikt in de massaspektrometer van 

Bainbridge (1930). Oit 1s in wezen een spektrograaf van het halve cirkel 

type. waarbij de ingaande ionenstraal door een snelhe1dsselektor gaat. 

gebaseerd op het hierboven beschreven principe van Thomson. O.m.v. een 

diafragma zorgt men ervoor dat aIleen ionen in een smal snelheids

interval (v -,4 v.v +..1 v) de analysator binnenkomen.Hler worden ze door 

een magnetisch veld afgebogen en beschrijven precies een halve c1rkel 

voordat ze op een fotograf1sche plaat terechtkomen. 



bIz. 2 

4. Maak een sehets van een massaspektrograaf, die volgens deze prineipes 

werkt. Geef in OW sehets duidelijk aan welke velden aanwezig zijn en hoe 

ze gerieht zijn. Geef ook aIle maten aan, die voor de bepaling van de 

ionenmassa m van belang zijn. 

5. Geef een formule voor m als funetie van bekende en/of te meten 

grootheden. 

6. Geef een analoge formule ·voor de spektrograaf zonder snelheidsselektor. 

7. Vergelijk de formules in 5 en 6 en geef een belangrijk voordeel van de 

spektrograaf van Bainbridge aan. 



BIJLAGE 4 

VRAGEN NA BESTUDERING ~ DE TEKST 

Geef aan in hoeverre U het eens bent met onderstaande bewerlngen. Maak daarbij 

gebruik van de 5-puntsschaal in de rechter marge. 

1. 

2. 

De belangrijkste punten om te onthouden uit 2.1. 

zijn volgens mlj de vergelijkingen (6) tIm (8) 

Toen ik bij de rode punt op biz. 5 aankwam. heb 

ik voor mijzelf de hoofdpunten uit 2.2 op een rij 

gezet. 

Deze hoofdpunten zijn 

Mee Niet mee 

eens eens 

x 
10 0 0 

G: 1, I :3 
o 0"-

~I:I 
;: 2. J. 1 

So 0 0 0 0/ 
G: 2, I L 
~. , I I 

~o 

j;, /': J !:. .1 .z £., 

3. De twee doelstellingen van een massaspektrometer. 

die in het instrument van Aston bereikt worden. 

zijn . • • • • • • • • • • • • • en 

. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 

4. Toen ik de tekst onder figuur 2 las. heb ik gedacht 

dat hier eigenlijk niet veel nieuws staat. maar 

aIleen een herhaling. 

5. Toen ik de bewering op bIz. 10 las: "deeltjes 

met m > m worden over een kleinere hoek af-o 
gebogen". zag ik meteen dat het zo moest zijn. 

6. De berekening van de afbuighoek P was aIleen 

een herhaling van de berekening van hoek Q. 

C: 
~: / 

..J. 
6: 

.1-: J 

50 
(J.: I 
~: I 

3 Jt {'" 
1 / ~IJ 

It 1 

.!i £ 
" S;p 

Il..,o 

o 0 0 0 1 

1 J. I 3,S' 
I 1 J 1 ~P 

50 0 0 0 01 
G: I It. £, ; 
~: I ~.,-J , 

10 
G: 
.f.: 1.. 



1. De betekenis van de afleiding van vergelijking (12) 

is dat • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Bij het bestuderen van figuren als 3 en 1 heb ik 

ook geprobeerd om mijhet geheel in 3 dimensies 

voor te stellen. 

9. De methode van integreren. die bij de afleiding 

van formule (2) gebruikt wordt. heb ik van het 

WO herkend. 

Die wordt namelijk gebruikt bij • • 

10. Telkens als ik een stuk tekst moeilijk en/of 

belangrijk vond. heb ik geprobeerd om de in

houd in eigen woorden te formuleren. 

11. De paragrafen 2.1 en 2.2 vond ik erg theoretisch; 

ik weet geen andere voorbeelden van toepassingen 

te bedenken. 

12. Ik heb weI eerder wat van massaspektrometers ge

leerd. 

13. Aan wat ik eerder daarv,~geleerd had moest ik 

telkens denken gedurende het studeren. 

14. Pormules als tga Ii:! a en arc sin a = BD snap ik 

niet goed. 

15. Bij het bestuderen van paragraaf 4 heb ik vooral 

geprobeerd om de belangrijkste stukken van de 

tekst in mijn geheugen te prenten. 

16. De formules op bIz. 10 vind ik nuttig om te be

kijken maar nlet om te onthouden. 

Mee Niet mee 

eens eens 

.L J.. J. !:/..S X 
(;.: I I 1 ,J.. .3, 

I 

:t-: I ~" 

o 0 0 01 

/ " 
J A. 

"0 0 0 0 01 
6-: 3 J. 
3-: I I :; 

1. &. 
6-: I I 
,i: I 

.5"0 0 0 0 0/ 
(;: I .3 J 
.i: I .t A 

10 0 0 
(;. I I 

o oS" 
I ~ ~ y 

~: I / J... / ~/8 

So 0 0 0 0 I 
G: 1./ I t' 
,1: J... J J 1 ~ 6' 

So 0 0 0 0/ 
6: 4/ I . ¥, ~ 
,J: J. I J I .3i' 

I 

10000 oS-
G: S ~ () 
.$: :l I /L~" . 

10 0 0 0 
G:J / 

.3-: I 

"'-0 0 0 0 01 
&: I II.. 
.1:1.. 



Mee N1et mee 

eens eens 

11. Ik heb f1guur 7 1n detail bestudeerd en zou de be lang-

rijkste onderdelen darvan zo kunnen tekenen. So 0 0 0 01 
G: I :l I I 
ti: J I 

18. Op bIz. 9 gaan ze vergelijking (7) d1fferent1eren. 

Het Is me niet duide11jk In welke situaties je 

deze methode toe kunt passen. I 0 0 0 0 
:,-

0 
G: I ~ 
2: J 1 

19. Oefenopgave 1 yond ik flauw - het 1s alleen maar 

een invuloefening van de toepassing in 2.1. ~o 0 0 0 0 1 
6: 3 tL 
,1: ~j 

20. Oefenopgave 4 kan weI geschrapt worden. de situatie 

is dezelfde als 1n opgave 2. I 0 0 0 0 
:j-

0 
G: 3 
,1: J J 

-------------

w11t U de volgende twee opdrachten zonder gebru1k van de tekst uitvoeren? 

21. Geef hieronder in een schema de hoofdlijnen van de tekst aan. 

.L ~ J y 

.I 3 / 

22.Teken h1eronder de belangrijkste onderdelen van de massaspektrometer van 
Aston. 

J. .;. ~ ..x r 

X -
~1 
-f, S-

j~ , 
YP , 

i~ I; I.j 

oS"; p 

~p 
I' 

c:.: J 3 1 .:j.p 
J.: 3 I 1'/ 

I' 



IH~TRUCTtB PROBFPBRSONBN SESSIB I 

Zodadelijk krijgt U een natuurkundige tekst van 10 bladzijden voorgelegd. U 
wordt gevraagd om deze tekst te bestuderen op de manier vaarop u gewend bent 
om met dit soort teksten om te gaan. bijvoorbeeld vanneer U zich op een 
tent amen voorbereldt. U mag de uitgedeelde tekst net zo behandelen als U thuis 
met OW eigen dictaten en boeken omgaat. Kladpapier ligt klaar op de tafel. 

De tekst die U nu gaat bestuderen vijkt af van een gewone studietekst. 
Verspreid door de tekst vindt U een aantal rode stippen. ledere keer dat U 
klaar gekomen bent met het bestuderen van het stukje tekst tot de stip geeft U 
de proefleider een selntje. Hij/zij zal U dan vragen vat U gedaan hebt met de 
inhoud van de tekst. Probeer a.U.b. om het antwoord zoveel mogelijk in termen 
van de inhoud van wat U gelezen hebt uit te drukken. en niet in algemene 
termen als Mn heb de inhoud op me in laten werkenK. Dit wordt opgenomen op 
band. 
N.B. Het is niet de bedoeling dat U een samenvatting geeft. maar dat U vertelt 
wat U met de inhoud gedaan hebt. vaar u alleaaal aan gedacht hebt tijdens het 
bestuderen. 

Naast de tekst is een aantal oefenopgaven gegeven. Deze oefenopgaven mag u 
maken vanneer u dat wilt. tijdens het bestuderen. maar ook erna. In de tekst 
is aangegeven bij welk stuk tekst elke oefenopgave hoort. U wordt gevraagd om 
deze hardop denkend door te werken. Dit wordt opgenomen m.b.v. een 
cassetterecorder. Voor de oefenopgaven zljn speciale vellen beschikbaar. U mag 
al werkend in de tekst bladeren. maar weI hardop denkend! 

Ha de bestuderlng van de tekst zal U een aantal vragen worden gesteld m.b.t. 
tot OW manier van werken tijdens het studeren. We vragen U om deze zo volledig 
en eerlijk mogelijk te beantwoorden. 

Het experiment bestaat uit twee delen. In het eerste deel dat nu voIgt kunt U 
gedurende 1% uur de tekst bestuderen en de oefenopgaven maken. Daarna is er 
een % uur voor de beantwoording van de vragenlijsten. In het tweede deel dat 
over ongeveer een week plaatsvindt kunt U de tekst nogmaals doorwerken en 
krijgt U na afloop een tentamenachtige opgave. Bij het maken van die opgave 
mag U een twart vel A4 aantekeningen gebruiken. daarvoor is een apart vel 
beschikbaar. Dit tweede deel van het experiment duurt ongeveer een uur. 

Vanzelfsprekend heeft de uitkomst van de experiment geen enkele invloed op de 
beoordeling van OW studie. OW naam wordt voor de verwerking van het materiaal 
verwijderd en door een nummer vervangen. Hamen van individuele studenten 
worden in het verslag van het onderzoek niet genoemd. Wilt u dan ook in de 
tijd tussen de twee onderzoekssessles niet zelf informatie over het onderwerp 
op gaan zoeken. Dat verstoort het experiment. 

Nogmaals: we zijn geinteresseerd in OW eigen manier van werken. Br is geen 
enig juiste manier van werken. Doe dus wat u gewoon bent te doen. 

Sterkte ermee - en vast bedankt voor OW medewerking' 



INSTRUCT!! PRQ!FPBRSONBN SBSSI! II 

In deze tweede experimentele sessie krijgt u uw elgen exemplaar van de tekst 
over de massaspectrometer van Aston en ook uw aantekeningenblaadje terug. U 
wordt gevraagd om verder te gaan met het bestuderen. Hlervoor is maximaal een 
% uur uitgetrokken. In plaats van bij de rode stlppen. wordt u nu na een 
periode van ongeveer , minuten gevraagd te vertellen wat u 1n die tljd gedaan 
bebt. Doet u dit weer op dezelfde manier als u dat de vorlge keer b1j de rode 
stippen hebt gedaan. Na afloop van het bestuderen krijgt u een toetsopgave 
waarvoor u een % uur de tljd krijgt. 

Blj bet oplossen van de toetsopgave beeft u de tekst niet meer b1j de hand 
maar mag u we! gebru1k maken van uw elgen aanteken1ngen. Net als blj de 
oefenopgaven moet u de toetsopgave hardop denkend door werken. 

SUCCBS 



BIJLAGE 6. 

Analyse van de inhoud van de aantekningblaadjes van proefpersonen, die geen 

deel uitmaakten van de groepen "goede" en "zwakke" studenten. 

Ppnr. Cexp. D S P D+S ReI. Pout SinF SID Rel+ 
+P SinF 

1 2,0 25 14 ° 39 6 ° 11 0,56 17 
2 4,3 19 4 1 24 6 ° ° 0,21 6 
4 5,3 22 20 0 42 15 0 5 0,91 20 
5 5,0 15 15 1 31 8 0 6 1,00 14 
6 4,7 17 16 ° 33 5 1 11 0,94 16 
7 3,3 5 10 ° 15 5 ° 5 2,00 10 
9 5,0 25 15 0 40 12 1 4 0,60 16 

11 4,7 25 12 1 !8 17 a 2 0,48 19 
16 4,7 13 4 0 17 3 1 0 0,81 3 
19 5,0 15 8 0 18 8 0 0 0,20 3 
20 5,0 30 17 1 48 4 1 11 0,57 15 

Cexp = cUfer expo toets. 
D :: declaratieve kennis ReI. = relaties 
S :: situationele kennis S in F :: S gegeven in figuur 
P = procedurele kennis R = ReI. +(S in F) 
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