
 

Een beschrijvingssystematiek voor instructieprocessen
toegepast op onderwijs in de natuurwetenschappen
Citation for published version (APA):
Ferguson-Hessler, M. G. M., & Jong, de, A. J. M. (1988). Een beschrijvingssystematiek voor instructieprocessen
toegepast op onderwijs in de natuurwetenschappen. (OCTO-report; Vol. 8806). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1988

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/7dae5eee-0b8b-4e31-8f1a-ea40460e8658


EEN BESCHRUVINGSSYSTEMATIEK VOOR 
INSTRUCTIEPROCESSEN TOEGEPAST OP 

ONDERWUS IN DE NATUURWETENSCHAPPEN 

Monica Ferguson en Ton de Jong1 

Paper gepresenteerd op 

ORD 1988, Leuven, Belgie 
30-31 mei 1988 

Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 
Faculteit der Technische Natuurkunde 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

OCTO-report 88/06 

ITon de Jong is tevens werkzaam bijde Universiteit van Amsterdam, vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica. 



EEN BESCHRUVINGSSYSTEMATIEK VOOR INSTRUCI1EPROCESSEN 
TOEGEPAST OP ONDERWUS IN DE NATUURWETENSCHAPPEN 

SAMENVATTING 

In eerder onderzoek is het kennisbestand van eei'stejaars studenten in de natuurkunde beschreven in term en 
van abstracte (epistemologische) kennissoorten en de organisatie daarvan. In vervolgonderzoek is nagegaan 
welke kennissoorten aandacht krijgen en welke bestuderingsprocesSen toegepast worden door studenten die 
een vakinhoudelijke (natuurkunde) tekst bestuderen. Door een vergelijking van goede en zwakke studenten 
kon een normatief model voor het kennisbestand en voor bestuderingsprocessen opgesteld worden. 

In het buidige onderzoek is deze lijn doorgetrollen naar onderwijs in de natuurwetenschappen. Een analyse
schema is ontwikkeld waarmee onderwijs geanalyseerd kan worden in termen van instructieprocessen en 
kennissoorten. Dit analyseschemais vervolgens toegepast op een aantal colleges en oefeningen in probleemop
lossen met het doel na te gaan in hoeverre bestuderingsprocessen die wezenlijk zijn voor het verkrijgen van 
natuurkundekennis ook direct gedemonstreerd en gestimuleerd' worden door instructieprocessen, en in 
hoeverre deze processen gericht zijn op verschillende kennissoorten. 

INLEIDING 

Een theorie over het onderwijzen van een yak, berust ideaal gesproken op een theorie over over het leren 
van dit yak, die op zijn beurt weer hoort te berusten op een theorie over de kennis die ten grondslag list aan 
expertise in het vak. De bekende instructietheorieen van Gagne en Briggs (1979) en Ausubel (1978) zijn 
voorbeelden van dit soort drieledige theorieen. 

Het hier beschreven onderzoek is - in tegenstelling tot de hoven genoemde onderwijskundige benaderingen
een pogingom vanuit een vakinhoudelijke benadering een eerste aanzet tot een theorie van dit type te 
formuleren, speciaal gericht op vakdomeinen binnen de natuurwetenscbappen. met name het vakgebied 
Electriciteit & Magnetisme (E&M) op het nivo van eerstejaars technisch universitair onderwijs. Het kader 
waarin het onderzoek plaatsvindt is het VF programma' ·Overdracht van· technische kennis" van de TUE. 
De theoretische benadering is die van de cognitieve leertheorieen, waar de mens gezien wordt als een 
informatieverwerkend systeem. Kenmerkend voor deze theorieen is de nadruk die gelegd wordt op de 
cognitieve processen van de lerende (zie bijv. Resnick 1983, 1984). In deze benadering kan het verwerven van 
nieuwe kennisnooit gezien worden als een passief ontvangen. bepaald door de activiteiten van de docent, 
de aanbieder van de kennis. Wei is het zo dat vooral de cognitieve activiteiten van de docent een belangrijke 
rol spelen als voorbeeld en als stimulans voor de studenten om zelf die cognitieve processen uit te voeren 
die nodig zijn voor het verwerven van nieuwe kennis. In de hier beschreven studie worden deze docentac-
tiviteiten samengevat in de term instructieprocessen. . 

Als achtergrond voor het onderzoek naar instructieprocessen wordt in hoofdstuk I' een overzicht gegeven 
van eerder onderzoek door de auteurs naar de kennis van natuurkunde en naar het leren van dit vak d.m.v. 
tektststudie. Paragraaf 1.1 behandelt de inhoud en structuur van de kennis van een natuurkundevak en 
paragraaf 1.2 de processen die een rol spelen bij bet verwerven van die kennis. In hoofdstuk 2 wordthet 
theoretische kader van eerder onderzoek uitgebreid naar de invloed van de docent op bet verwerven van 
kennis, d.w.z. naar instructieprocessen. De theorie werd getoetst in een onderzoek van hoorcolleges en 
instructies voor bet yak Elektriciteit en Magnetisme I. De methode. data-analyse en resultaten van dit 
onderzoek worden besproken in de hoofdstukken 3 en 4, waarna in hoofdstuk 5 enkele conlusies geformuleerd 
worden. 

1. OVERZICHT VAN EERDER ONDERZOEK NAAR KENNIS EN LEREN. 

1.1. Kennis 
Tentamens voor het yak Elektriciteit en Magnetisme bestacpl, net als de meeste andere eerstejaarstentamens 
uit problem en. waar kennis moet worden toegepast in "nieuwe" situaties. Probleemoplossen stelt specifieke 
eisen aan de kennisbasis van de studenten. In eerder onderzoek (de Jong 1986, Ferguson~Hessler & de Jong 
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1987a) is nagegaan wat de inhoud en de vorm van w'n kennisbasis dient te zijn om hetoplossen van proble
men optimaal te laten verlopen. 

Analyse van de vakinhoud en het opJosproces leidde tot een beschrijving van de inhoud in termen van vier 
kennissoorten (vooreen meer uitgebreide besehrijving van de kennissoorten zie de Jong 1986 en de Jong & 
Ferguson-Hessler, 1988): 

- declarotieve kennis (D), d.w.z. kennis van defmities en feiten, van wetten en formules, versehijnselen en 
algemene principes, 

- procedurele kennis (P), d.w.z. kennis van aeties die met de declaratieve kennis ondemomen kunnen 
worden, 

- situationele kennis (S), d.w.z. kennis van de aspecten van probleemsituaties die relevant zijn voor de 
selectie van procedureJe en declaratieve kennis, 

- strategische kennis (Str), d.w.z. kennis van de algemene aanpak van problemen in dit vakgebied; dit is 
kennis die nodig is om het oplosproces te besturen. 

Om succes te hebben bij het oplossen van problemen van het type dat op tentamens gegeven wordt, heeft 
een student aIle vier typen ke~ nodig. 

Eehter, de aanwezigheid in het geheugen van de vier soorten kennis is geen garantie voor sueces. Cruciaal 
in het proces van probleemoplossen is het leggen van relaties tussen de gegeven situatie en de elementen 
van declaratieve en procedurele kennis; die in deze situatie relevant zijn, en die kunnen bijdragen tot het 
vinden van de oplossing (de long, 1986). Het is duideJijk dat de organisatie van de kennis in het geheugen 
bepalend is voor de mogeJijkbeden van de oplosser om deze relaties te leggen. In een stu die naar de manier 
waarop vakkennis onthoudenwordt hebben Resnick en Ford (1981) o.m. de volgende aspecten van de 
structuur van kennis onderscheiden: 

- de integratie van de kennis, d.w.z. de mate waarin onderdelen daarvan aan elkaar gerelateerd zijn, en 
- de verbondenheid, d.w.z. de mate waarin onderdeJen van de kennis gerelateerd zijn aan de voorkennis van 

de lerende en aan andere dingen die de persoon kent. 

In een theoretische analyse van de vakinhoud van Elektriciteit en Magnetisme werd de rol van de kennissoor
ten en de intrinsieke struetuur van de kennis onderzocht. Het resultaat toonde aan dat deze zieb in goede 
benadering laat beschrijven als een verzameling "probleem - schemata", Zo'n schema bevat ,.een aantal 
elementen van kennis die sterk aan elkaar verbonden zijn en die georganiseerd zijn rond een fundamentele 
wet, formule of begrip. Niet alleen declaratieve maar ook procedurele en situationele kennis maakt deel uit 
van een scbema, en ieder schema is volledig in de zin dat alle elementen van kennis die nodig zijn voor bet 
oplossen van problemen in het actuele deelgebied in het schema opgenomen zijn (Fergu,son-HessJer & de 
Jong 1987a). De probleemsebemata zijn onderling verbonden door relaties als "afgeleid uit", "toegepast in" 
etc. 

Deze bescbrijving van de kennisbasis van een specifiek vakonderdeel in termen van probJeemschemata behelst 
zowel de door Resnick en Ford (1981) aangegeven aspecten van de stnlctuur van de kennis als de in eerder 
onderzoek (de long 1986) ontwikkelde beschrijving van de inhoud in term en van kennissoorten. De uit een 
aantal onderling verbonden probleemschemata opgebouwde kennisbasis wordt in verder onderzoek gezien 
als een normatief model, het doel dat door zelfstudie en het volgen van onderwijs bereikt dient te worden. 
Onderzoek toonde aan dat goede studenten hun kennis inderdaad'structureren op een maruer die veel meer 
overkomsten vertoont met een verzameling probleemschemata dan de kennisstructuur van zwakke studenten 
(de long & Ferguson-Hessler, 1986). M.a.w. de kennis van een natuurkundevak vanzwakke studenten wijkt 
meer af van het normatieve model dan de kennis van goede studenten. 

1.2. Leren 
A1s studenten die goede probleemoplossers zijn een andere kennisstructuur hebben dan zwakke studenten, 
hoe ontstaan dan de verschillen in kennisbasis? In een vervolgstudie werd onderzocht hoe eerstejaars studen
ten een natuurkundevak leren via tektstbestudering, d.w.z. hoe studenten leren zonder directe invloed van 
de docent (die via de tekst natuurlijk weI indirect het leren beinvloedt). De onderzoeksvragen voor deze 
studie werden als voIgt geformuleerd: 

welke processen zijn van belang voor het leren via het bestuderen van tekst? 
- bestaan er verschillen in leerprocessen tussen goede enzwakke studenten? 
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. - op welke kennissoorten zijn de leerprocessen van goode en zwakke studenten gericht? 

Cognitieve leertheorien beschrijven het leren, d.w.z. het opbouwen van een kennisbasis, in termen van 
cognitieve processen, die opereren op elementen van de· nieuwe kennis en op elementen van de aanwezige 
kennis. . 
Deze processen zijn o.m. beschreven door Rumelhart en Norman (1981) in hun schematheorie. Kennis wordt 
volgens deze onderzoekers·in bet gebeugen opgeslagen in schemata, d.w.z. netwerken van begrippen en hun 
verbanden. Leren kan in deze theorie op drie verschillende mameren gebeuren: 

1. door bet toevoegen van nieuwe elementen aan een aI bestaand schema, 
2. door het 1000gzaam aanpassen van de structuur en aanvullen van de inhoud van een bestaand schema 

onder de invIood van nieuwe ervaringen en 
3. door het genereren van nieuwe schemata. 

Deze processen zijn echter niet observeerbaar en kuDnen aIleen met indirecte methoden worden bestudeerd. 

In ons onderzoek naar het leren nit teksten was hetnodig om experimenteel waarneembare processen, die 
een rol spelen bij het verwerven van nieuwe kennis van natuurkunde, te defmieren en te classificeren; Hier
voor werden de begrippen bestuderingsactiviteiten bestuderingsproces ingevoerd. Bestuderingsactiviteiten 
zijn door een waarnemer of nit de eigen beschrijving van de proofpersoon vast te stellen, bijv. hetonderstre
pen of het terugzoeken in de tekst. Deze activiteiten werden geabstraheerd als bestuderingsprocessen; in de 
net genoemde voorbeelden "vaststellen van kernpunten" resp. "leggen van verbanden" of "zoeken naar verban
den". Bestuderingsprocessen worden gezien als manifestaties van cognitieve processen. 

Het in paragraaf 1.1 kort beschreven normatieve modelvoor de kennis van een natuurkundevak werd gebruikt 
als basis voor een c1assijicatie van bestuderingsprocessen, die het mogelijk maakt om het verwerven van 
kennis in de natuurkunde systematisch te beschrijven. Uitgegaan werd van de door Resnick en Ford (1981) 
gemtroduceerde begrippen integratie en verbondenheid (p. 2), die betrekking hebben op de structuur van 
een kennisbasis. Voor de bestuderingsprocessen, die nodig zijn voor het verwervenvan nieuwe kennis werden 
drie hoofdcategorieen gedefmieerd: . 

1. het opnemen van nieuwe infonnatie, bijv. door het lezen van een studietekst of het luisteren naar een 
college, 

2. het integreren van de nieuwe kennis, d.w.z. het brengen van structuur en samenhang in de nieuwe kennis, 
en • 

3. het verbinden van de nieuwe kennis, d.w.z. het leggen van verbanden tussen nieuwe elementen van kennis 
en voorkennis van hetzelfde vak of kennis van andere vakkett of aigemene "wereldkennis". 

Deze benadering van het verwerven van kennis staat niet los van andere, bekende theorieen. Het verbinden 
speelt bijv. in de Ieertheorie van Ausubel (Zie bijv. Ausube~ Novak & Hanesian,1978) een belangrijke rol: 
nieuwe stof kan aIleen dan geleerd en onthoudeIi worden als de inhoud zinvol is voor de lerende, d.w.z. op 
een zinvolle mamer in verband gebracht kan worden met aI aanwezigekennis. 

Omdat het onderzoek naar het Ieren toogespitst was op het leren door tekststudie werd ook aandacht besteed 
aan bestaande algemene theorieen over het verwerken van teksten. De· bekende theorieen van Marton en 
Siiljo (1976a,b) over diepe en opper'Vlakkige verwerking hebben daar een centrale plaats. Onze benadering 
van het bestuderen van natuurkundeteksten bleek hierop good aan teslniten. Speciaal laet·idee dat leren een 
element heeft van losmaken vail de inhoud van de tekst nit de vorm van de presentatie werd bijna letterlijk 
teruggevonden in het onderscheid dat Marton en Siiljo maken tussen "the sign" en "the signified". Bekijkt men 
de drie hoofdcategorieen hierboven in het licht van de theorieen van deze onderzoekers, dan kan men stellen 
dat de eerste, het opnemen van nieuwe informatie,onder oppervIakkige verwerking valt~ terwijI het integreren 
en het verbinden beschouwd kunnen worden als diepe verwerking. 

r 

Ook de tekstverwerkingstheorie van Voss (1984) leek voor dit onderzoek relevant. Het begrip "mental model", 
de representatie die de lezende maakt van de inhoud van de tekst, en die gebaseerd is op een combinatie 
van de de nieuwe inhoud en bij de lezer bekende informatie geeft aansluiting op de theorie van Ausubel over 
"leren vannit aI aanwezige kennis" en op de begrippen "integreren"en "verbinden". 

Op basiS van deze overwegingen werden dehoofdcategorieen nitgewerkt tot een eerste· versie van een 
normatief model voor bestuderingsprocessen. Dit model wetd getootst in een experiment waarin een aantal 
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eerstejaars studenten een tekst over een natuurkundig onderwerp bestudeerde. Om de bestuderingsprocessen, 
die uit de observaties van de proefpersonen werden gevonden te specificeren en te classificeren was een 
analyseschema nodig. Dit werd verkregen door aanvulling van het normatieve model tot een descriptief model 
voor bestuderingsprocessen die op kunnen treden bij het leren van natuurkundestof via tekstbestudering. 
Enkele voorbeelden van bestuderingsprocessen uit de drie hoofdcategorien maken de indeling en de aanslui
tins op het normatieve model voor kennis van natuurkunde en de theorien over tekstverwerking duidelijk: 

1. Opnemen: lezen om te zien wat er staat, voor kennis a~emen, vergelijken van symbolen in tekst en 
figuur. 

2. Integreren: onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zelf verbanden leggen, vergelijken, expliciteren, con-
clusies trekken, overzichten maken. 

3. Verbinden: herkennen (als oorzaak of gevoIg), toepassen, overeenkomst en/of verschil vaststellen. 

Om en kennisbasis bestaande uit probleemschemata op te bouwen moet de lerende aandacht bestedenaan 
de·verschillende kennissoorten. De bestuderingsprocessen werden daarom geclassificeerd langs twee dimen
sies, het type proces. en de kennissoort waarop het proces gericht was. 

De resultaten van bet onderzoek, waarin de bestuderingsactiviteiten van 5 goede en 5 zwakke studenten 
werden vergeleken, toonden geen verschil in aantallen activiteiten, maar wei in de aard daarvan. ZWakke 
studenten toonden meer oppervlakkige activiteiten, vooral "voor kennis aannemen". Goede studenten toonden 
aanzienlijk meer activiteiten die onder diepe verwerking vallen, zoals ~zelf verbanden leggenll, "confronteren", 
"vaststellen dat de informatie onvolledig is". Verschillen werden ook gevonden in de kennissoorten waarop 
de bestuderingsprocessen gericht waren. Goede studenten hadden meer aandacht voor elementen van 
situationele kennis en, enigzins, voor procedures, terwijl de zwakke studenten zich meer dan de goede richtten 
op de declaratieve kennis in de tekst (Ferguson-Hessler & de Jong, 1987, 1988). 

De ,conclusie van dit onderzoek was datverschillen in de kennisbasis van goede en zwakke studenten terug 
te leiden zijn tot verschillen in processen die tijdens het studeren plaatsvinden en tot verschillen in de soorten 
kennis waar de student zijn aandacht op richt. 

Door combinatie van deze resultaten met de overwegingen, die de basis vormden voor het analyschema kon 
een normatief'model model voor bestuderingsprocessen worden geformuleerd. In dit model komen weI 
oppervlakkige processen voor zoals "lezen om te zien wat er staat" en "vergelijken van symbolen in tekst en 
figuur", maar de centrale rol wordt gespeeld door diepe verwerkingsprocessen, zoals "zelfverbanden leggen", 
"conclusies trekken" etc. Verder zijn de bestuderingsprocessen gericht op alle vier kennissoorten en ook op 
combinaties biervan. 

2. ONDERWUZEN: THEORETISCH KADER: 

De uitkomsten van de bier boven beschreven onderzoeken naar kennis en naar leren van natuurkunde leidde 
tot de vraag naar de invloed van de docent op de bestuderingprocessen van de student en zo op de verworven 
kennis. V oor een vervolgstudie werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

- is het mogelijk om de activiteiten van een docent te bescbrijven en te'classificeren op hetzelfde niveau als 
bestuderingsprocessen? 

- zo ja, welke typen processen treden dan in de praktijk van colleges en oefeningen op, en op welke kennis-
soortenzijn die activiteiten gericht? 

- zijn dit ook de processen die, gezien de uitkomst van de studie naar het leren, van speciaal belang lijken? 

De theoretische overwegingen in paragraaf 1.2 werden doorgetrokkeri naar onderwijsactiviteiten van de 
docent/instructeur. We defmieerden het begrip instlUctieproces als een cognitieve activiteit van de docent 
die gericht is op het proces van kennisverwerving van de studenten. In het verlengde van de theorie over 
bestuderingsprocessen werden drie hoofdcategorien van instructieprocessen gedefinieerd: 

1. Het aahbieden van nieuwe keDms, 
2. Het integreren van de nieuwe kennis, en 
3. Het verbinden van de nieuwe kennismet voorkennis. 
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Uit de studie van het leren via tektststudie blijkt dat zwakke studenten weinig diepe verwerkingsprocessen 
hebben. In een normatief model voor instructieprocessen zouden daarom processen die onder integreren en 
verbinden vallen een belangrijke rol spelen. Het ontwikkelen van zo'n model, anaIoog aan het model voor 
het verwerven van meuwe kennis, zou tegelijk een antwoord geven op' de eerste onderzoeksvraag naar de 
mogelijkbeid om instructieprocessen te bescbrijven en te classificeren. Met de drie hoofdcategorien aanbieden, 
integreren en verbinden en het anaIyseschema voor bestuderingsproeessen als uitgangspunt (Ferguson-Hessler' 
& de long, 1987, 1988) stelden we een voorlopig anaIyseschema voor instructieprocessen op,een eerste versie 
van een normatief model voor deze processen. Hierbij werd ook gebruikt gemaakt van persoonlijke ervaringen 
met het geven en het volgen van colleges en instructies. Het verdere testen en ontwikkelen vanbet model, 
zoals beschreven in het voorlopige anaIyseschema voor instructieprocessen, wordt in paragraaf 3 behandeld. 

Enke1e voorbeelden uit het model maken duidelijk hoe de instructieprOcessen gerelateerd zijn aan de eerder 
gedefmieerde bestuderingsprocessen. 

1. Aanbieden: 

. 2.lntegreren: 

3. Verbinden: 

mondelingpresenteren van feiten, definities, of formules, demonstreren van een experiment 
of verscbijnsel. 
verbanden leggen, conclusies trekken, vergelijkingen uitvoeren, een situatie anaIyseren, een 
schema of overzicht maken. 
een onderdeel van de voorkennis als vertrekpunt gebruiken bij een afleiding of een bewijs, 
een aIgemeen bekend verschijnsel aanwijzen als gevolg van een onderdeel van de meuwe 
kennis. 

Over het functioneren van de instructieprocessen in het onderwijs kan het volgende worden opgemerkt: 

1. Het aanbieden van meuwe kennis gebeurt met alleen tijdens colleges en oefeningen, maar ook en voor 
een belangrijk deel via dictaten en boeken. De docent speelt echter een belangrijke rol doordat bij of 
zij de mogelijkbeid heeft om het aanbieden van nieuwe elementen van kennis continu af te wisselen met 
activiteiten die het integreren en verbinden demonstreren en stimuleren. In de praktijk hebben de 
meeste . studenten de beschikbare teksten niet van tevoren bestudeerd, en dan moet het aanbieden" 
voorafgaan aan of tegelijk opgaan met het structureren van de meuwe kennis. In de natuurwetenschap
pen speelt het demonstreren van verscbijnselen en apparatuur een belangrijke rol; dit kan eventueel 
gebeuren m.b.v. film, video of computersimulaties. Het wezenlijke is dat bier kennis aangeboden wordt 
die met via de woorden en figuren van een hoek of dictaat aangeteikt kan worden. 

2. Het integreren van de meuwe kennis, het brengen van structuur en zin in wat verteld en gedemonstreerd 
is, dat is de kern van de taak van de docent. Omdat zin en structuur niet als kant en klare producten 
kunnen worden overgedragen van docent op student gaat het om activiteiten aIs het richten van de 
aandacht op belangrijke onderdelen en verbanden, en het demonstreren van processen van diepe 
verwerking, zoals concluSies trekken, vergelijkingen maken, confronterende vragen stellen. 

'; . 

3. Het verbinden - ook een belangrijk onderdeel van het zinvol maken van de meuwe kennis - gebeurt aIs 
de aI aanwezige kennis expliciet gebruikt wordt als vertrekpunt bij het aanbieden van nieuwe onderde1en 
van de kennis, bijv. door het stellen van een probleem. Ook wordt at aanwezige kennis toegepast bij het 
analyseren van een nieuwe situatie of het oplossen van een probleem. . 

Het begrip instructieproces, zoals in dit onderzoek gebruikt, beperkt zich tot die activiteiten van de docent . 
die direct gericht zijn op kennisverWerving. Activiteiten die bedoeld zijn om bijv. het groepsgebeuren te' 
beinvloeden of om individuele studenten te stimuleren worden buiten beschouwing gelaten. 

Het uitwerken van het vorlopige model tot een anaIyseschema voor instructieprocessen en het toepassen 
hiervan op onderwijs in een natuurkundevak wordt in de volgende paragrafen besproken. 

3. MEmODE EN DATA-ANALYSE 

Met het construeren van een voorlopig anaIyseschema voor instructieprocessen was een tentatiefantwoord 
gegeven op de eerste onderzoeksvraag naar de mogelijkbeden om instructieprocessen te beschrijven en 
classificeren op een mamer die anaIoog is aan de beschrijving van bestuderingsprocessen. Om na te gaan of 
de specificaties van het schema ook in de praktijk bruikbaar waren om onderwijs mee te beschrijven was het 
noodzakelijk om te beschikken over de letterlijke tekst van colleges en oefeningen gegeven door verschillende 



personen met ervaring in bet doceren van een natuurkundevak. A1s de beschrijving zou slagen, zou daarmee 
de eerste onderzoeksvraag bevestigend beantwoord zijn en tegelijk zou een antwoord gevonden zijn op de 
tweede vraag: welke instructieprocessen treden in de praktijk van bet onderwijs op welke kennissoorten zijn 
deze processen gericht? 

Door de medewerking van een aantal collega's v~ de Faculteit der Techniscbe Natuurkunde van de TUE 
konden hoorco//eges van bet vak Elektriciteit en Magnetisme I van drie ervaren docenten worden opgenomen 
op de band voor analyse. Bovendien werd een z.g. "knijpertjescol/ege" opgenomen. Dit zijn colleges die 
opgebouwd zijn uit vragen, waarop studenten tijdens bet college m.b.v. "knijpertjes" (elektriscbe schakelaars) 
kollektief bun antwoord kunnen geven.lnstructies (d.w.z. oefeningen in bet oplossen van vraagstukken) in 
bet vak werden geregistreerd van vijf verschillende docenten. 

Met een uitzondering gebeurde de registratie op audioband, en de opnamen van de colleges werden aan
gevuld met aantekeningen die tijdens bet college door twee personen gemaakt werden. De ene persoon 
meld de inhoud bij en noteerde vooral alles wat op bet bord gescbreven of getekend werd. De tweede maakte 
een voorlopige classificatie van instructieprocessen volgens bet analyseschema. Deinstructies werden door 
een persoon genotuleerd tijdens de opname. Een college werd opgenomen op videoband; dit omdat de 
desbetreffende docent bet college voor bet laatst gaf en de opname vijf maanden voor de overige opnamens 
moesten gebeuren, toen bet analysescbema nog niet uitgewerkt was. 

Het voorlopige analyscbescbema werd toogepast op bet op videoband beschikbare college. Hiervoor moost 
bet scbema worden aangevuld tot een descriptief model voor instructieprocessen. Om aile activiteiten van 
de docent te kunnen classificeren bij de analyse vulden we de instructieprocessen aan met een vierde, voor
waardescbeppende, categorie, waarin organisatorische activiteiten werden opgenomen evenals bet motiveren 
en bet aangeven en actua1iseren van voorkennis. 

Het uitvoeren van de analyse ging gepaard met enkele problem en, waarvan er een berziening van bet voor
lopige analysescbema noodzakelijk maakte. 

Ten eerste speelde. zoals altijd bij protocolanalyse, bet probleem van bet afbakenen van de eenheden gespro
ken tekst, die geclassificeerd werden. In navolging van Wouters en de Jong (1982) werd gewerkt met z.g. 
zinvolle eenheden van lekst, waar de inhoud van bet gesprokene bepalend was voor de afgreozing van een 
eenheid. Deze afgreozing was niet altijd even evident. Ervaring toonde aan dat bet niet zinvol was om de 
analyse al te "fijnkorrelig" te maken, bijv. per zin of gedeelte daarvan. De process en waarin we geinteresseerd 
waren bleken zich af le spelen in "zinvolle eenheden" gesproken tekst van enkele zinnen, zoals te zien is in 
bet voorbeeld van een stukje protocol in figuur 1. 

Ten tweede waren de instructieprocessen, die in de eerste versie van bet analyseschema waren opgenomen, 
met allemaal van dezelfde graad van complexiteit. In navolging van leerpsychologen als Gagne en Briggs 
(1977), die een reeks van vaardigheden van oplopende complexiteit deftnieren badden we in het voorlopige 
analyseschema een scala van instructieprocessen ingevoerd, opJopend in comple:xiteit van "aangeven van 
kempunten" tot "analyseren". Het uitvoeren van de analyse leerde ecbter dat een activiteit als "analyseren 
van een situatie" bet beste bescbouwd kon worden als een sequentie van meer elementaire processen, bijv. 
kempunten vaststellen, verbanden leggen, conclusies trekken. Besloten werd om in de analyse alleen te 
werken met deze elementaire processen, die niet kondeo worden onderverdeeld in andere processen. De 
twee instructieprocessen "analyseren- en "syntbetiseren- werden daarom geschrapt uit bet analysechema. WeI 
werd in een aantal gevallen.in het protocol een sequentie van processen aangemerkt als analyse of syntbese. 
Ook werden enkele ander aanpassingen ingevoerd in het analyseschema om het geschikt te maken voor de 
classificatie van colleges en oefeningen, dus als descriptief model van instructieprocessen. Het definitieve 
analysescbema is te vinden in de Appendix. ' 

Net als bij het onderzoek naar bestuderingsprocessen (paragraaf 1.2, Ferguson-Hessler & de Jong.1987, 1988) 
werd ook een tweede dimensie van classificatie van de instructieprocessen gebruikt. namelijk de kennissooTt 
of combinatie van kennisSOOTten, waarop bet praces gericht was. Het resultaat was dat iedere zinvolle 
eenheid in de wtgesproken tekst gekenmerkt werd door een instructieproces en (in de meeste gevallen) eeo 
of meer kennissoorten. 

Met bet aangepaste analysescbema werden alle beschikbare opnamen van colleges geanalyseerd. Tegen de 
gewoonte in werd ook de al gebruikte opnames opnieuw geanalyseerd; dit omdat het aantal .beschikbare 
opnames van colleges tot drie beperkt was. In deze fase werden enkele kleine aanpassingen en aanvullingeo 
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van het analyseschema gedaan. De gesproken tekst van colleges en oefeningen werd (bijna) integraal uit
getyped. De "zinvolle eenheden" werden gedefmieerd en geclassificeerd, waarna de codering van de clas
sificatie, zoals deze uit het analyseschema in het Appendix blijkt, samen met gegevens over de kennissoort( en) 
in dezelfde file werd ingevoerd. In een aparte kolom werden typische sequenties zoals analyse genoteerd. Een 
voorbeeld van een onderdeel van een protocol is te vinden in fJgUur 1. 

1.1 DSP begin An Dus met een lading Q op deze hoI neemt die een potentiaal O/411'EoR aan, met 
andere woorden, wat is in dit geval a gedeeld door de potentiaal van dat ding, 
dat is 411'EoR. Dat is de capaciteit van een hoI. En dan zeg ik er stiekem bij, 
t.o.v. oneindig. 

2.1 DS Wat ik eigenlijk aan het uitrekenen ben is de capaciteit van een stelsel lichamen, 
waarvan een de hoI is en de andere is wat in het oneindig. De vorm interesseert 
me niet, want dat maakt toch niets uit. 

3.1.1 DSP Maar er zou iemand zo slim kunnen zijn die zegt: U heeft net een paar weken 
geleden vertelt dat die potentiaalkeuze zelf gemaakt mocht worden. We mochten 
best die potentiaal op die hoI nul stellen, er bestonden immers aleen potentiaal
verschillen. 

2.2 D En met een potentaal nul wordt O/U oneindig en ik heb een condensator met 
een oneindige capaciteit. Maar zo werkt het natuurlijk niet. 

3.1.1 DS Want als we het in dit verband over de potentiaal hebben, hebben we het in 
feite over de arbeid die ik heb moeten verrichten om die hoI op te laden, dat 
is het potentiaalbegrip wat bier een rol speeit. En die lading die komt uit het 
oneindige, die komt niet van dit oppervlak. 

2.4 SP En daarom moet ik de potentiaal nemen Lo.v. oneindig. Ik ben dus in feite het 
stelsel hoI t.o.v. oneindig aan het berekenen. 

1.1 D De capaciteit van zo'n hoi noemt men ook wei de eigencapaciteit, om aan te 
tonen dat daar toch wei iets bijzonders mee aan de hand is. 

Figuur 1. Onderdeel van het protocol van een college. 

Gezien het kleine aantal beschikbare protocollen was de dataverwerking op exploratie en niet op statistische 
analyse gericht. V oor ieder van de protocollen werd een stroomdiagram gemaakt, waar de instructieprocessen 
en kennissoorten in tijdvolgorde werden uitgezet. Hier kan men het wisselende gebruik van de verschillende 
processen volgen en de betrokken kennissoorten zien. Een voorbeeld van een onderdeel van zo'n stroom
diagram is te vinden in figuur 2. Per docent werd ook een overzicht gemaakt van de aantallen van ieder 
instructieproces en de kennissoort of combinatie van kennissoorten waarop het proces werkte; dit overzicht 
kreeg de vorm van een frequentiematrix, zoals het voorbeeld in tabel 1 laat zien. 
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Figuur 2. Onderdeel van een stroomdiagram. Horizontaal instructieprocessen; vertikaal volgorde in de tijd. 

4.RESULTATEN 

De resultaten van de protocolanalyse worden hieronder apart besproken voor instructieprocessen en kennis
soorten. Het totale beeld van de instructieprocessen wordt in volgend hoofdstuk behandeld. 

4.1 InstlUctieprocessen 
De uitkomsten van de analyse zoals gegeven in de frequentietabellen voor ieder college en oefening zijn 
samengevat in de labellen 2, 3, en 4. Tabel2 geeft per docent de verdeling van de instructieprocessen (oit 
het analyseschema zoals opgenomen in de Appendix naar categorie en subcategorie) tabel3 geeft een verkort 
overzicht van deze informatie, terwijl in tabe14 per docent een verdeling gegeven wordt van instructieproces
sen naar de kennissoort of combinatie van kennissoorten waarop het proces werkt. Iedere tabel geeft zowel 
de absolute aantallen instrudieprocessen als de procentuele verdeling per docent. Kolom 1, 2 en 3 zijn 
hoorcolleges, 4 is het "knijpertjescollege" en 5, 6 en 7 zijn de oefeningen in probleemoplossen. De inter
pretatie van de gegevens van de labellen gebeurt tegen de achtergrond van de fundies van de verschillende 
onderwijsvormen: hoorcollege is bedoeld om kennis te maken met de nieuwe leerstof en oefeningen om de 
nieuwe kennis te leren toepassen. 
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I I S I P I PS I D I DS I DP I DPS I Totals 
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
0.3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
0,.4 9 0 0 0 1 0 0 0 10 
0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
1.1 0 0 1 1 4 1 0 10 17 
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.1 0 0 1 1 1 5 0 1 9 
2.2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
2.3 0 0 0 1 0 3 0 1 5 
2.4 0 1 0 1 1 0 0 1 4 
2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
3.1.1 0 1 1 0 3 3 0 1 9 
3.1. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Totaall 12 I 2 I 3 I 5 I 12 I 15 I 0 I 15 I 64 

Tobe/I. Frekwentietabel voor een college-uur. 

Het totale aantal processen vaneert van docent tot docent. Die vanatie beeft voor een gedeelte te maken met 
verscbillen in de snelbeid van presentatie van de stof en voor een gedeelte met verscbillen in stijl van col
legegeven. De ene docent wisselt vaker van onderwerp dan de andere, of baalt vaker associaties of verbanden 
aan die even bet betoog onderbreken. Tocb vertonen de stroomdiagrammen en de frequentie-matrices van 
de boorcolleges grote overeenstemming. Bij bet "knijpertjescollege" wijkt de situatie ecbter wezenlijk af van 
de andere colleges. 

Dit college is voornamelijk opgebouwd uit de bebandeling van toepassingen van enkele fundamentele wetten, 
in bet bier actuele geval de wet van Gauss en de kringintegraalstelling voor bet elektrostatische veld. De 
oplossing van de gegeven problemen wordt onderverdeeld in een groot aantal stappeD, zodat iedere slap 
"geknepen" kan worden, d.w.z. dat er een twee- of meerkeuzevraag gesteld kan worden, waaruit de studenten 
m.b.v. bun knopjes ~~n alternatief aan kunnen'geven als bet goede antwoord. Ter inleiding op bet vragen 
stellen wordt de probleemsituatie gepresenteerd en in sommige gevallen wordt er een situatieanalyse uit
gevoerd. 
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TabeI2. 
Instructieprocessen: aanta/len en, tussen haakjes," percentages. 

IP 1 2 3 

0.1 7 (4) 7 (4) 15 (11) 
0.2 1 (1) 4 (2) 0 (0) 
0.3 9 (5) 2 (1) 3 (2) 
0.4 16 (9) 19 (12) 7 (5) 
0.5 7 (4) "7 (4) 2 (1) 

1.1 73 (40) 46 (29) 46 (34) 
1.2 0 (0) 4 (2) 0 (0) 

2.0 5 (3) 6 (4) 4 (3) 
2.1 16 (9) 18 (11) 13 (10) 
2.2 2 (1) 3 (2) 5 (4) 
2.3 9 (5) 14 (9) 12 (9) 
2.4 15 (8) 5 (3) 11 (8) 
2.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

3.0 9 (5) 8 (5) 6 (4) 
3.1.1 9 (5) 16 (10) 7 (5) 
3.1.2 3 (2) 2 (1) 3 (2) 
3.1.3 2 (1) 0 (0) 2 (1) 
3.2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Totaal 183 161 136 
(102) (99) (99) 

Kolom IP: Instructieprocessen (zie Appendix) 
1-3: colleges 
4: "knijpertjescollege" 
5-7: oefeningen probIeemopiossen 

4 

14 (5) 
4 (1) 
3 (1) 

43 (15) 
4 (1) 

42 (15) 
18 (6) 

1 (0) 
8 (3) 
3 (1) 

16 (6) 
10 (3) 
47 (16) 

39 (14) 
28 (10) 
6 (2) 
1 (0) 
0 (0) 

287 
(99) 

5 6 7 

7 (4) 6 (6) 7 (4) 
2 (1) 1 (1) 1 (1) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 
9 (6) 4 (4) 1 (1) 
3 (2) 4 (4) 5 (3) 

24 (15) 26 (27) 34 (21) 
0 (0) 0 (0) 4 (2) 

11 (7) 14. (14) 1 (1) 
24 (15) 11 (11) 15 (9) 
0 (0) 1 (1) 6 (4) 
9 (6) 1 (1) 15 (9) 

18 (11) 3 (3) 20 (12) 
3 (2) 1 (1) 10 (6) 

22 (14) 9 (9) 27 (16) 
13 (8) 4 (4) 7 (4) 
9 (6) 0 (0) 0 (0) 
2 (1) 1 (1) 7 (4) 
4 (3) 11 (11) 4 (2) 

160 97 164 
(101) (98) (99) 

Het gevoig voor de protocollen van dit college is in eerste instantie dat er een groot aantal "technische" 
processen optreden, die te maken hebben met het Iaten knijpen ("Wie zegt: antwoord b is goed?") en met 
het ijken van het systeem. Deze processen (totaal 71) zijn in de tabellen 2, 3 en 4 niet opgenomen, dit om 
een vergelijking met de andere colleges makkelijker te maken. Het inhoudelijk formuleren van de vraag die 
"geknepen" gaat worden is gescored als categorie 2.5 en is weI opgenomen in de tabellen, soms apart uit
gesplitst. Ondanks het verwijderen van de "technische" processen is het totale aantal instructieprocessen 
anderhalf tot twee maal zo groot als voor de hoorcolleges (terwiji de beschikbare tijd natuurlijk kleiner was). 
Het stellen van de vragen en geven van de correcte antwoorden Ieidt tot een groot aantal korte en inhoudelijk 
zeer beperkte processen. " 

Wat betreft de verdeling van de instTuctieprocessen over de drie hoofdcategorieen geven de stroomdiagram
men een kwalitatieve indruk. Ze vertonen aile hetzelfde grondpatroon van wisselingen tussen aanbieden van 
nieuwe kennis, integreren en verbinden. Nergens treden Iangere perioden op waar een van deze categorieen 
niet de aandacht krijgt. 
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Tabe13. 
Korte overzicht instntctieprocessen: aantallen en, tuSSf!n haakjes, percentages. 

IP 1 1 3 4 5 6 7 

0 40 (22) 39 (24) 27 (20) 68 (24) 21 (13) 15 (15) 14 (9) 
1 73 (40) 50 (31) 46 (34) 60 (21) 24 (15) 26 (27) 38 (23) 
2 47 (26) 46 (29) 45 (33) , 85 (30) 65 (41) 31 (32) 67 (41) 
2.1 16 (9) 18 (11) 13 (10) 8 (3) 24 (15) 11 (11) 15 (9) 
2.2-4 26 (14) 22 (14) 28 (21) 29 (10) 27 (17) 5 (5) 41 (25) 
2.5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 47 (16) 3 (2) 1 (1) 10 (6) 
3 23 (13) 26 (16) 18 (13) 74 (26) 50 (31) 25 (26) 45 (27) 
3.1 14 (8) 18 (11) 12 (9) 35 (12) 24 (15) 5 (5) 14 (9) 

Tabe14. 
Kennissoorten; aantallen en, tussen hookjes, percentages. 

1 1 3 4 5 6 7 

Geen 31 (17) 33 (20) 26 (19) 76 (26) 24 (15) 18 (19) 15 (9) 
D 68 (37) 39 (24) 37 (27) 76 (26) 48 (30) 21 (22) 42 (26) 
P 11 (6) 5 (3) 4 (3) 33 (11) 20 (12) 15 (15) 13 (8) 
S 19 (10) 6 (4) 4 (3) 31 (11) 15 (9) 12 (12) 18 (11) 
DP 12 (7) 1 (1) 13 (10) 7 (2) 26 (16) 10 (10) 18 (11) • 
DS 28 (15) 32 (20) 34 (25) 50 (17) 19 (12) 8 (8) 32 (20) 
PS 9 (5) 16 (10) 3 (2) 7 (2) 7 (4) 7 (7) 12 (7) 
OPS 5 (3) 29 (18) 15 (11) 7 (2) 1 (1) 4 (4) 14 (9) 
Str 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 

Totaal 183 161 136 287 160 97 164 
(100) (100) (100) (97) (99) . (99) (101) 

De kwantitatieve verschillen zijn bet best te zien in de tabellen 2 en 3. Tussen de boorcolleges treden geen 
opvallende verschillen op: zoals al uit de. stroomdiagrammen bleek verdelen alle docenten bun tijd een 
aandacht over bet presenteren van nieuwe onderdelen van de stof en bet integreren en verbinden van de 
kennis. Docent 1 besteedt absoluut en verboudingsgewijs wat meer aandacht aan bet aanbieden van nieuwe 
kennis dan de anderen, terwijl docent 2 meer processen beeft waar expliciete verbanden met voorkennis 
gelegd worden, en docent 3zich meer bezighoudt met bet integreren. In de oefeningen wordt, zoals te 
verwacbten was, minder aandacht besteed aan bet presenteren van nieuwe kennis en meer aan bet integreren 
en verbinden. Het "knijpertjescollege" ligt ergens tussen colleges en oefeningen in. Oit is niet onverwacht, 
gezien bet feit dat de functie van dit college een combinatie van college en oefening is. Het absolute aantal 
processen in boofdcategorie 1 is echter niet kleiner dan bij de andere colleges. Oit beeft te maken met bet 
feit dat tossen de rijen wagen over de toepassingendoor nieuwe situaties worden gepresenteerd en geanaly
seerd op een manier die niet zoveel afwijkt van wat in gewone colleges gebeurt. Als bet stellen van de vragen 
aan de studenten niet meegeteld wordt onder integreren, krijgt ook deze categorie minder aandacbt in de 
"knijpertjeseolleges", terwijl de categorieverbinden juist meer aandacbt krijgt dan bij de andere vormen van 
onderwijs. 

Gaat men meer in detail in op de subcategorieen van instntctieprocessen, bijv. de diepe verwerkingsprocessen 
2.2 tIm 2.4 ("colifronteren", "zelf verbanden leggen" resp. "conclusies trekken"), valt op dat deze processen, 
di~ in bet normatieve model (p. 5) een belangrijke rol vervullen, bij alle docenten voorkomen en dat er met 
een uitzondering weinig verschillen zijn in de absolute aantallen. Procentueel gezien liggen college 3 en 
oefening 5 duidelijk boger dan de andere en college 4 lager. In een van de oefeningen treden deze belangrijke 
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processen maar mondjesmaat op. Door het grote aantal toepassingen van voorkennis in de "knijpertjescol
leges" is het aantal instructieprocessen in categorie 3, verbinden, bier veel hoger dan voor de andere colleges. 
Meer dan de helft van deze processen vallen ecbter onder sUbcategorie 3,0, "gebruiken zonder nadere 
toelichting"; dit gebeurt bijv. als gesteld wordt "ja, antwoord c is goed". Het expliciet leggen van verbanden 
met de voorkennis valt onder 3.1 en ook bier ligt college 4 beduidend hoger in absolute getalIen, maar 
procentueel gezien nauwelijks hoger dan college 2 en lager dan oefeDing 5. 

Onderzoeksvraag drie: "zijn de in de praktijk optredende instructieprocessen ook van bet type dat, gegeven 
de uitkomst van de studie naar het Ieren, van speciaal belang lijkt?" kan dus bevestigend worden beantwoord, 
zij het dat dit antwoord enige nuancering nodig heeft. In boofdstuk 2 werd de nadruk gelegd op instruc
tieprocessen als demonstratie van belangrijke bestuderingsprocessen en als stimulans om zelf deze processen 
toe te passen. Dit aspect laat zich niet meten door zuiver tellen van bet aantal processen van een bepaald 
type, zoals in dit onderzoek gebeurde. Nader onderzoek naar de directe invloed van instructieprocessen op 
het leren is biervoor nodig. 

4.2 Kennissoorten 
De kennissoorten en combinaties van kennissoorten waarop de instructieprocessen gericbt zijn, zijn in tabel 
4 te vinden. D staat daar voor dec1aratieve, P voor procedurele, S voor situationele en Str voor strategieken
Dis. Ook wat kennissoorten betreft zijn er geen drastische verschillen tussen de docenten. Declaratieve kennis 
mjgt de hoofdmoot van de aandacbt, gevolgd door de combinatie DS, de relatie tussen declaratieve kennis 
en de gegeven situatie. De andere combinaties komen minder vaak voor, en geiSoleerde procedurele en 
situationele kennis mjgt meer aandacht tijdens de oefeningen dan tijdens de colleges. Hierop vormt college 
2 ecbter een uitzondering; deze docent valt op door het grote aantal instructieprocessen waar alIe drie 
kennissoorten in hun onderling verband voorkomen. Dit type proces zou men ook verwachten in de oefenin
gen, maar daar treden ze zelden op. De instructieprocessen van het "knijpertjescollege" aan de andere hand 
zijn boofdzakelijk gericht op niet meer dan een kennissoort, een logisch gevolg van het feit dat deze processen 
gemiddeld van kortere duur zijn en minder inhoud hebben dan het geval is in de hoorcolleges. Opvallend is 
ook dat strategiekennis maar in een van de oefeningen, en dan sporadisch, voorkomt. 

Tabel5. 
Kennissoorten bij het aanbieden van nieuwe kennis,' aantallenen, tussen haakjes, percentages. 

1 2 3 4 S 6 7 

Geen 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 
D 19 (26) 8 (16) 7 (15) 10 (17) 0 (0) 2 (8) 6 (16) 
P 8 (11) 2 (4) 2 (4) 16 (27) 3 (13) 9 (35) 7 (18) 
S 13 (18) 2 (4) 2 (4)' 16 (27) 9 (37) 8 (31) 8 (21) 
DP 9 (12) 0 (0) 8 (17) 3 (5) 5 (21) 2 (8) 10 (26) 
DS 15 (21) 8 (16) 14 (30) 10 (17) 3 (13) 0 (0) 2 (5) 
PS 7 (10) 8 (16) 1 (2) 3 (5) :3 (13) 4 (15) 5 (13) 
DPS 2 (3) 22 (44) 12 (26) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Str 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 

Totaal 73 50 46 60 24 26 38 
(101) (100) (98) (101) (101) (101) (99) 

Een indruk van het verband tusseninstructieprocessen en kennissoorten valt af te leiden uit de tabellen 5, 
6, 7 en 8. Rier is voor iedere categorie van instructieprocessen de verdeling naar kennissoort aangegeven. Bij 
het aanbieden van nieuwe kennis komen de hoven genoemde verschillen tussen colleges in sterkere mate naar 
voren: docent 1 geeft meer aandacht aan dec1aratieve kennis dan de anderen en verdeelt verder zijn aandacht 
vcij gelijkmatig over de kennissoorten en de combinaties daarvan. De combinatie DPS treedt nergens op. Bij 
de docenten 2 en 3 is meer dan de helft van de instructieprocessen in deze categorie gericht op relaties tussen 
kennissoorten, terwijl docent 4 bier veel lagere percentages heeft. In de oefeningen wordt hoofdzakelijk 
procedurele en situationele kennis aangeboden, geisoleerd of in relatie tot declaratieve kennis. V oor de 
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categorieen integreren en verbinden zijn de verschillenkleiner; hier valt op dat docent 1 zich voor het aller 
grootste gedeelte op declaratieve kenrus rieht, en dat ook bij de andere docenten declaratieve kennis sam en 
met de combinatie DS de grootste aandacht krijgt. 

Tabe16. 
Kennisso01ten' bij het integnrren vOn nieuwe kennis; aanta/len en, tussen haakjes, percentages. 

1 2 3 4 4· 5 6 '7 

Geen 0 (0) o (0) 0(0) 2 (2) 1 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (1) 
D 29 (62) 16 (35) 21 (47) 40 (47) 12 (32) 24 (37) 13 (42) 21 (31) 
P 1 (2) 2 (4) 1 (2) 12 (14) o (0) 14 (22) 3 (10) 5(7) 
S 4 (9) 3(7) 1 (2) 7 (8) 6 (16) 2 (3) o (0) 7 (10) 

DP 1 (2) o (0) 3 (7) 1 (1) o (0) 13 (20) 5 (16) 4 (6) 
DS 9 (19) 12 (26) 16 (36) 21 (25) 18 (47) 9 (14) 4 (13) 14 (21) 
PS . 2 (4) 8 (17) 1 (2) 2 (2) 1 (3) 2 (3) 3 (10) 5(7) 

DPS 1 (2) 5 (11) 2 (4) o {OJ o (0) o (0) 1 (3) 10 (15) 
Str o {OJ o (0) o (OJ o (0) o (0) 0(0) , 1 (3) o (0) 

Totaal47 46 45 85 38 65 31 67 
(100) (100) (100) (99) (101) (101) (100) (98) 

In de getallen onder 4* zijn de vragen, 2.5, verwijderd. 

Kolom 1-3: colleges 
4: "knijpertjescollege" 
5-7: oefeningen probleemoplossen 

Tabel7. 
Kennissoorten bij het verbinden; aanta/len en, tussen haakjes, percentages. 

1 2 3 4 S 6 7 

Geen· 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (19) 2 (4) 2 (8) 0 (0) 
D 17 (74) 12 (46) 8 (44) 24 (32) 24 (48) 6 (24) 15 (33) 
P 0 (0) 1 (4) 1 (6) 5 (7) 2 (4) 3 (12) 1 (2) 
S 2 (9) 1 (4) 1 (6) 6 (8) 4 (8) 4 (16) 3 (7) 
DP 1 (4) 1 (4) 2 (11) 2 (3) 8 (16) . 3 (12) 4 (9) 
DS 3 (13) 9 (35) 4 (22) 17 (23) 7 (14) 4 (16) 16 (36) 
PS 0 (0) 0 (0) 1 (6) 2 (3) ·2 (4) 0 (0) 2 (4) 
DPS 0 (0) 2 (8) 1 (6) 4 (5) 1 (2) 3 (12) 4 (9) 

Totaal 23 26 18 74 50 25 45 
(100) (101) (101) (100) (100) (100) (100) 
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Tabe18. 
Kennissoorten bij het verbinden van nieuwe kennis met voorkennis; aanta//en en, tussen haakjes, percenta-
ges. 
Bier is aileen categorie 3.1, verbinden van nieuwe kennis met voorkennis, opgenomen. 

1 

D 10 (71) 
P 0 (0) 
S 2 (14) 

DP 0 (0) 
DS 2 (14) 

PS 0 (0) 
DPS 0 (0) 

Totaal 14 
(99) 

Kolom 1-3: colleges 

2 

7 (39) 
1 (6) 
1 (6) 

1 (6) 
7 (39) 

0 (0) 
1 (6) 

18 
(102) 

4: "knijpertjescollege" 

3 

8 (67) 
1 (8) 
0 (0) 

0 (0) 
3 (25) 

0 (0) 
0 (0) 

12 
(100) 

5-7: oefeningen probleemoplossen 

5 CONCLUSIES 

4 5 6 

11 (31) 12 (SO) 1 
4 (11) 1 (4) 0 
2 (6) 2 (8) 1 

1 (3) 4 (17) 1 
13 (37) 4 (17) 1 

2 (6) 1 (4) 0 
2 (6) 0 (0) 1 

35 24 5 
(100) (100) 

7 

(20) 5 (36) 
(0) o (0) 
(20) 3(21) 

(20) 0 (0) 
(20) 5 (36) 

(0) 1 (7) 
(20) 0 ( 0 ) 

14 
(100) (100) 

Vit de theoretische achtergrond van dit ooderzoek kan men een normatief model afleiden voor de cognitieve 
activiteiten van docenten van natuurkundevakken, een model waarin de volgende karakteristieke eigenschap
pen terug te vinden zijn: 
- de instructieprocessen die toegepast worden zijn verdeeld over het aanbieden van nieuwe kennis en het 

integreren en verbinden hiervan, 
- er wordt aandacht besteed aan processen die diepe verwerking van kennis demonstreren en stimuleren, 
- de instructieprocessen zijn gericht op aUe kennissoorteo en ook op de relaties tussen verschillende soorten 

kennis van een onderdeel van de stof. 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat deze karakteristieke aspecten teruggevonden worden in het 
onderwijs dat ervaren natuurkundedocenten geven, endat het mogelijk is om dit soort onderwijs te beschrij
yen en te systematiseren tangs de twee gedefmieerde dimensies van instructieproces en kennissoort. Verschil
len tussen individuele docenten en verschillende types onderwijs zijn in deze beschrijving concreet aan te 
geven. 

De gevonden verschillen zijn voor een gedeelte terug te voeren op variaties in doelstellingen voor de colleges 
en oefeningen, die wei betrekking hebben op hetzelfde yak maar gegeven worden voor studenten van verschil
lende faculteiten van de universiteit. De stof van de hoorcolleges met bijbehorende instructies worden 
geexamineerd in tentamens bestaande wt problemen. De stof van het "knijpertjescollege" daarentegen wordt 
geexamineerd via toetsen bestaande uit opgaven die onderverdeeld zijn in sommetjes, en waar alleen het 
goede antwoord lelt, maar de aanpak van de oplossing niet. Tegen deze achtergrond gezien zijn de instruc
tieprocessen van het "knijpertjescollege" waarschijolijk zeer efficient, daarentegen lijken ze minder geschikt 
te zijn voor het opbouwen van eeo doelmatige kennisbasis, zoals beschreven in paragraaf 1.1, dan de proces
sen die in de hoorcolleges gevonden zijn. 

De onderlinge verschillen tussen de hoorcolleges kunnen in verband gebracht worden met verschillen in 
doelgroepen. Wiskundestudenten zuUen waarschijolijk meer belang hechten aan de theoretische aspecten 

./ 
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van.het vak dan aan de toepassingen, terwiji van natuurkundestudenten het tegenovergestelde verwacht kan 
worden. 

Het belang van het bier gerapporteerde onderzoek ligt echter niet in eerste instantie in de onderlinge ver
gelijking van individuele colleges en oefeningen. Ook moeten de bier beschreven toepassing van de theorie 
op enke1e colleges met beschouwd worden als een oordeel over wat "beterM of Mminder goedft is. Veel eerder 
ligt het belang van deze beschrijvingssystematiek in de mogelijkheid om instnlctieprocessen in expliciete 
vonn te bespreken en in verJ:>and te brengen met doelstellingen en curriculumplanning. 

Dit maakt het mogelijk om ervaringen met college en instructie geven vast te leggen en over te dragen aan 
beginnende docenten. Voor het same05tellen van cursussen voor docenten biedt de systematiek een benader
ing, die concreet en herkenbaar is voor de docent, maar tegelijk voor verschillende vakinhouden binnen de 
exacte wete05chappen toepasbaar. De individuele docent kan bij het voorbereiden van zijn college of oefening 
gebruik maken van de systematiek om na te gaan dat inhoud en structuur van de leerstofvolledig behandeld 
wordt en dat de bestuderingsprocessen die nodig zijn om zich de stof eigen te maken gestimuleerd worden. 

V oor evaluatie en kwaliteitsbewaking van het onderwijs in exacte vakken biedt deze systematiek ook aangrij
pingspunten. Vanuit de doelstellingen is het mogelijk om niet alleen deinhoud van de te doceren stof vast 
te stellen; na een analyse van deze inhoud kan men ook uitspraken doen over de structuur van de kennis, 
de rol van de verschillende kennissoorten en over de instructieprocessen die het verwerven van de gewe05te 
kennis kunnen vergemakkelijken. . 

Te05lotte kan de bier ontwikkelde beschrijving worden toegepast bij het ontwerpen van computer onder
steund onderwijs (COO). Hier kan de auteur de toegepaste instructieprocessen volledig beheersen, maar dit 
is alleen zinvol als de keuze van processen en van behand~lde kennis gebaseerd kan worden op een theorie 
voor een doelmatige kennisbasis en voor de leerprocessen die nodig zijn om de gewenste kennis te verwerven. 
Een dergelijke ondersteuning wordt auteurs van COO naar ons weten slecht zee,r zelden geboden. 
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APPENDIX 

ANAL YSESCHEMA VOOR INSTRUCIJEPROCESSEN. 

O.Voorwaarden scheppen voor het leren. 
0.1. Het doel aangeven van liet college/instructie-uur of het eerstkomende gedeelte 

daarvan. 
Voorbeeld:Wat zou er in deze situatie gebeuren als .... ? Dat gaan we onderzoeken. 

0.2. Motivatie geven voor het verwerven van de aan te bieden kennis, bijv. een bekende 
toepassing noemen. 

0.3. Aangeven van welke kennis men vertrekt bij de behandeling van een nieuw onder
werp; ev. activeren van deze kennis. 

0.4. Organisatorische en andere niet inhoudelijke opmerkingen, die weI relevant zijn voor 
de inhoud. 
Voorbeeld:Dit wordt in het dictaat op bIz. 14 behandeld. 

0.5. Andere activiteiten die niet relevant zijn voor de inhoud. 

1. Aanbieden van nieuwe kennis. 

1.1. Mondeling presenteren van nieuwe kennis, een experiment demonstreren, ev. via 
film of video, een computersimulatie laten zien. De presentatie kan ook betrekking 
hebben op een situatie of een procedure. 

1.2. Herhalen van een onderdeel van de nieuwe kennis, ev. in andere woorden, zonder
dat dit de functie he eft van integreren. 

2. IntelUeren. 

2.0. Zonder nadere uitleg gebruik maken van nieuwe kennis. 
Voorbeeld:een nieuwe formule of definitie gebruiken. 

2.1. Kempunten aangeven, relevante punten aanhalen. 
Voorbeelden: Wat je hier in wezen doet is .... , In deze situatie is belangrijk dat. ... 

2.2. Confronteren, evaluerende vragen stellen. 
Voorbeelden:Met een potentiaal nul en C = Q/V wordt C oneindig, maar zo werkt 
het natuurlijk niet! .... gezien dat de lading in zo'n doosje niet verandert, maar de 
lading die we net gevonden hebben is weI degelijk veranderd. 

2.3. Verbanden leggen, vergelijkingen maken, verwachtingen uitspreken. 
V oorbeeld: Hier is het E-veld in vacuum groter dan in het dielectricum, terwijl in 
het vorige voorbeeld de E-velden gelijk waren. 

2.4. Conclusies trekken. AIleen het voorkomen van het woord "dus" is echter niet genoeg 
om 2.4 te scoren; altematieven zijn 2.1, kernpunten(en) aangeven, en 2.3, verbanden 
aangeven. 
Voorbeeld:We moeten nu tot de conclusie komen dat er behalve de lading die zich 
op de platen bevindt nog meer lading zit. 

2.5. Vragen stellen waarop een daadwerkelijk antwoord verwacht wordt (in de "knijper
tjescolleges"). 

3. Verbinden. 

3.0. Voorkennis zonder meer gebruiken, stilzwijgend er van uitgaan dat die bekend is. 
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3.1. Relaties leggen met voorkennis. 
3 .. 1.1Relaties leggen met voorkennis van hetzelfde yak, ev. de voorkennis in herinnering 

brengen. 
3.1.2Relaties leggen met kennis van andere vakgebieden. 
3.1.3Relaties leggen met algemene ke~ bijv. door het gebruik van een metafoor. 
3.2. Andere activiteiten. 


