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VOORWOORD 

Het nut van een voorwoord is dat diegenen die een rol hebben gespeeld bi; een 

onderzoek de eer kunnen krijgen die hen toekomt. Voor dit onderzoek is de 

bereidwilligheid en inzet van de onderstaande personen onmisbaar gweest. 

De studenten die zonder enige beloning een deel van hun (spaarzame) tijd 

opofferden om de experimentele taak uit te voeren. 

De docenten Natuurkunde, drs. J .H. Bmck, dr.ir. J .G.A. Holscher, dr. G.J. 

NiJgh en dr. F. J. de Hoog, die zo bereidwillig waren als experts de 

experimentele taak uit te voeren. 

De begeleiders van dit onderzoek, prof.dr. D.W. Vaags, prof.dr. G.J. 

Mellenbergh en dr. C. Hamaker. Zij zorgden ervoor dat het do en van onderzoek 

een nog aangenamere bezigheid werd dan het van nature al is. 

Ed Nijsen die ondanks toenemende werkbelasting voor een gedegen en vlotte 

verwerking van de gegevens zorg droeg. 

JooP Vervoort die met een bijzondere nauwgezetheid de kenniselementen uit 

de experimentele taak typte en ervoor zorgde dat dit op goed hanteerbare 

kaartjes gedrukt werd. Daarnaast verzorgde zii het typewerk voor dit rapport. 

Gerard van den Akker die de verschillende typografische werkzaamheden voor 

dit rapport verrichtte. HU!rarchische clusteranalyses veranderden onder zijn 

handen in kunstwerken. 

Mevr. M.C.K. Gruyters, die bijdroeg aan de grafieken die in dit rapport zijn 

opgenomen. 
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SUMMARY 

In research on problem solving in semantically rich domains it has been 

demonstrated that experts and novice students categorize problems in a different 

way. Experts pay attention to the fundamental principles applied in the solution, 

whereas novices concentrate on surface characteristics of problems. These 

differences are attributed to differences in the organization of knowledge in 

memory, the so called cognitive structure. Differences in categorization are also 

reported between good and poor novice problem solvers. 

On the other hand researchers studying the cognitive structure of novice students 

have not been able to demonstrate a stable relation between this structure and the 

level of performance in problem solving. This is probably due to the methods used to 

study the organization of knowledge, which include concepts only but do not include 

other types of knowledge that are important in problem solving, like procedures and 

characteristics of problem situations. 

The present research is an attempt to investigate the relation between cognitive 

structure and level of performance in problem solving, where all the types of 

knowledge mentioned above are included in the cognitive structure. 

A number of first year university students (n = 47) volunteered to take part in an 

experiment about one week after they sat an examination on Electricity and 

Magnetism. In this experiment they were asked to perform a sorting task, which 

enabled us to measure their cognitive structure with respect to this subject and to 

compare this to an 'ideal' structure, organized according to types of problems. 

Various techniques were used in order to analyse the data (correlation coefficients, 

hierarchical clusteranalysis). It was demonstrated that students with high 

examination grades have a cognitive structure that is significantly closer to the 

'ideal' structure than is the case with students with low grades. 

Separate analysis of the criteria used by the students in the sorting task confirmed 

these results: good problem solvers sorted mainly according to content and poor 

problem solvers according to surface characteristics. 

A striking piece of information from this experiment was that the number of 

elements of knowledge used in the sorting task, that was classed by the students as 

'unknown', was very small for all students, with an average of 2%. This confirms 

earlier results of several researchers: not the quantity but the quality of knowledge 

is what distinguishes good problem solvers from poor ones. 
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SAMBNV ATTING 

Onderzoek naar probleemoplossen in semantisch rijke domeinen heeft aangetoond 

dat experts en beginners problemen op verschillende wijze sorteren. Experts baseren 

hun sortering op fundamentele principes, die voor de oplossing gebruikt worden, 

terwijl beginners letten op oppervlakkige kenmerken van de problemen. Deze 

verschillen worden toegeschreven aan verschillen in de organisatie van de kennis in 

het geheugen, de zogenaamde cognitieve structuur. Verschillen in wijze van sorteren 

zijn ook gevonden tussen beginnende probleemoplossers met goede en slechte 

resultaten. 

Desondanks hebben onderzoekers die de cognitieve structuur van beginnende 

studenten bestuderen geen stabiele relatie kunnen aantonen tussen deze structuur en 

het prestatieniveau bi) probleemoplossen. Dit is waarschijnliJk te wilten aan de 

methoden, die gebruikt worden om de organisatie van kennis te bestuderen. Deze 

maken alleen gebruik van begrippen maar niet van andere soorten kennis , die bi) 

probleemopossen van belang zijn, zoals procedures en probleemkenmerken. 

In het hier beschreven onderzoek is een poging gemaakt om het verband tussen 

cognitieve structuur en prestatieniveau te be palen, waarbiJ al de boven genoemde 

soorten kennis in de cognitieve structuur opgenomen zijn. 

Een aantal eerstelaars studenten (n 47) nam op vrijwillige basis deel aan een 

experiment ongeveer een week nadat ze deelgenomen hadden aan een tentamen 

Electriciteit en Magnetisme. In dit experiment werd ze gevraagd om een sorteertaak 

uit te voeren, die geconstrueerd was om hun cognitieve structuur t.a.v. dit vak te 

meten en te vergelijken met een ideale structuur, georganiseerd volgens 

probleemtypes. Verschillende technieken werden gebruikt voor de analyse van de 

verzamelde data (correlatieberekening, hii.:Erarchische clusteranalyse). Aangetoond 

werd dat studenten met hoge tentamencijfers een cognitieve structuur hebben, die 

duidelijk dichter ligt bi) de 'ideale' probleemgerichte structuur dan het geval is met 

studenten met slechte cilfers. 

De criteria, die de studenten gebruikten in de sorteertaak, werden apart 

geanalyseerd. Het bovengenoemde resultaat werd hierdoor bevestigd: goede 

probleemoplossers sorteren hoofdzakelijk naar inhoud en slechte probleemoplossers 

naar oppervlakkige probleemkenmerken, zoals woorden. 

Een opvallend gegeven in dit experiment was dat het aantal in de taak gebruikte 

kenniselementen dat de studenten als 'onbekend' classificeerden, voor alle studenten 

heel klein was, gemiddeld ongeveer 2%. Dit bevestigt resultaten van andere 

onderzoekers: niet de hoeveelheid kennis, maar de kwaliteit ervan bepaalt het 

verschil tussen goede en slechte probleemoplossers. 
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PROBLBBMOPLOSSBN BN ORGANISATIB VAN NATUURKUNDIGB KBNNIS 

Ben onderzoek onder eerstejaars natuurkundestudenten. 

'Physicists often claim that the great beauty of Physics (unlike some 

other fields. such as organic Chemistry) is that there is relatively little to 

remember. By contrast many novice physics students complain that there 

is so much to remember. Both are probably right.' (Reif 1983, bIz. 47) 

1. INLBIDING BN THBORBTISCHB ACHTBRGROND 

De vraag waarom het oplossen van problemen in de natuurkunde en andere exacte 

vakken zoveel moeililkheden oplevert v~~r studenten heeft in de afgelopen jaren 

vele onderzoekers bezig gehouden. Men heeft het proces van oplossen van dit soort 

prob1emen geanalyseeerd, heuristieken geformuleerd die de oplossing 

vergemakkelijken. en onderwijssystemen en -experimenten opgezet om deze 

heuristieken expliciet te onderwijzen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het 

werk van Mettes, Pilot, en anderen aan de TH Twente. (Mettes &. Pilot, 1980) 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de kennis van beginners en experts, zowel de 

1000ud ervan als de structuur, d.w.z. de onderlinge sameOOang van verschillende 

kenniselementen. Uit Amerikaans onderzoek blilkt dat de verschillen tussen 

beginnende studenten en experts mogelijk vooral te vinden zijn in de organisatie van 

de kennis. Bxperts lijken de verschillende onderdelen van hun kennis samen te 

brengen in zinvolle 'clusters', terwijl beginnelingen deze structurering grotendeels 

missen. Waarschijnlijk is dit de achtergrond van de hierboven geciteerde paradox van 

Reif. zelf hoogleraar natuurkunde aan de University of Berkely en schrijver van een 

bekend leerboek, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. 

In het hier beschreven onderzoek hebben we geprobeerd om wat meer inzicht te 

krijgen in de verschillen in structuur van natuurkundige kennis bi} eerstejaars 

student en die weI en die geen goede prestaties leveren op een tentamen. Ben 

uitgebreide beschrilving van de theoretische basis hiervan. gezien vanuit de 

cognitieve psychologie is te vinden in een eerder verschenen rapport. 'Cognitieve 

structuur en probleemoplossen', (de Iong en Ferguson-Hessler. 1984). 

1.1. Voorwaarden voor het succesvol oplossen van problem en 

Deze titel gaven we twee jaar geleden aan een rapport (de Iong en 

Ferguson-Hessler, 1982), waarin op basis van een literatuuroverzicht een analyse 
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gemaakt wordt van de verschillende soorten kennis, die allemaal nodig zijn voor het 

oplossen van problemen in de exacte vakken: 

declaratieve kennis (wetten, formules, definities, etc.) 

procedurele kennis (ook kennis van wiskundige procedures) 

selectiekennis 

kennis van strategie 

Met 'selectiekennis' wordt hier bedoeld het herkennen van de relevante kenmerken 

van de gegeven probleemsituatie, en het op grond hiervan kiezen van die elementen 

van declantieve en procedurele kennis, die in het gegeven probleem tot een 

oplossing kunnen leiden. Onder 'strategie' wordt verstaan een algemene methode om 

problemen systematisch aan te pakken en op te lossen. 

In eerder onderzoek (Perguson-Hessler en de J ong, 1983) constateerden we dat twee 

belangrijke oorzaken van mislukldng bi) pogingen om problemen op te lossen in het 

gebled van Electriciteit en Magnetisme te vinden zijn in 

gebrek aan procedurele kennis 

het niet beschikbaar he bben van benodigde kennis. 

In het laatste geval ging het vaak om heel elementaire enlof centrale stukken 

kennis, bi)voorbeeld de wet van Paraday. elementen van declaratieve kennis, die de 

student bij een directe vraag hoogst waarschijnlijk weI zou kunnen reproduceren. 

Dat zo'n stuk kennis in de gegeven situatie niet 'gevonden' wordt heeft duidelijk te 

maken met gebrekkige organisatle van de kennis. waaronder ook een gebrek aan 

selectiekennis. Hier is dus vaak sprake van een mislukte zoekprocedure. Waarom 

mislukt dan bi; sommige studenten het zoeken, terwi)l het bi; anderen meer of 

minder vanzelf gaat? 

Reif (1983) benadrukt het belang van organisatie van de aanwezige kennis voor het 

slagen van een zoekprocedure in het kader van het oplossen van een probleem, maar 

ook andere onderzoekers hebben zich hiermee beziggehouden. In de volgende 

paragraaf zullen we wat nader ingaan op de betekenis van het structureren van 

kennis in de exacte vakken. 

1.2. Onderzoek naar de organisatie van vakkennls 

Het is een door vele docenten gedeelde ervaring, dat studenten vaak in staat zijn om 

grote hoeveelheden formules en definities te produceren. als ze daarom gevraagd 

worden. of als ze een probleem proberen op te lossen. Wat de docent hierill mist is 

de samenhang tussen de feiten. tussen formules onderling en tussen deze en de 

situaties waarin ze toepasbaar en nuttig zijn. M.a.w. de inhoudelijke structuur van 
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de leerstof is ruet terug te vinden. Maar juist de aanwezigheid van structuren. d.w.z. 

de mate waarin en de wijze waarop verschillende elementen uit de leerstof in 

verband gebracht worden met elkaar, wordt vaak gebruikt als graadmeter van het 

begrlp van de leerstof <Shavelson, 1974). Heel concreet betekent dit biJvoorbeeld dat 

tentamenopgaven soms bewust worden geconstrueerd om de aanwezigheid van dit 

soort,verbanden te toetsen. 

De structUUI van de kennis van een vak, zoals die is opgeslagen in het geheugen van 

een student of een expert, heeft een aantal verschi11ende aspecten, die door 

onderzoekers van geheugenstructuren onderscheiden zijn (Greeno, 1978; Resnick en 

Ford, 1981): 

de interne integratie, d.w.z. de mate waarin onderdelen van de leerstof in het 

geheugen met elkaar verbonden zijn en ruet geisoleerd zijn opgeslagen. 

de verbondenheid, de mate waarin onderdelen van de leerstof verbonden zijn 

met kenrus uit andere vakgebieden. 

de correspondentie, de mate waarin een geheugenstructuur overeenkomt met 

die van experts in het vakgebied. 

Onderzoek naar de structuur van kennis van exacte vakken bi} studenten beperkt 

zich meestal tot onderzoek van de interne integratie en van dat aspect van de 

correspondentie, dat hiermee overeenkomt. Als norm gebruikt men dan of een 

structuur van de kenrus, die gebaseerd is op een inhoudelijke analyse van de leerstof, 

bijvoorbeeld volgens een leerboek, of op de be paling van de kennisstructuur van 

deskundigen in het vak. De methoden, die voor de bepaUng van de structuur van 

iemands kennis van een bepaald vakgebied gebruikt worden, zijn beschreven in het 

eerder genoemde rapport 'Cogrutieve structuren en probleemoplossen'. Hier zullen 

we ons beperken tot een samenvatting van enkele resultaten. 

Verschillende onderzoekers toonden aan, dat de correspondentie van de kennis van 

student en toenam gedurende de tijd dat ze een cursus volgden. Hun kennis werd dus 

meer gestructureerd, zoals dat in het leerboek het geval was of zoals experts dat 

hadden. In een geval was de toename duideUjk geconcentreerd aan het begin van de 

cursus; in een ander geval was de ontwikkeUng van de correspondentie meer 

geleidelijk. Ben onderzoeker (Fenker, 1975) yond een zeer geringe toename van de 

overeenkomst tussen de kennisstructuren van.de studenten en de eerder vastgestelde 

inhoudsstructuur van het vak. Hi} concludeerde hieruit dat in de instructie gedurende 

de cursus ruet genoeg aandacht besteed was aan het duidelilk maken van de 

inhoudelijke structuren. In een tweede experiment van Fenker (1975) was de 
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instructie die de studenten ontvingen aangepast: gerichte aandacht werd besteed aan 

een aantal belangrijke concepten en aan de relaties tussen deze concepten. Nu 

werden weI dezelfde resultaten gevonden als in andere studies. 

Wat is nu het effect van de hierboven geconstateerde verbetering van de organisatie 

van de kennis bi) studenten 7 Leidt deze verbeterlng ook. zoals in paragraaf 1.1. 

gesuggereerd werd. tot betere prestaties in het aigemeen en tot betel' 

probleemoplossen in het bijzonder? 

Bnkele onderzoekers besteden aandacht aan deze vraag. maar hun resultaten zijn 

niet eensluidend. Thro (1978) en F enker (1975) vonden weI een duidelijke relatie 

tussen kennisstructuur en toetsprestatie, maar anderen rapporteren zeer lage 

correlaties. Gezien de manier, waarop in deze gevallen de kennisstructuur bepaald 

werd en de inhoud van de toetsen waarmee de prestatie gemeten werd, zijn deze 

resultaten echter niet verbazingwekkend. 

Bij de metingen, die tot doel hadden om de organisatie van de kennis vast te stellen 

we I'd namelijk uitsluitend gebruik gemaakt van begrippen. die tot de dec1aratieve 

kennis behoren. Procedures en probleemkenmerken werden er bijvoorbeeld niet bi) 

betrokken, terwijl deze juist voor probleemoplossen van groot belang zijn. Daamaast 

is er de vraag of de opgaven die in de toetsen gebruikt werden, werkelijke problemen 

waren voor de studenten of dat het hier om standaard-problemen ging, d.w.z. om 

opgaven met een bekende oplossingsmethode. Uit de publicaties is hier niet altijd 

duidelijkheid over te krijgen. 

1.3. De 1'01 van organisatie van vakkennis hi) probleemoplossen 

Terwijl onderzoekers, die zich in eerste instantie richten op de organisatie van 

kennis, niet tot eensluidende resultaten komen over de 1'01 van deze organisstie bi) 

probleemoplossen, is het aan de andere kant zo, dat onderzoekers, die zich direct op 

het probleemoplossen richten weI tot duidelijke uitspraken komen over het be lang 

van een gestructureerde kennis bi; de oplosser. 

Reif (1983) heeft een uitvoerige analyse gemaakt van het proces van 

probleemoplossen, zoals dat speelt bij het oplossen van natuurkundige problemen. 

Ben onderdeel van dit proces is het zoeken in het geheugen naar elementen van 

kennis, die toepasbaar en nuttig zijn in de gegeven situatie. Voorwaarde voor succes 

in dit soort zoekprocessen is volgens Reif dat de kennis op een geordende manier 
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opgeslagen is in het geheugen van de oplosser. Over deze ordening heeft Reif een 

duidelilke theorie: de ordening moet hH~rarchisch zijn, d.w.z. de inhoud van het vak 

op verschillende niveaus van gedetailleerdheid en abstractie beschriJven. Ais 

voorbeeld heeft hil een volledige hierarchische structuur uitgewerkt voor het vak 

Mechanica (Reif en Heller, 1982). 

Het hoogste niveau van deze structuur bevat een overzicht van de verschillende 

typen begrippen en relaties, die in het vakgebied een rol spelen, en van hun functies. 

Dit niveau vormt dus een soort meta-kennis van het vakgebied. Op lagere niveaus 

zijn de elementen van declaratieve kennis opgenomen, maar ook - op het laagste 

niveau van de hierarchie - allerlei 'hulpkennis', bijvoorbeeld van wiskundige aard. 

De oorzaak van mislukkingen bil het oplossen van natuurkundige problemen zou dus 

volgens Reif terug te voeren zi;n op het gebrek aan organisatie of verkeerde 

organisatie van kennis. Andere onderzoekers van probleemoplossen in de 

natuurkunde zijn tot conclusies gekomen, die de theorie van Reif gedeeltelijk 

ondersteunen. 

Larkin (1979; Larkin and Reif, 1979) was een van de eerste, die het 

probleemoplossen van experts en beginners bestudeerden. Zij stelde twee belangrijke 

verschillen vast tussen de manier waarop experts en (succesvollel) beginners aan het 

werk gaan: 

experts besteden verhoudingsgewijs veel meer ti;d aan een kwalitatieve 

analyse van de situatie voordat ze tot kwantitatief werk overgaan, dan 

studenten, die veel neigen om direct aan het rekenen te sla~m. 

experts reproduceren formules en principes in groepen, die onderling verband 

hebben, terwijl studenten ze meer random in de tijd uit het geheugen halen. 

Uit dit laatste trekt Larkin de conc1usie dat experts hun kennis opgeslagen hebben in 

• chunks', groepen van formules, verbanden en definities, die inhoudelijk bi; elkaar 

horen, en die in de praktijk vaak samen ge bruikt worden. 

In een experiment (Larkin, 1979) kreeg een aantal studenten expllciete instructie in 

het leggen van verbanden tussen verschillende principes of formules. Ook werden ze 

getraind in het maken van een kwalitatieve analyse van het gegeven probleem. Deze 

studenten presteerden op een probleemoplostoets aanzienlijk beter dan andere 

studenten, die geen extra training hadden gekregen. Het is niet duidelijk of dit 

resultaat toe te schrijven is aan de betere organisatie van de kennis of aan de 
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training in kwalitatieve analyse. In wezen kun Ie echter deze twee dingen niet los 

van elkaar zien: een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een kwalitatieve 

analyse is dat de kennis van de probleemoplosser op een redeHjke manier 

georganiseerd is. Alhoewel Larkin de organisatie van kennis benadrukt, betrekt ze 

kennis van probleemsituaties nlet in haar discussie over chunks. Andere 

onderzoekers doen dit weI. Chi, Feltovich & Glaser (1981) voerden een ander soort 

experiment uit: ze Heten experts en beginners problemen sorteren, d.w.z. in groepen 

verde len n.a.v. de te verwachten methode van oplossing. Uit hun experiment bliJkt 

dat experts en beginners nogal verschillen in hun manier van indelen van groepen 

problemen. Experts sorteren op onderliggende, fysische, principes, zoals 'wet van 

behoud van energie', terwijl bil de beginners allerlei fysisch gezien oppervlakkige 

kenmerken een rol spelen, bijvoorbeel 'hellend vlak'. 

In dit experiment speelt nlet alleen de dedaratieve en procedurele kennis een rol, 

maar ook de mate waarin men kenmerken van de probleemsltuatie herkent. Het 

resultaat van de sorteertaak wordt bepaald door de voorstelling die de proefpersoon 

zich maakt van de gegeven probleemsituatie, de gevraagde grootheid en de manier 

waarop deze gevonden kan worden. Het geheel van deze voorstelling noemt men de 

probleemrepresentatie. Volgens Chi is de organisatie van de kennis in het geheugen 

van de proefpersoon in grote mate bepalend voor de vorm van de opgebouwde 

probleemrepresentatie, en daarmee voor de criteria, die bil het sorteren van 

problemen gebruikt worden. 

De resultaten van het boven genoemde experiment weerspiegelen dus verschillen in 

probleemrepresentatie tussen de beide groepen proefpersonen, experts en beginners. 

Chi en haar medewerkers trekken hieruit de conc1usie dat de kennis. die experts in 

hun geheugen hebben anders georganiseerd is dan die van beginners. Zij voeren hier 

de term 'probleemschemata' in, en bedoelen daarmee een verzameHng 

kenniselementen van verschillende types (dec1aratief en procedureel zowel als 

probleemkenmerken). die alle betrekking hebben op een bepaald type problemen. 

Zo'n schema kan bijvoorbeeld bestaan uit een wet of formule, de 

geldigheidsvoorwaarden hiervan. definities van daarin voorkomende grootheden, 

procedures voor de toepassing, en enkele kenmerken van sltuaties waarin de formule 

geldig en nuttig is. Wie een stel van zulke schemata in het geheugen heeft 

opgeslagen, zal nieuwe problemen binnen een van deze schemata kunnen plaatsen, op 

een efficU~nte manier een probleemrepresentatie opbouwen, en zo de weg naar de 

oplossing overzlen. 
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Voor personen, die dezelfde hoeveelheid kennis in hun geheugen hebben, maar zonder 

duideUjke structuur, zal het proces van opbouwen van een probleemrepresentatie 

veel moeizamer verlopen en in vele gevallen mislukken. De principes, die voor de 

oplossing nodig zijn, komen dan helemaa.1 niet in zicht. Dat dit inderdaad bil 

studenten voorkomt, hebben we kunnen constateren in een eerder onderzoek, waar 

hardop-denk proto collen van probleemoplossende studenten geanalyseerd werden. 

(Perguson-Hessler en de Jong, 1983) 

Heel treffend formuleren Chi, Glaser en Rees (1982) hun resultaten als voIgt: 

'Therefore, the quality of a problem representation is determined not only by the 

knowledge available to the solver, but by the particular way the knowledge is 

organized'. (1982, bIz. 30) 

Het begrip probleemschema wordt ook toegepast op een geheel Ander vakgebied, 

nameliJk de opleiding van luchtmachtpiloten in de VS. Braune en Poshay (1983), die 

hiemaar onderzoek verrichten, benadrukken het belang van schemata voor het 

ontwikkelen van begrip voor een probleemsituatie: 

'I. Schemata enable a person to form expectations which tell him 

or her what to look for - what particular sensory data to 

select from the incoming information. 

2. The person then employs schemata to know how to deal with 

these data - how to name, classify and understand them, and 

draw from them the inferences that give meaning to the perceived 

information' (1983, bIz. 132) 

Probleemschemata zijn te beschouwen a.1s modellen, die de verschillen in kennis 

beschrilven tussen ervaren en onervaren probleemoplossers. Br zijn ook andere 

modellen hiervoor, bijvoorbeeld het oorspronkelijk door Mettes & Pilot (1980) 

geintroduceerde begrip kembetrekking. Ben kembetrekking is een belangrijke, vaak 

gebruikte formule, die a.1s het ware de kern vormt van een verzameling 

kenniselementen. Hierbij horen definities van de symbolen in de formule, 

geldigheidsvoorwaarden, procedures, etc., maar ook kenmerken van probleemtypen 

waar de formule gebruikt wordt. Belangrijk zijn in dit model de verbanden tussen de 

formule zelf en de andere kenniselementen. De verbanden zorgen ervoor dat de 

formule bi) gebruik niet geisoleerd uit het geheugen gehaald wordt, maar altijd 

samen met de erbij behorende definities, geldigheidsvoorwaarden, wiskundige 

procedures, etc. 
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De overeenkomst tussen zo'n cluster rond een kernbetrekking en een 

probleemschema is groot. Beide modellen kunnen worden gebruikt om verschillen te 

verklaren in de kwaliteit van het probleemoplossen van experts en beginners. 

WaarschiJn1ijk zijn ze ook van be lang bij het zoeken naar de achtergronden van 

prestatieverschUlen tussen weI en niet succesvolle beginners. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het belang van organisatie van kennis door een 

aantal onderzoekers bevestigd wordt, maar de vorm van deze organisatie zou 

volgens hun resultaten eerder probleemgericht (schemata) dan hierarchisch moeten 

zi)n. In een andere publicatie hopen we nader in te gaan op de voor- en nadelen van 

verschillende soorten van organisatie van kennis (Ferguson-Hessler en de Iong, in 

voorbereiding). 

1.4. De onderzoekshypothese 

Uit de hierboven beschreven onderzoeken zou men kunnen afleiden dat het verschil 

in kennis van de basisvakken van de natuurkunde tussen de ervaren fysicus en de 

beginnende student niet primair een verschil is in hoeveelheid van kennis maar meer 

te maken heeft met de manier waarop de aanwezige kennis geordend is. De vraag 

wordt nu: hoe leid je een beginnende student op tot expert1 Probeer Je structuren 

van kennis van experts in kaart te brengen om deze expliciet te onderwijzen1 

Ontleen je aan de manier waarop ervaren fysici hun kennis gebruiken om problemen 

op te lossen prescriptieve methoden voor gebruik in het onderwijs1 

Reif n 983) en waarschijnlijk vele fysici met hem, zijn het met deze gedachten 

duidelijk niet eens. Experts maken veel gebruik van impliciete kennis, en hun gedrag 

kan niet dienen als model voor studenten. In plaats hiervan hebben we in het 

onderwijs methoden nodig waar het hele proces van probleemoplossen expliciet 

voorgeschreven is. De hierarchische organisatie van de kennis van het actuele 

vakgebied, die we al eerder beschreven (paragraaf 1.3,) vormt volgens Reif een 

onderdeel hiervan. 

Van belang voor het onderwijs is dan niet zozeer de vraag naar verschillen in 

organisatie van kennis tussen experts en beginnende studenten, maar veel eerder de 

verschillen tussen succesvolle en niet succesvolle studenten. Met succesvol be doe len 

we: in staat zijn om goede eljfers te halen, d.w.z. in staat zijn om het soort 

natuurkundeproblemen op te lossen, dat van oudsher op tentamens in het eerste 
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studiejaar gegeven wordt. De vraag is dus of prestatieverschUlen tussen eerstejaars 

student en te maken hebben met verschillen in de manier waarop zij hun kennis 

ordenen, of dat het een kwestie is van hoeveelheid kennis. We laten hier voorlopig 

verschUlen in motivatie. algemene intelligentie. etc., die natuurlijk ook van belang 

zijn, buiten beschouwing. 

Uit de onderzoeksresultaten van o.m. Larkin (1979) en Chi (1982) bUjkt dat succes in 

probleemoplossen bevorderd wordt door een ordening van de vakkennis naar 

probleemtypen. Men zou dus kunnen verwachten, dat er tussen goede en slecht 

presterende studenten verschillen in organisatie van kennis bestaan, die lijken op de 

verschillen tussen beginners en experts in de onderzoeken van Chi et a1. Voor dit 

onderzoek werd daarom de volgende hypothese geformuleerd: 

Studenten, die goede presta ties leveren bi) het oplossen van natuurkundige 

problemen, hebben hun kennis meer volgens probleemtype georganiseerd dan 

student en, die hierbij slecht presteren 

Aan deze onderzoekshypothese werd een exploratieve vraag toegevoegd: 

Welke soorten criteria gebruiken beginnende studenten bi) het ordenen van 

natuurkundige kennis, en zi;n er hierbij verschillen tussen studenten met goede 

en studenten met slechte prestaties? M.a.w. ziJn er altematieven voor 

probleemgerichtheid. en hoe worden deze altematieven gebruikt1 
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2. OPZiT iN UITVOiRING VAN HiT ONDiRZOiK 

Toetsing van de in vorig hoofdstuk geformuleerde hypothese vereist een bepaling van 

de 'probleemgerichtheid' van de organisatie van natuurkundige kennis bi) studenten 

met verschillende prestatieniveaus. Psychologen gebruiken verschUlende technieken 

om de structuur van de geheugeninhoud van mens en te bepalen; sommige hiervan 

hebben echter het nadeel dat ze ingewikkeid en/of ondoorzichtig zijn en al1een 

indirecte informatie geven. Wi) hebben voor dit onderzoek gekozen voor de meest 

directe en eenvoudige methode die we in de literatuur tegengekomen zl)n. nameU,k 

die van kaartsorteren. Met deze methode bepaaiden we de kennisstructuur van 

eerstejaars studenten. 

Om een maat te creeren voor de probleemgerichtheid van de gevonden structuur. 

vergeleken we deze met een 'ideale kennisstructuur', die opgebouwd was nit een 

aantal probleemschemata, groepen kenniselementen rond probleemtypes, die samen 

het grootste gedeelte beslaan van het vak ilectriciteit en Magnetisme 1. 

Ais maat voor de prestatie van de studenten gebruikten we het cijfer van het 

reguliere tentamen van dit vak. Aan een aantal studenten werd gevraagd om een a 
twee weken na dit tentamen een experimentele taak nit te voeren. Deze taak 

bestond nit het sorteren van een aantal kaarten en was zo ontworpen, dat daarmee 

een rna at gevonden kon worden voor de probleemgerichtheid van de 

kennisorganisatie van elke student. 

2.1. De vakinhoud 

De in het onderzoek gebruikte vakinhoud betreft, zoals al genoemd, het vak 

Electriciteit en Magnetisme I. Dit vak wordt gegeven in het eerste trimester van het 

eerste Jaar aan studenten van de afdeling Technische Natuurkunde van de TH 

Eindhoven. E&M I bevat statische electrische en magnetische veiden in vacuUm, de 

wetten van Kirchhoff, de Lorentzkracht en electromagnetische 

inductieverschiJnselen. 

2.2. Het tentamen 

De toetsing van E&M I vindt plaats in de vorm van een schriftelijk tentamen van 

drie uur. Het tentamen bestaat nit open vragen, meestal onderverdeeld in meerdere 

deelvragen. 

Een gedeelte van de tentamenopgaven kan omschreven worden als meer of minder 

standaardproblemen. d.w.z. dat de oplossingsmethode niet geheel onbekend is. 
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Andere opgllven vereisen 'echt' probleemoplossen, d.w.z. toepassing van kennis op 

nieuwe probleemsituaties. Het difer wordt vastgesteld door een corrector in overleg 

met de betrokken student. 

Aan het tentamen, dat aan het einde van het eerste trimester plaats yond, namen 98 

studenten deel. Het tentamen was moeilljk uitgevallen, en het gemiddelde cijfer was 

x = 5,0 (s ",1,9). Dit kiln mede veroorzaakt. zijn doordat in een van de opgaven 

ongelukkigerwijze een typefout was geslopen, die sommige studenten in verwarring 

kan hebben gebracht. 

2.3. De proefpersonen 

De studenten, die un dit onderzoek deelnamen, deden dit op vrijwillige basis, gehoor 

gevend aan oproepen op college en bi) het cijfer afhalen van het tentamen. Op enkele 

zittingen ongeveer een week na het tentamen verschenen 45 studenten, waarvan twee 

niet hadden deelgenomen aan het tentamen en dus niet konden meetellen als 

proefpersonen. Via contacten bi) het cijferafhalen werden nog enkele studenten 

bereid gevonden om de experimentele taak uit te voeren, wat een week later 

gebeurde. Totaal kwam daarmee het aantai proefpersonen op 47 met een gemiddeld 

tentamencijfer van x = 5,4 (s = 1,9). 

2.4. De experimentele taak 

Aan de proefpersonen werd een taak voorgelegd, die bestond uit het sorteren van een 

aantal kurten, waarop elementen van kennis uit het vak B&M I vermeld stonden. De 

opdracht was om de kaartjes zo op stapels te sorteren, dat ieder stapeltJe een geheel 

vormde, en dat aile kaarten van een stapel sterker bi) elkaar hoorden dan bit kaarten 

van de andere stapels. 

De keuze van kenniselementen uit B&M I werd gebaseerd op twee gedachten: de 

probleemschemata van Chi et al. (981) en een theoretische analyse van de 

verschillende soorten kennis, die nodig zijn bi) probleemoplossen in de exacte vakken 

(de long en Ferguson-Hessler, 1982). 

2.4.1. De kenniselementen 

In de leerstof van B&M I werden eerst 12 verschillende probleemtypes onderscheiden, 

alle gerelateerd aan een belangrijke formule of wet, bijvoorbeeld de wet van Ampere. 

De probleemtypes konden in enkele hoofdgroepen worden ingedeeld. bijvoorbeeld 

magnetostatica, electromagnetische inductie. 



17 

Deze hoofdgroepen zijn echter in dit onderzoek minder interessant dan de 

probleemtypen zelf, die immers aile een eigen probleemschema hebben. 

Zo'n schema bevat alle soorten kenniselementen, die nodig zijn voor de oplossing 

(behalve strategie, wat een algemene geldigheid heeft): 

kennis van formules, wetten, definities en andere feitelijkheden (dec1aratieve 

kennis), 

kennis van fysische en wiskundige procedures (procedurele kennis), 

kennis van probleemsituaties en hun belangrljke kenmerken (onderdeel van 

selectiekennis>. 

Rond ieder van de 12 onderscheiden probleemtypes kan men dus een schema 

construeren, waarin al de voor de oplossing nodige kennis gerangschikt is. 

Voor het onderzoek kozen we uit ieder van deze schemata een aantal elementen uit 

op zo'n manier dat voor ieder probleemtype tenminste een probleemkenmerk, een 

stuk declaratieve kennis en een procedure gebruikt werd. Per probleemtype kregen 

we zo een verzameling van 3 tot 7 kenniselementen. Ret totale aantal was 65. 

De probleemtypes werden als voIgt geordend naar hoofdgroep en type: 

1. Blectrostatica: lAo De wet van Coulomb. 

lB. De wet van Gauss. 

2. Magnetostatica: 2A. De wet van Biot - Savart. 

3. Geleiders: 

4. Potentiaal 

2 B. De wet van Ampere. 

2C. Veld op grote afstand van stroomkrlng 

3A. Condensator. 

3B. Methode van spiegelbeeldlading. 

5. Beweging van geladen deeltje in B~ :it veld. 

6. Blectromagnetische inductie; bewegende geleider in it - veld: 
:+ 

6A. Kracht op stroomdraad in B - veld 

6B. Uind in roterende geleider in B veld 

6 C. lind in bewegende stroomkrlng in :it - veld. 

De kenniselementen werden voor ieder probleemtype geplaatst in een logische 

volgorde: probleemkenmerken, declaratieve kennis, procedures. Ze werden doorlopend 

genummerd, bijvoorbeeld bij probleemtype 2A: 



2A1: 

Het veld van een halfoneindlg 
lange, reehte draad, dragende 
een stroom 

2A3: 

Het vaststellen van de mogeli;ke 
richtingen, waarin het magnetische 
veld van een gegeven stroomdraad 
eomponenten kan hebben 
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2A2: 

2A4: 

::t ~ 

1J. I (dl x e) 
o 

Het optellen van de verschillende 
bl;dragen tot de magnetische 
inductie in een gekozen deMing 

Ben volledige U;st van aIle gebruikte kenniselementen in de 12 probleemtypes is te 

vinden in bijlage 1. 

2.4.2. De procedure 

De 65 kaart;es met de gebruikte kenniselementen werden in een random volgorde 

gelegd en met een codenummer tussen 0 en 100 genummerd. Alle deelnemers kregen 

de kaarten in dezelfde volgorde, volgens de codenummers, aangeboden samen met 

een schrlfteU;ke instructie voor de taak. Hiedn werd ze gevraagd om de kaartjes in 

stapels te sorteren zoals ze zelf vonden dat ze bi) elkaar hoorden. Kaarten uit een 

stapel moesten meer met elkaar te maken hebben dan met kaarten van andere 

stapels. Het aantal stapels en het aantal kaarten per stapel kon de student vdj 

kiezen. 

De deelnemers werd ook gevraagd om wanneer de stapels klaar waren, een naam te 

bedenken voor iedere stapel. Deze naam of 'label' moest het principe van geUJkheid 

van aIle kaarten in de stapel beschrijven. Ais de taak beeindigd was, noteerde tevens 

iedere deelnemer de tijd. 

De schriftelijke Instruetie is te vinden in bijlage 2. 

2.4.3. Proefafname van de experimentele taak 

Het materiaal voor de experimentele taak werd voor het eigenU)ke onderzoek 

ultgetest op een groep van 7 tweedejaars stOOenten. Deze vri;willigers hadden het 

vak Electriciteit en Magnetisme al ruim een half jaar achter z1ch, waardoor niet 

verwacht kon worden dat ze de 1nhoOO in detail in hun geheugen zoOOen hebben. Dit 

vormde eehter geen belemmering bit de uitvoering van de taak. Deze bleek in de 
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tijd van 1 tot 11/2 uur door de student en afgelegd te kunnen worden. De 

kenniselementen bevatten volgens de studenten geen onduidelijkheden of fouten. De 

instructie gd ook geen problemen, en bleek duldelijk en volledig te zijn. 

Op een punt werd de instructie toch gewijzigd. Tijdens de proefafname bleek 

namelijk dat enkele studenten een stapel'onbekend' maakten. Dit zou in de 

verwerking van de resultaten ertoe leiden dat niet bedoelde verbanden tussen deze 

onbekende element en aangegeven werden. In de definitieve versie van de instructie 

werden de studenten daarom gevraagd om onbekende elementen allemaal op aparte 

stapels te leggen, d.w.z. in die gevallen stapeltjes van een kaart te vormen. 

3. RESULTATEN 

De in dit onderzoek verzamelde data zijn op verschillende manieren verwerkt: 

A. Br is een analyse gemaakt van de door de studenten aangebrachte verbanden 

tussen verschillende kenniselementen. Deze verbanden zijn vergeleken met de 

verbanden in de 'ideale' (probleemgerichte) structuur, en er is een 

kwantitatieve maat ontwikkeld voor de overeenstemming tussen de 'ideale' 

structuur en die van de student. 

B. Br is voor subgroepen van student en met goede en slechte tentamencijfers 

afzonderlijk een hiiharchische c1usteranalyse uitgevoerd om informatie te 

verkrijgen over de sortering binnen deze groepen. 

C. Br is een analyse gemaakt van de namen, die de studenten aan hun stapels 

gegeven hadden, d.w.z. de 'principes van gelijkheid', die gebruikt waren. 

Gepoogd is om voor iedere combinatie van een naam met een aantal 

kenniselementen tot een beoordeling te komen van het criterium dat gebruikt 

is bij het vormen van elke stapel kaartjes. 

3.1. Kwantitatieve analyse van de kennisstructuur van de deelnemers 

Aan de hand van de stapels kaarten, die iedere deelnemer gemaakt had werd een 

kwantitatieve maat berekend, die aangaf in hoeverre de organisatie van de 

kenniselementen probleemgericht was. Dit ging als voIgt: voor iedere student werd 

een symmetrische matrix van 65 x 65 opgesteld, waarbij in de cellen een maat voor 

de verbondenheid van ieder paar van elementen geschreven werd. Deze maat had 

maar twee mogelijke waarden: 1 als de twee kenniselementen in dezelfde stapel 

geplaatst waren, en 0 als dat niet het geval was. 

Ben analoge matrix werd opgesteld voor de sortering volgens de 12 opgestelde 

probleemtypen in paragrad 2.4.1. Deze symmetrische matrix, die we hier de 
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probleemgerichte matrix zullen noemen, bevat boven de diagonaal151 enen en 

1929 nullen. Ben eenvoudige maat voor de overeenkomst tussen de matrix van de 

student en de probleemgerichte matrix werd als voIgt berekend: de twee 

matrices werden op eikaar gelegd. Het aantal keren dat een 1 van de student 

overeenkwam met een I van de probleemgerichte matrix gaf zijn BB-score, en 

het aantal keren dat een 1 van de student overeenkwam met een 0 gaf zi)n 

BN-score. Uit deze twee scores werd een maat voor probleemgedchtheid van 

structuur van de student gedefinieerd volgens de formule 

BE EN 
PG = lSI -1929 

In tabell zijn deze scores voor aIle studenten weergegeven samen met het 

tentamenciJfer, x. 

Aan de hand van de gegevens in tabel1 kan men nu een kwantitatieve be paling 

maken van de overeenkomst tussen de probleemgerichtheid van de 

kennisstructuur van de student en ziJnlhaar tentamencijfer. De 

correlatiecoiHficient tussen tentamencijfer en PG-score is 0,40 (p<O,Ol). Van de 

twee deelscores BB en BN heeft BE een nog hogere correlatiecoiHficient, 

name~ijk 0,44 (p<O,Ol), terwijl de BN-score sterk varieert en niet significant 

gecorreleerd is aan het tentamencijfer. 

Br is in tabel 1 een student, die sterk opvalt, namelijk nr. 3. Zijn PG-score is 

negatief, maar hi' heeft voor het tentamen een 8 gehaald. Bij een nadere analyse 

van zijn manier van sorteren bleek, dat hi) - in tegenstelling tot aIle andere 

stOOenten in het experiment - zuiver 'functionele' criteria gebrulkte bij de 

sortering en helemaal niet naar iOOoOO sorteerde. Ben paar voorbeelden van zijn 

benamingen van de stapels maakt dit duideUjk: 'Begrippen; een soort 

woordenboek' of 'Wetten en afspraken, die gewoon geweten moeten worden'. Op 

de andere ook door studenten gebruikte labels zullen we in paragraaf 3.3. nader 

ingaan. 

Vanwege de fundamenteel andere manier van sorteren van student nc. 3. lijkt het 

verantwoord om zijn bijdrage utt het materiaal te verwiJderen en daama opnieuw 

de correia ties te berekenen. Het blijkt dat de correlatie tussen tentamenciJfer en 

PG-score dan stijgt tot 0,54 (p<O,Ol). Gezlen de vele factoren, die zowel bi; de 

meting van de kennisstructuur als bi) het tentamen een rol spelen, moet dit als 

een hoge correlatie gezien worden. In hoofdstuk 4. wordt hierop nader ingegaan. 
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TABEL 1: EE. EN. PG. x en i per student 

p EE EN PG x i p EE EN PG x i 

1 136 45 0,878 10 11 25 46 114 0.246 5 14 

2 75 116 0.437 8 16 26 51 86 0.293 5 16 

3 24 435 -0,067 8 7 27 43 91 0,238 5 14 

4 75 51 0,471 8 19 28 71 151 0,392 5 10 

5 100 164 0,577 8 8 29 88 48 0,558 5 15 

6 70 87 0,419 8 16 30 42 92 0.230 4 16 

7 98 470 0,405 8 6 31 30 143 0,125 4 12 

8 100 343 0,484 7 5 32 83 137 0,479 4 10 

9 68 134 0,381 7 11 33 !>1 157 0,257 4 13 

10 33 133 0,150 7 19 34 48 142 0.244 4 17 

11 63 121 0,354 7 12 35 46 242 0,180 4 8 

12 59 91 0.344 7 17 36 59 195 0,290 4 13 

13 64 148 0,347 7 11 37 87 326 0,407 4 11 

14 42 137 0,207 6 13 38 78 118 0,456 4 12 

15 61 118 0,343 6 13 39 51 78 0.298 4 20 

16 107 243 0,583 6 11 40 35 64 0,199 4 20 

17 68 192 0,350 6 10 41 36 116 0,178 3 14 

18 50 172 0,242 6 11 42 53 103 0,298 3 16 

19 118 204 0,675 6 7 43 62 55 0,382 3 18 

20 54 164 0,273 6 11 44 60 114 0,338 3 13 

21 95 346 0,450 6 7 45 28 119 0,123 3 18 

22 96 264 0.499 6 10 46 44 267 0,153 3 10 

23 57 108 0,321 6 16 47 73 243 0,3!> 7 2 14 

24 73 40 0,462 5 19 

i = aantal sta pels 



22 

Uit de gevonden resultaten rees de vraag of een student met een hoge PG-seore ook 

in andere vakken dan B&M I zijn kennls organiseett tond probleemtypes. M.a.w. is 

deze benadering een meet permanent kenmerk van de student? Ben antwoord op 

deze vraag zou alleen door direete meting van de kennisstructuur van andere vakken 

verkregen kunnen worden. Op zoek nan indicaties berekenden we de 

correlatiecoefficienten tussen de PG-score en het cijfer voor B&M II (een vak, dat 

een vervolg is op B8tM I en in het tweede trimester gegeven wordt) en tussen de 

PG-score en het gemiddelde cijfer voor de belangrijkste natuurkundevakken 

CMechanica I en II, B&M I en II) aan het elnde van de tentamenperiode van het 

tweede trimester. De resultaten zijn lager dan voor B8tM I, maar duideUjk positief: 

0,35 (p<O,OS) resp. 0,36 (p<O,02). Het is dus goed mogelijk dat de gewoonte om kennis 

volgens probleemschemata te organiseren in het geheugen een van de kenmerken is, 

die "de goede eerstejaars student" typeert. 

Ben geheel ander aspect van de kennis van de studenten wordt weerspiegeld in het 

aantal kaarten, dat als 'onbekend' ter ziJde gelegd wordt. Dit aantal is een soort 

negatieve maat voor de hoeveelheid kennis, die de student heeft. Men zou kunnen 

verwaehten, dat studenten, die een zware onvoldoende halen (2 of 3), deze halen 

omdat ze een aantal kennislementen niet kennen, d.w.z. dllt de hoeveelheid kennis in 

hun geheugen onvoldoende is. Anders gezegd: ze hebben de stof niet goed 

bestudeerd. Deze verwachting wordt echter niet bevestlgd door de resultaten van de 

sorteringstaak. Het aanta.l kurten dat als 'onbekend' op aparte stapels gelegd 

wordt, is opval1end klein en vertoont grote individuele verschillen. Meer dan de helft 

van de studenten (25) heeft er geen enkel onbekende kurt. Bi; de anderen gaat het 

om 1 - 3 kaarten met enkele uitschieters tot 7 of 8. Gemiddeld over de hele groep 

gut het om ell. 2% van de kenniselementen. Bi; studenten met hoge cijfers is dit ca. 

I %, en bi) de beide groepen met lage tot zeer lage eitfers in beide gevallen ca. 4%. 

Vanwege de relatie£ grote spreiding zijn deze versehillen niet statistisch significant. 

WeI is duldelijk, dat dit soort kleine percentages onbekende kenniselementen Diet 

verantwoordelijk kan zijn voor de grote verschillen in prestatie op het tentamen 

tussen de goede en de slechte studenten. Hierdoor wordt de conclusie bevestigd, die 

al door andere onderzoekers getrokken is, (zie paragraaf l.3.), dat niet de 

hoeveelheid kennis, maar de organisatie daarvan doorslaggevend is voor 

prestatieversehUlen - in dit geval tussen eerste,aars studenten onderling. 
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3.2. Kwalitatieve analyse van de kennisstructuur van de deelnemers 

De in de vodge paragraaf gevonden correlatie tussen tentamencijfer en PG-score 

wijst op een verband tussen de probleemgerichtheid van de organisatie van kennis 

van natuurkunde en prestaties. Om uit het verzamelde materiaal wat meer 

informatie hierover te winnen, selecteerden we twee subgroepen, een bestaande uit 

deelnemers met hoge tentamencijfers (xl7; n=lS) en een bestaande uit deelnemrs 

met lage cijfers (xiS; n=7). Daar de laatste groep nogal klein was, werd er ook een 

groep samengesteld van studenten met x=i4. Deze groep bestond uit 18 studenten. 

De matrices, die in de vorige paragraaf behandeld werden, en die een beschrijving 

geven van de structuur van de vakkennis, kunnen oak op andere manieren bewerkt 

worden. Door z.g. hierarchische c1usteranalyse (zie de Tong en Ferguson-Hessler, 

1984, par. 1.2.S. en 1.2.4.> kan men de manier uitbeelden waarop een groep 

proefpersonen verbanden legt tussen verschillende elementen. Hierdoor krijgt men 

een visuele indruk van de verschillende structuren. In fig. 1. is het resultaat 

weergegeven van zo'n analyse voor de 7 studenten met XiS. Helemaallinks staan de 

kenniselementen aangegeven Ais twee Ujnen bi) elkaar kamen, betekent dat dat de 

bijbehorende elementen in dezelfde stapel geplaatst zijn. Hoe verder naar links dit 

gebeurt, hoe meer studenten de twee elementen in dezelfde stapel geplaatst hebben. 

Fig. 2. en S. geven de analyseresultaten voor de subgroepen met Xi4 en x'}]. 

Ais men de drie boomstructuren - of miss chien weI eerder wortelstructuren - in de 

figuren 1 tim 3 vergelijkt, valt op het eerste moment vooral op dat de goede 

studenten een kleiner aantal clusters vormen dan de minder goede studenten, 7 resp. 

11. Een belangrijk, maar niet zo in het oog vallend, verschU is de volgorde van de 

kenniselementen aan de linker kant. De betekenis hiervan ziet men duidelijker in de 

tabellen 2 tim 4, waar de clusters (in twee gevallen onderverdeeld in subclusters> 

helemaal uitgeschreven zijn .. 

In de sortering van studenten met xl? is de groepering van kenniselementen rond 

probleemtypes duidelijk te herkennen. Oak valt op dat deze studenten, als ze grotere 

clusters maken, enkele probleemtypes uit dezelfde hoofdgroep bit elkaar voegen, 

bijvoorbeeld in cluster III en VII. Dit geldt echter niet voor cluster I. Wei geldt vrij 

algemeen, dat verbindingen, die gelegd worden tussen kenniselementen uit 

verschillende probleemtypes, in de rechter helft van de figuur liggen, d.w.z. door 

relatief weinig studenten gemaakt zijn. De sterkste verbindingen bestaan dus tussen 

kenniselementen die bij hetzelfde probleemtype horen. 
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Piguur 3: Clusteranalyse bij de groep met xl 7 (n=13) 
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TABRL 2: Clusters binnen de groep met x=2vS 

I IAl IA2 IA4 IBI lB2 lBS lB4 SBI SB2 SB5 SB6 4A5 SA2 

II lAS lAS 2AS 2A4 2B4 2CS 5A4 5A5 6A5 

HI IB5 lB6 2BS 2B6 2C4 SA] 4A6 6C6 

IV 2Al 2A2 2B2 2BS 2C2 2Ca 6A4 

V 2BI 2CI 

VI SAl SA2 3A3 

VII 3A4 SAS SA6 4Al 

VlII 4A2 4AS 4A4 SB3 

IX SB4 6BS 6CS 

X SAl SAS 6AI 6A2 6AS 

XI 6Bl 6B2 6Cl 6C2 6C4 6CS 6C] 

TABRL 3: Clusters binnen de groep met x=2vSv4 

I lAl lA2 lAS lA4 lAS SB2 3BS SA2 IBl 

IIA IB2 lBS IB4 lBS IB6 2B4 2B6 

lIB 2AI 2A2 2CI 2C2 2Bl 

IIC 2B2 2BS 2B5 6C6 

ill 2AS 2A4 2CS 2C4 2C5 6A4 6C2 6CS 

IV SAl SA2 aA3 SA4 SA5 3A6 SBI 3B4 SB6 

V 4Al 4A2 4AS 4A4 4AS 4A6 SA] SBS 

VI SAl SAS SA4 SAS 6Al 6A2 6A3 6AS 

VII 6Bl 6B2 6B3 6Cl 6C3 6C4 6C7 
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TABBL 4: Clusters binnen de groep met x=7v8vlO 

IA IAI IA2 lA3 IA4 lAS SA2 3AS 

IB 4Al 4A2 4A3 4A4 4AS 4A6 3A7 3B3 

IC 3BI 3B2 3B4 3BS 3B6 

II IBI IB2 IB3 IB4 IBS IB6 6C3 

III 2AI 2A2 2A3 2A4 2CI 2C2 2C3 2C4 2CS 2BI 6A4 

IV 2B2 2BS 2B4 2B5 2B6 

V SAl SA2 3AS 3A4 3A6 

VI 5AI 5A4 SA5 6A2 

VII 6Al 6A3 6A5 6BI 6B2 6B3 6CI 6C2 6C4 6C5 6C6 6C7 5A3 

Ben nadere analyse van die gevallen. waar een cluster in hoofdlijnen overeenkomt 

met een probleemtype, maar ook nog enkele e1ementen uit andere groepen be vat. 

toont aan, dat vele van deze verbindingen inhoudeUjk gezien best logisch zijn. Ben 

uitzondering vormt de wet van Faraday. die heel onlogisch bi) groep lB. de wet van 

Gauss, gevoegd is. Dit is echter alleen door enkele studenten gedaan. Waarschijnlijk 

heeft men hier gewoon geraden, want de wet van Faraday blijkt in het algemeen 

slecht bekend te ziJn. Die komt nameliJk vaak voor onder de kaarten. die men als 

'onbekend' aangeeft. De procedures zi)n in de sortering Van de goede student en bilna 

allemaal bij het correcte probleemkenmerk geplaatst. 

Samengevat kan dus gezegd worden, dat de kennisorganisatie van studenten met 

hoge tentamencijfers duideliJk probleemgerlcht is. Waar afwiJkingen gevonden 

worden zijn ze biJna altijd terug te voeren op een inhoudeUJke ordening. zoals de 

verschillende onderwerpen in dictaat en op college behandeld worden. 

[n de groep van studenten met lage tentamencljfers is het patroon van 

probleemtypes lang niet zo duideUjk te herkennen. WaarschiJnlijk spelen hierbij 

andere soorten criteria een belangrijke rol. Naast probleemtype onderscheiden we 

bij de analyse van de clusters drie soorten criteria: 

Fysische inhoudeliJkheid: de mate waarin de sortering van de kenniselementen 

overeenkomt met de inhoudeliJke structuur, die in het collegedictaat is 

aangehracht en op colleges en instructies is toegepast. 

Voorbeeld: bewegende stroomkring in magnetisch veld. 
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Punctlonaliteit: de mate waarin de sortering gebaseerd is op de functle van de 

kennislementen bi) probleemoplossen en niet op hun inhoud. 

Voorbeeld: definities. 

Oppervlalcldgheid: de mate waarin de sortering gebaseerd is op oppervlakkige 

eigenschappen van de kenniselementen, zoals het voorkomen van een speciaal 

woord. 

Voorbeeld: cUinder. 

Het is duidelilk dat het eerste type criterium tot een sortering leidt, die in grote 

trekken overeenkomt met de probleemgerichte structuur maar vaak grotere clusters 

heeft. Toepassing van de hierboven beschreven criteria op de clusters, die door de 

studenten met lage tentamencijfers waren gemaakt, leverde het volgende beeld op. 

Cluster II bestaat bijna geheel uit procedures; de enige uitzondering vormt het 

element 'superpositieprincipe'. Deze procedures hebben allemaal te maken met 

vektorberekening: 'vektorieel samensteUen', 'ontbinden', 'optellen van bi)dragen in 

een gekozen richting' ziln typische voorbeelden hiervan. Ook cluster III be staat uit 

procedures, maar hier worden deze gekenmerkt door woorden ais 'kiezen' (van een 

weg of oppervlak), 'bepalen' (van een richting), 'berekenen' (van een integra aD. In 

dit cluster zijn dus zowel fysische aIs wiskundige procedures opgenomen. 

Achter de vorming van deze twee clusters ligt waarschijn1iJk een mengsel van 

sorteren op oppervlakkige kenmerken, zoals de juist geciteerde woorden, en het 

sorteren op functionele kenmerken zoals 'berekenen' of 'integreren'. De grens tussen 

oppervlakkig en functioneel is hier echter moeilijk te trekken op grond van het 

aanwezige materiaal. 

De clusters VI tIm VIII zijn meer inhoudelijk. VI be vat 3 elementen uit de groep 

'condensator', VII 4 kaarten met 'arbeid', 'energie' en de symbolen voor energie en 

energiedichtheid. en VIII 4 elementen gereiateerd tot het begrip 'potentiaal'. 2 van 

de kaarten bevatten dit woord expliciet. een het symbool V, en de vierde is de 

definitie. In de beide laatste gevallen schijnen oppervlakkige kenmerken dus een 

belangrijke rol te spelen naast de inhoudelijke. Ren voor het oplossen van problemen 

belangrijk verband als dat tussen energie van het electrische veld en de kracht die 

de geleiders van een condensator op elkaar uitoefenen, wordt dan ook niet gelegd. 

Cluster I bevat de hele rest van de electrostatica. inclusief twee procedures. De 

magnetostatica is in IV gegroepeerd met uitzondering van twee probleemkenmerken. 

die een eigen cluster vormen. Het achterliggende principe is waarschiln1ijk een vri) 

vaag idee van de inhoud gecombineerd met oppervlakkige kenmerken als de 

verbanden 'electrisch veld 4+ H' en'magnetisch veld 4+ B' . 
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Gedeelten van de groepen SA en 6A worden in cluster X gecombineerd, wat 

inhoudelijk gezien niet onlogisch is. 6B en 6C vormen samen een cluster in XI, die 

'bewegende geleiders in een magnetisch veld' zou kunnen heten. De procedure 6C7 

Cbepalen van de richting van een geinduceerde stroom) is niet bi) de andere 

procedures in cluster III geplaatst, ondanks het woord 'bepalen'. Waarschi)nUJk 

weegt het woord 'geinduceerd' zwaarder en bepaalt daardoor de plaatsing bi) de 

inductieverschiJnselen. Cluster IX tenslotte bevat, niet erg logisch. een rest van 

elementen, die met inductie te maken hebben, waarbij geinduceerde lading een 

geinduceerde spanning bi) elkaar gevoegd worden, samen met de wet van Faraday, 

Hier is dus weer op de woorden van de kenniselementen gesorteerd, d.w.z. de 

oppervlakkige kenmerken bepalen de sortering. 

De duidelijke verschillen tussen de sorteringen van de verschillende groepen worden 

nog eens onderstreept als we over de resultaten van de clusteranalyses een PG-score 

berekenen. 

TABBL 5: PG-score per subgroep 

subgroep n EE EN PG 

A. x=2v:3 7 47 166 .22 

B. x=2v3v4 18 86 128 .50 

C. x=7v8v10 13 110 129 .66 

De PG-scores in tabel 5 zijn berekend over een indeling naar clusters inclusief de 

subclusters zoals in de tabellen :3 en 4. Ais deze subclusters niet apart genomen 

worden maar bi) de berekening van de PG-score, het oorspronkeUjke cluster gebruikt 

wordt, dan verandert de conclusie niet. 

Bi; een indeling zonder subclusters is de PG-score in de groep met x=2v3v4, PG=.54 

en in de groep met x= 7v8vl0 is PG=.64. (Overigens is de PG-score over een clus

teranalyse bi) de groep met x=5v6, PG=.60). 

Samenvattend kunnen we stellen, dat de sortering van de studenten met lage cijfers 

op het gebruik wi,st van voomameUJk oppervlakkige kenmerken met daamaast ook 

inhoudelijke en functionele criteria. Van probleemgerichtheid is weinig te herkennen. 
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De inhoudeUjke structuur lijkt meer een afbeelding te zijn van de organisatie van de 

stof in het dictaat aangevuld met diverse op instructie aangeleerde procedures. De 

in de vorige paragraaf gevonden correIa tie tussen probleemgerichtheid bi' de 

sortering en de hoogte van het tentamencijfer wordt dus door de hierarchische 

clusteranalyse nogmaals onderschreven. 

3.3. Criteriumanalyse 

Bij het uitvoeren van de experimentele taak werden de studenten gevraagd om de 

door hen gevormde stapels kaarten een naam te geven. Dit moest een benaming zijn, 

die aangaf wat het 'principe van geUjkheid' was voor de kaarten in iedere stapel. De 

gebruikte naam moest dus aangeven wat de kaarten in de actuele stapel 

gemeenschappeUjk hadden en wat ze tegeUjk Anders maakten dan de kaarten in de 

andere stapels. De bedoeling van dit onderdeel van de sorteertaak was om meer 

informatie te verzamelen over de bil de sortering gebruikte criteria. 

De twee eerder beschreven analysemethoden (3.1. en 3.2.) maakten geen gebruik van 

de namen van de stapels. Hr werd daarom een aparte criteriumanalyse uitgevoerd, 

waarin we probeerden om voor iedere stapel kaarten van iedere student met behulp 

van de 'label' na te gaan hoe de gegeven basis voor de sortering, 'het bi) elkaar 

horen', geinterpreteerd werd. Hierbij werden de in de vorige paragraaf 

geintroduceerde types criteria gebruikt, fysisch inhoudelijk, functioneel en 

oppervlakkig. Probleemgerichtheid werd hier niet apart onderscheiden maar 

beschouwd als een aspect van het criterium 'fysisch inhoudelijk'. Nu werden de 

verschillende types criteria echter toegepast op de door individuele studenten 

gevormde stapeltjes en niet op de 'geroiddelde' sortering van de goede en minder 

goede studenten. zoals in methode B het geval was. 

De drie soorten criteria werden zo gebruikt, dat alle stapels, die duidelijk niet op 

grond van inhoudeli;ke of functlonele criteria gevormd waren, als oppervlakkig 

werden gekenmerkt. MogeUlkerwijze werden hierdoor enkele foutlef gebruikte 

inhoudeU;ke criteria als oppervlakkig beschreven. 

In principe sluiten de drie aspecten van fysisch inhoudelijk, functioneel en 

oppervlakkig elkaar uit. In de praktijk bleek het echter. zoals ook in de vorige 

paragraaf duldelijk werd, vaak moeilijk om scherpe grenzen te trekken. 

Oppervlakkige criteria zijn niet altijd te herkennen voor de buitenstaander, en ze 

liggen soms vrij dicht bi; een van de andere types. We voerden daarom ook nog een 
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beoordeUng 'zwak inhoudelijk' in, die gebruikt werd voor clusters, waar de 

inhoudelijke aspecten niet verder gingen dan 'electrisch veld f+ B' en soortgeliJke 

verbanden. 

In een poging om een kwantitatieve maat te vinden voor gebruikte criteria kenden 

we aan iedere stapel of voor inhoudelijkheid een Iii (zwak inhoudelijk) of een 1 toe. 

of voor functionaliteit een I, of voor oppervlakkigheid een L Voor iedere student 

vonden we zo drie maten, de gemiddelde waarde per cluster voor inhoudelijkheid (I), 

voor functionaliteit <P) en voor oppervlakkigheid (0). Deze waarden ziJn aangegeven 

in tabel 6. Voor I lopen de waarden uiteen van 0 tot L Voor P hebben we een 

uitschieter van 0,7 bil de student, die al eerder wegens ziJn afwijkende sortering 

besproken is, terwijl de andere studenten niet hoger komen dan 0,10 tot 0.25. De 

waarde van 0 is in het algemeen wat hoger dan P met enkele uitschieters naar 0,6 -

0,7. 

De I-score is uiteraard een maat met een vrij grote subjectieve component. De 

grenzen tussen verschUlende aspecten van de criteria waarop gesorteerd is, zijn, 

zoals al gezegd, soms moeilijk te trekken. In zulke situaties gaat de persoonlijke 

beoordeling van de onderzoeker een rol spelen. Daar het toekennen van de 1- ,F

en 0- scores door een persoon gebeurde, moeten deze getalIen niet als absolute 

maten worden beschouwd. Om hun betrouwbaarheid te onderzoeken werden na 

enkele maanden de stapels kaarten van 5 studenten een tweede keer gescored door 
e e 

dezelfde persoon. Ret resultaat van de vergeUjking tussen de I en de 2 scoring is 

te vinden in tabel 7. 

Bil 78% van de 67 gescoorde labels was er overeenstemming tussen de eerste en 

tweede beoordeling. De afwiJking wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door 

verschUlen tussen I en ZI, wat niet verbazingweklcend is. Daar de I-score in wezen 

een combinatie is van de aantallen I's en Zl's hebben verwisselingen hiertussen niet 

zo'n grote invloed op de uiteindelijke I-score. 

De correlatiecoefficH!nt van de grootheid I met het tentamencijfer is duideUjk 

positief <0,34; p<O,IO) maar ligt weI lager dan de correlatiecoefficient van de 

PG-score. De twee maten PG en I zijn natuurUjk niet onafhankelijk van elkaar. 

Probleemgerichtheid betekent immers inhoudelijke organisatie van begrippen 

gecombineerd met kennis van probleemsituaties en procedures. De onderlinge 

correlatie tussen de PG-- en I-scores van de studenten is, zoals te verwachten, hoog, 

0,82. 
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TABBL 6: InhoudeUJke beoordeling van de sorterlng 

per student 

P I F 0 PG xl x
2 

1 1,0 0 0 0,877 10 
2 0,62 0 0,38 0,437 8 
3 0 0,71 0,29 -0,067 8 
4 0,66 0 0,19 0,470 8 
5 0,75 0 0,13 0,577 8 
6 0,50 0,06 0,38 0,418 8 
7 0,58 0 0,17 0,405 8 
8 0,60 0,20 0,20 OA84 7 
9 0,68 0 0,18 0,381 7 
10 0,39 0,06 0,33 0,150 7 
11 0,63 0,08 0,08 0,354 7 
12 0,44 0,18 0,18 0,344 7 
13 0,59 0 0,18 0,347 7 
14 0,42 0,08 0,38 0,207 6 
1.5 0,46 0,08 0,31 0,343 6 
16 0,63 0 0,13 0,583 6 
17 0,70 0 0,10 0,351 6 
18 0,27 0 0,64 0,242 6 
19 0,86 0,14 0 0,676 6 
20 0,41 0,09 0,36 0,273 6 
21 0,71 0 0,29 0,450 6 
22 0,60 0 0,20 0,499 6 
23 0,57 0,07 0,29 0,321 6 
24 0,71 0 0,16 OA63 5 
25 0,46 0,07 0,36 0,246 5 
26 0,57 0,14 0,21 0,293 5 
27 0,50 0,07 0,14 0,238 5 
28 0,67 0 0,11 0,392 5 
29 0,68 0,07 0,21 0,558 5 
30 0,36 0,14 0,36 0,230 4 7 
31 0,13 0,25 0,58 0,125 4 
32 0,90 0 0,10 0,479 4 6 
33 0,54 0,08 0,31 0,256 4 7 
34 0,50 0,10 0,30 0,244 4 9 
35 0,38 0,13 0,38 0,179 4 7 
36 0,63 ° 0,13 0,290 4 8 
37 0,88 0 0 0,407 4 9 
38 0,75 0 0 OA55 4 6 
39 OAO 0,05 0,35 0,297 4 5 
40 0,38 0,05 0,40 0,199 4 
41 0,50 0,15 0,15 0,178 3 8 
42 0,57 0,07 0,29 0,298 3 6 
43 0,57 0 0,27 0,382 3 6 
44 0,67 0 0,17 0,338 3 5 
45 0,33 0,13 0,40 0,124 3 
.116 0,30 0,10 0,40 0,153 3 4 
47 0,36 0,14 0,43 0,357 2 5 

Xl = cijfer B&M I dec. 
x

2
:::: cijfer B&M r ma.a.rt 
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Deze getallen duiden erop dat gerichtheid op probleemtypes bi) de organisatie van 

natuurkundige kennis tot betere prestaties leidt dan een zuiver inhoudelijke 

organisatie. Op de melites van deze beide types van organisatie zullen we in de 

discussie terugkomen. 

TABBL 7: Vergelijking van de eerste en tweede 

beoordeling van de labels van 5 studenten 

2e 

I 

ZI 

P 

o 

Ie I 

2S 

S 

1 

o 

ZI 

6 

14 

o 
1 

p 

o 
o 
4 

2 

o 

1 

1 

o 
11 

Ook hier werd meer in detail gekeken naar de groep van studenten met een 

tentamencijfer van 7 of hoger resp. S of lager. 

In de groep studenten met hoge eiifers valt de student OPt die een 10 haalde. ZiJn 

organisatie is duideliJk fysisch inhoudeliJk CI = 1). en bevat bovendien zowe1 wetten 

als toepassingen. Ben typische naam is bijvoorbeeld 'wet van Ampere met 

toepassingen'. Deze eombinaties maken de structuur zeer geschikt voor het oplossen 

van problemen ex = 101) en leiden ook tot een hoge PG-seore van 0,887. 

Bi' de andere student en in deze groep zien we meestal een mengsel van inhoudeliJke, 

zwak inhoudeli,ke en oppervlakkige labels. Soms ziJn de namen duideliJk inhoudeliJk 

maar dekken de inhoud van de kaarten niet helemaal. Vaak is er in een stapel een 

kaartJe dat er niet bit hoort, terwiji de rest een inhoudelijke cluster vormt. In deze 

gevallen hebben we ervoor gekozen om die ene kaart ais een vergissing te 

besehouwen en het cluster als inhoudeliJk te beoordelen. 

De door studenten met lage ei,fers gebruikte labels wiJken niet opvallend af van de 

labels in de groep met hoge eijfers. Ze worden echter vaker als 'zwak inhoudeliJk' of 

'oppervlakkig' beoordeeld omdat het begrip in de label de inhoud van het stapeltJe 

niet dekt. O1t is hetzelfde versehiJnsel dat bij de goede studenten gesignaleerd werd, 
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maar hier veel uitgesprokener. Dit duidt erop dat ook studenten met slechte 

resultaten weI bekend zijn met fundamentele begrippen uit de stof, maar dat de 

onderlinge relaties tussen deze begrippen en andere elementen van kennis met 

duidelijk zijn. 

In beide groepen zijn enkele studenten, die een klein aantal grote, vaag gedefineerde 

clusters maken, bijvoorbeeld 'electrisch veld'. Hieruit valt met veel informatie te 

halen. De achtergrond hiervan kan zowel een bepaalde gemakzucht zijn als gebrek 

aan inzicht in de stof. 

Twee begrippen spring en er duidelijk uit onder de gebruikte labels, nameliJk 

'condensator/capaciteit' en 'potentiaal'. Deze worden vaker en ook vaker correct 

gebruikt dan andere labels. Blijkbaar bestaan er twee schemata 

'condensator- capaciteit' en 'potentiaal potentiaalverschil', die makkeliJker te 

onderscheiden zijn in de hoeveelheid van kenniselementen dan de andere hier 

gebruikte schemata. 

Voor studenten met x,i4 hebben we ook naar latere tentamenresultaten voor het vak 

E&M I gekeken. 14 van de 18 studenten hebben deelgenomen un de tentamenzitting 

in maart, en 11 hiervan hebben toen een voldoende gehaald. Enkele studenten 

haalden zelfs zeer hoge cijfers (2 keer een 9 en 2 keer een 8). Deelnemers met een 5 

voor het november- tentamen hebben in maart geen tweede poging gemukt, omdat 

volgens de regels een 5 voor E&M I gecompenseerd kan worden door een ciJfer hoger 

dan 6 voor E&M II. Men zou kunnen verwachten dat de PG- en 1- scores nlet aileen 

informatie geven over de toestand van de kennis van de student op het moment van 

de sorteertaak, maar dat ze ook lets te zeggen over de manier van omgaan met de 

stof in het algemeen. Als dat zo is zouden ze ook informatie kunnen geven over 

studiesucces op langere termijn. Om na te gun of dit zo is vergeleken we deze 

scores voor de subgroepen, die in maart weI en nlet een voldoende gehuld hebben. 

De resultaten zijn samengevat in tabel 7, terwijl in figuur 4 aIle scores zijn uitgezet 

als funetie van het hoogste behaalde tentameneijfer. 



35 
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Fig. 4: l- en PG- scores vs x voor x<4 
max -

TABBL 8: Gemiddeide PG- en 1- scores voor studenten 

met xi4, die bi) een tweede poging weI en niet 

geslaagd zijn. 

n PG I 

x2~6 11 O,3±.O,l O,6±.O,2 

x2<6 7 O,2±.O,l O.4±.O,2 

Alhoewel de verschillen in PG- en 1- score in tabel 7. niet statistisch significant 

zijn, hiervoor zijn de studentenaantallen te klein, suggereert figuur 4 een verband 

tussen inhoudeli)ke organisatie van kennis en later succes op het tentamen, terwiJl de 

PG-score veel minder sterk varleert in de groep. Het niet slagen op het eerste 

tentamen zou dan verklaard kunnen worden uit een gebrek aan selectiekennis. De 

declaratieve kennis is dan weI aanwezig, maar de verbanden tussen deze kennis en de 

verschillende types probleemsituaties zijn er niet. Dit gebrek hebben de studenten 

tussen het eerste en het tweede tentamen hersteld en daarmee een goed ciJfer 
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gehaald bij de tweede poging. De meeste studenten met een lage I-score daarentegen 

hebben opnieuw een onvoldoende gehaald of geen tweede poging gemaakt. Dit zlJn 

waarschilnlilk diegenen die iiberhaupt geen greep op de stof hebben kunnen krijgen. 

Deze studenten bliJken Inderdaad over de gehele linie slecht te presteren in de 

natuurkundevakken. 6 van de 7 hebben voor de vakken Mechanica II, E&M II en 

Thermische verschijnselen geen enkel voldoende cilfer behaald. Rlertegenover staat 

het felt dat enkele van de studenten die in november een voldoende haalden. ook vril 

lage PG- en I-scores hebben, zonder dat daar tegenover een hoge F-score staat. Uit 

het kleine aantal gevallen in dit onderzoek kan men geen definitieve conclusies 

hierover trekken. WeI lijkt het interessant om deze vragen op een grotere populatie 

studenten te onderzoeken. 

4. CONCLUSIBS EN DISCUSSIB 

4.1. Condusies 

De in hoofdstuk 3 beschreven resultaten van de sorteertaak ondersteunen de 

onderzoekshypothese: 

goede studenten hebben hun kennis meer volgens probleemtype georganiseerd 

dan studenten. die slecht presteren. 

De gevonden correlatie van 0,54 tussen tentamencijfer en PG-score is bilzonder hoog 

te noemen, des te meer dan het tentamencijfer van veel meer factoren afhangt dan 

de organisatie van de vakkennis. Motivatie. concentratie en werktempo zijn 

bijvoorbeeld van belang, net als de mate van nauwkeurigheid in het uitvoeren van 

procedures en berekeningen. Ret is dus zeker niet te verwachten dat de 

tentamenresultaten door een van deze factoren verklaard zou kunnen worden. Ret 

tentamencijfer zelf bevat natuurlijk ook een zekere meetfout. In dit geval was het 

tentamen vril moeilijk uitgevallen. wat de spreiding van de eilfers enigszins beperkte 

en dus ook niet bevorderlijk was voor het bereiken van een hoge correlatie. 

Dat het verschil tussen studenten die weI en studenten die niet slagen voor het 

tentamen eerder te zoeken is in de organisatie van de kennis dan in de hoeveelheid 

daarvan. wordt bevestigd door het zeer kleine aantal kenniselementen. dat in beide 

groepen als 'onbekend' terzijde gelegd werd. 
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De kwaUtatleve analyse van de resultaten van de sorteertaak en de criteriumanalyse 

ton en aan, dat bi' de groep studenten met slechte resultaten oppervlakkige criteria, 

zoals het voorkomen van bepaalde woorden, een duideUjk grotere ro1 spelen dan bi) 

goede studenten. Alhoewel alle studenten goed tot redeU,k bekend zijn met 

belangrijke begrippen uit de stof, die bijvoorbeeld als labels gebruikt werden, is er 

verschil in de manler waarop men verbanden legt tUBsen deze begrippen onderling. 

Hetzelfde type verschillen, dat Chi et a!. 0981> tUBsen experts en beginners 

signaleerde, vinden we hier terug tUBsen eerstejaars studenten met goede en slechte 

presta ties. 

Al met allilkt het gerechtvaardigd om uit de resultaten van dit onderzoek de 

conclusie te trekken dat het kennen van een aantal natuurkundige begrippen niet 

voldoende is om problemen te kunnen oplossen, maar dat de organisatie van deze 

kennis, de verbanden die er tUBsen verschilende kenniselementen bestaan, van 

doorslaggevende betekenis is. 

Voor ervaren docenten zal deze constatering niet vreemd klinken. Regelmatlg komt 

men in het onderwijs studenten tegen, die op een tentamen een zwaar onvoldoende 

gehaald hebben, maar enigszins verontwaardigd meedelen dat ze 'de stof goed 

doorgelezen hebben' en 'dachten Alles te begrijpen'. Ook zullen velen uit eigen 

studieervaring zich herinneren, hoe een yak als natuur- of wiskunde zeer 

onoverzichtelijk leek en moeilijk om te leren totdat als door een toverslag de 

puzzelstukjes in elkaar vielen en Alles overzichtelijk werd en je met de woordeu van 

Reif kon instemmeu: 'there is so Uttle to remember'. 

4.2. De kennisstructuur van experts 

Het belang van de organisatie van vakinhoudelljke kennis Ujkt dus door verschillende 

types onderzoeken aangetoond te zijn. Wat is nu de conclusie over de aard van een 

organisatie die efficient is om studenten aan goede prestaties te helpen? We hebben 

in hoofdstuk 1 de hierarchische structuur genoemd, in dit onderzoek werd een 

probleemgerichte structuur gebruikt, en bi; de analyse van de 'labels' werd gesproken 

over inhoudeliJke structuur. 

Goed presterende eerstejaars studenten hebben in het algemeen een probleemgerichte 

structuur. Maar hoe staat het met experts? We vro~gen enkele docenten, die 

jarenlange ervaring hebben in het onderwilzen van het vak Electriciteit en 
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Magnetlsme om dezelfde sorteertaak uit te voeren al5 de studenten. Hun PG-score 

was opvallend lug: 0,09, 0,20, 0,40 en 0,41. De eerste in deze ril had uitgesproken 

functionele criteria gebruikt: 'Magnetisme, formules', 'Electrostatica, wls1cundige 

t~chmeken', etc. De tweede sorteerde duidellJk op inhoudellJke criteria, maar de 

categorieen horen eerder thuis in een hH!rarchische dan in een probeleemaerichte 

sttuctuur. Zo ziJn de toepasslngen iedere keer apart gegroepeerd Van de theorie. De 

twee laatste experts sorteerden volgens een mengsel van inhoudellJke en functionele 

criteria. 'Wiskundige hulpmlddelen' werden bijvoorbeeld door beiden apart gelegd. 

Een verklating van deze resultaten zou kunnen zijn dat voor deze experts de kennls 

van de vakinhoud van B&.M I maar een beperkt gedeelte uitmaakt van hun totale 

kennls van het yak. Het is dus niet verbazingwekkend dat hun organisatie van deze 

kennis Anders is dan bi) goede studenten. Hoe hun organisa tie er precies uitziet is nlet 

af te leiden uit de resultaten van de sorteertaak. Meer gericht onderzoek hiernur 

zou mlsschien interessante informatie opleveren. 

Verder denkend in de richting van Reif en andere onderzoekers zou men kunnen 

verwachten dat de kennlsorganisatie van experts meer weg heeft van een 

hierarchische dan van een probleemgerichte structuur. Ais de hoeveelheid kennls 

toeneemt en tegelljk de begrippen en verbanden abstracter worden - wat in het vak 

Blectriciteit en Magnetisme duidellJk het geval is - kan een probleemgerichte 

structuur niet aUe nieuwe kennlselementen op een bevredigende manier opnemen. De 

probleemschemata moe ten dan worden aangevuld met verbanden die op een boger 

abstractieniveau llggen dan wat meestal binnen zo'n schema het geval is. Ook kriJgt 

men te maken met wetten met een algemenere geldigheid. waar de formules in de 

schemata speciale gevallen van ziJn. M.a.w. de organisatie van de kennisgroeit uit 

tot een meer of minder hierarchische structuur. Hierin kunnen probleemschemata 

bestaan, die dan de lagere niveaus van de structuur uitmaken. Op een mogellJke vorm 

van zo'n structuur voor het vak Blectriciteit en Magnetisme zullen we in een andere 

publlcatie ingaan (Ferguson en de Jong, in voorbereiding). 

Als de expert een concreet probleem oplost, dat deel uitmaakt van zi'n vri, grote 

verzameling van standaardproblemen. d.w.z. bi' een van zi'n schemata past, dan heeft 

hi} daatin alle benodigde kennis verzameld. Wordt de expert geconfronteerd met een 

echt probleem waar hi; de oplossingsmethode niet direct weet, dan biedt een 

hierarchisch opgebouwde structuur goede mogell;kheden om de belangri;ke wetten en 

procedures op te zoeken, die in het actuele geval relevant ziJn. 
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HierbiJ moet niet vergeten worden. dat er fyalei beshan, die Uever gebruik maken 

van een zuiver functionele organisatie van hun kennis. We hebben dit gezien bi' een 

van dl! exptrts, een van de studenten met hoog tentamencijfer, en oak bit ef!lfl 

oudereJaars student. die in de allereerste fase van het onderzoek het materiaal heeft 

uitgetest. Vooralsnog lijken deze echter uitzonderingen te vormen. 

4.3. De rol van kennisstructuren in het onderwijs 

Uit de theorieen van vorige paragaaf over de manier waarop de expert ziJn kennis 

organiseert en gebruikt voigt, dat het onderwijs niet gericht dient te zijn op het 

imiteren van het gedrag van experts. Dit geldt zeker voor het onderwijs in 

probleemoplossen. waar de aandacht eerder geconcentreerd dient te worden op het 

aanleren van een manier van werken, die voor beginnende studenten efficient is. dan 

op de manier van probleemoplossen van de expert. 

We hebben in dit onderzoek gezien, dat voor eerste,aars studenten een 

probleemgerichte organisatie van hun kennis van een natuurkundig vak vaak gepaard 

gaat met succes op het tentamen. Het hier gevonden verband is niet meer dan een 

correlatie en zegt als zodanig niets over oorzaak en gevolg. Ais bijvoorbeeld zowel de 

stroctuur als de prestatie een direct gevolg zou ziJn van intelligentie of een andere 

persoonlijke eigenschap, dan zou men in het onderwiJs niet zoveel met dit resultaat 

kunnen doen.Voorlopig lijkt het ons toch verantwoord om aan te nemen, dat de manier 

waarop een student zijn vakkennis organiseert niet alleen door persoonlijke 

eigenschappen bepaald wordt. maar ook te beinvloeden is door het onderwiJs. Het zou 

dan een belangrijke taak voor het onderwiJs moeten zijn om het opbouwen Van een 

goed georganiseerde vakkennis te stimuleren. Alhoewel verschlliende manieren van 

organiseren, bijvoorbeeld inhoudelijk en probleemgericht. allemaal samen bliJken te 

gun met succes bi) het oplossen van problemen. li)kt een uit probleemschemata 

opgebouwde stroctuur het meest gesehlkt voor eerstejaars studenten. 

Zo'n probleemgerichte stroctuur is eehter als een overgangssltuatie te beschouwen. 

Naarmate de hoeveelheid kennis van de student toeneemt en tegelijk in meer 

abstracte vorm uitgedrukt wordt (wetten van Maxwell, Hamiltonlaan) dient ook de 

stroctuur van de kennis te veranderen. De probleemschemata worden dan geplaatst in 

een stroctuur met duidelijk hierarehische eigensehappen, wan abstraete en tegeliJk 

zeer algemene formuleringen van de fundamentele wetten een belangrijke rol spelen. 
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Wellicht ten overvloede willen we stellen, dat het expliciet onderwijzen van een 

probleemgerichte organisatie van vakkennis lets heel Anders is dan het uit het hoofd 

leren van sommetjes. Waar het hier om gaat, is het leggen van verbanden tussen 

belangrijke kenmerken van de probleemsituatie, wetten en formules, die in deze type 

situaties geidig en nuttig ziJn, en de procedures waarin deze wetten worden 

toegepast. Zo worden probleemschemata opgebouwd, en tegelijk wordt een stukje 

selectiekennis geoefend, een type kennis, dat vaak impliciet toegepast wordt, maar 

niet expliciet wordt ultgeIegd. 

We hebben in de vorige paragraaf gezien, dat ervaren vakdocenten zelf een andere 

500rt leennisstructuur hebben, dan de probleemgerichte, die voor beginnende 

studenten efficient gebleleen is. Het is daarom van belang, dat vooral docenten van 

eerstejaars vakken bewust werleen aan het opbouwen van probleemschemata bil de 

studenten, en zich niet al te veellaten leiden door hun eigen manier van structureren. 

Tegelijk is het natuurliJk van wezenUjk belang dat men niet een starre structuur gaat 

onderwiJzen, die niet later ultgebouwd en aangepast kan worden om de ruimte te 

geven voor de kennis van hogereJaars vakken, zoals Theoretische Natuurkunde. 

Het stimuleren en begeleiden van dit proces van Ieren om verbanden te leggen, maar 

ook om bekende verbanden aan te passen, is een van de meest wezenliJke taken van 

het academisch onderwijs. Jammer genoeg wordt er vule te weinig tiJd en aandacht 

aan besteed. Door de voortdurende tijdsdruk, waaronder het onderwi)s staat in de 

twee-fase- en trimesterstructuren, komen we in veel gevallen niet verder dan het 

introduceren van nieuwe kenniselementen. Dit is waarschijnUJk een van de 

biJdragende oorzaken tot het blind manipuleren van formules, dat men zo vaak 

tegenkomt als men tentamens corrigeert. 

Wat voor hulpmiddelen zou Je kunnen gebruiken om het proces van organiseren en 

herstructureren van kennis te stimuleren7 In wezen gaat het natuurlilk om een 

proces, dat iedere student zelf moet dooriopen. Kant en klare overzichten van een 

bepaald vakgebied kunnen hierbiJ weI een hulpmlddel ziJn, maar helemaal eigen maalct 

men zich de verbanden pas als men ze zelf gelegd heeft. Wisselwerking tussen docent 

en student en tussen studenten onderling is een van de meest efflciente manieren om 

dit proces te stimuleren. Maar dit vergt tiJd om in kleine groepen te werken, en die 

tiJd is er in sommlge vakken niet in de nleuwe cursussen van de twee fasenstructuur. 
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Ben andere methode wordt al jarenlang toegepast in de natuurkundevakken op de 

THB: we laten student en op het tentamen een beperkte hoeveelheid eigenhandig 

gemaakte aantekeningen meenemen. De tentamenopgaven en de beoordeling zijn 

hlerop afgestemd. Voor het zonder toelichting opschriJven van een formule worden 

bijvoorbeeld geen punten toegekend; de student moet laten zien dat hl)/zi) ermee kan 

werken. Aan de studenten wordt ook ultgelegd, dat het maken van het 

aantekeningblaadje een essentieel onderdeel is van de studie van het vak, en niet een 

klusje voor de avond voor het tentamen. 

,-
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5. SLOTCONCLUSIB BN AANBBVBLINGBN 

Op grond van de resultaten van dit onderzoek en die van andere onderzoeken llJken. 

met emge voorzichtigheid, de volgende conclusies gerechtvaardlgd. 

1. Voor succes op eerstejaars tentamens In natuurkundevakken is het noodzakeli}k 

dat de student met alleen een bepaalde hoeveelheid kennls verworven heeft. 

maar ook dat deze kennis op een zlnvolle manier georganiseerd is. Ben 

probleemgerlchte structuur is hierblJ bevorderllJk gebleken voor het succesvol 

oplossen van de soort problemen, die op tentamens voorkomen. 

Slechte prestaties op tentamens worden niet veroorzaakt door te welnig kennls 

maar door gebrek aan organisatie van de aanwezige kennls. 

2. In het eersteJaars onderwijs verdient het daarom aanbevellng om expliclet 

aandacht te besteden aan het structureren van de aangeboden kennls. Ret 

opbouwen van een aantal probleemschemata is een belangrlJk onderdeel van de 

studie van een eersteJaars vak en dient in het onderwiJs gestimuleerd en 

ondersteund te worden. 

3. De probleemgerichte structuur, die In het eerste Jur gebruikt wordt, moet 

soepel genoeg zijn om later In de studle. als nieuwe stukken kennls erbiJ komen 

en het kennlsniveau abstracter wordt, omgevormd te kunnen worden tot een 

structuur met meer hierarchische trekken. 

4. Nadere studie van de door experts gebruikte kennisstructuren en de manier 

waarop deze tot stand komen zou tot aanwiJzlngen voor het onderwiJs kunnen 

leiden. 

5. Nader onderzoek van het verband tussen studeergedrag, kennlsorganisatie en 

tentamensucces zou informatie kunnen opleveren die voor studieadvisering van 

belang is. We denken hier &an de mogeliJkheden om alln een vroeg stadium 

studiesucces te voorspellen en om gerichte adviezen voor studeergedrag te 

geven. 
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BIJLAGB I: DB KBNNlSBLBMBNTBN VAN DB BXPBRIMBNTBLB TAAK 

Probleemtype IA: 

lAI: 

Het veld van een halfoneindig 
lange. rechte draad, dragende 
een lijnlading 

lAS: 

Superpositieprincipe 

lAS: 

Het vectorieel samensteUen 
van de bijdragen tot de 
electrische veldsterkte van 
verschillende elementen 

Probleemtype IB: 

IBl: 

Het veld van een cilinder
symmetrische ladingsverdeling 

IB3: 

Blectrische flux 

IBS: 

Het kiezen van een oppervlak 
waarop B constant is 

n 

Probleemtype 2A: 

2Al: 

Het veld van een halfoneindig 
lange, rechte draad, dragende 
een stroom 

2A3: 

Het vaststellen van de mogelijke 
richtingen, waarin het magnetische 
veld van een gegeven stroomdraad 
componenten kan hebben 

IA2: 

De definitie van electrische 
veldsterkte. 

IA4: 

dq 

IB2: 

Omsloten lading 

lB4: 

Gesloten oppervlak 

IB6: 

Het berekenen van de volume
integraal J J J p(r) dV 

2A2: 

::t -+ 
lJ. [(d1 x e) dB ;;: _..:.-0 _____ _ 

2A4: 

Het optellen van de versehillende 
bijdragen tot de magnetische 
indue tie in een gekozen riehting 



Probleemtype 2B: 

2Bl: 

Het veld van een cilinder
svmm~triscbe stroomdicht
heid Hr) 

2BB: 
~ 

De lijnintegraal van B langs 
een gesloten kromme 

2B5: 

Het ldezen van een kring. 
waarop B constant of nul is. s 

Probleemtype 2C: 

aCI: 

Het veld op grote afstand 
van een willekeurige 
stroomkring 

2CB: 

Iml = IA 

2C5: 

Het vectorieel samenstellen van 
meerdere magnetische momenten 

Probleemtype BA: 

BAI: 

Twee dunne. geleidende. coaxiale 
cilinders, waarvan de ene langs 
de as verschuiven kan 

2 

2B2: 

Omsloten stroom 

2B4: 

Kurketrekkerregel voor 
kringintegralen 

2B6: 

Het be palen van de richting. 
waarin een kringintegraal 
berekend wordt 

2C2: 

~ ~~ ~ 

11 m B 11 (m.r) r B = _ ~_ + __ 0 ___ _ 

4rrr3 411r5 

2C4: 

Het onderverdelen van een niet 
vlakke stroomkring in meerdere. 
vlakke, deelkringen 

BA2: 

Kracht. die de geleiders van 
een condensator onderling 
uitoefenen 



3AS: 

Oefinitie van capaciteit 

SAS: 

3A7: 
Het berekenen van de lijn
integraal [B.d: van een ge
leideroppervlak naar een andere. 

Probleemtype 3B: 
3Bl: 

Geaarde, bolvormige, geleider 
in het veld van een puntlading 

3B3: 

Bquipotentiaalvlak met 
V:: 0 

3B5: 

Het plaatsen van een denk
beeldige lading in het 
systeem 

Probleemtype 4A: 

4Al: 

Arbeid nodig om een puntlading 
in een gegeven electrisch veld 
te plaatsen 

4A3: 

4AS: 

Probleemtype 5A: 
5Al: 

De beweging van een geladen 
deeltje in een combinatie van 
een electrisch en een 
magnetisch veld 

3 

3A4: 

3A6: 

Toename van veldenergie :: verrichte 
uttwendige arbeid of energie 
geleverd door spanningsbron 

3B2: 

B :: 0 binnen in een geleider 

3B4: 

3B6: 

Het berekenen van de ladings
dichtheid, die op een geaarde 
geleider geinduceerd wordt 

4A2: 

Oefinitie van potentiaal 

4A4: 

... 
V er) is overal continue 

4A6: 
Het kiezen van een weg, waar
langs de lijnintegraal van de e1. 
veldsterkte op een handige manier 
berekend kan worden 

SA2: 

P :: qB 



SA3: 
:t -+-+ 
l' :: q(v x B) 

SAS: 

Ret apart analyseren van de 
beweging van een deeltJe in 
verschillende richtingen 

Probleemtype 6A: 

6Al: 

De versnelling van een stroom
draad die vrij is om te bewegen 

in een magnetisch veld 

6A3: 

F :: i(rx it) 
6AS: 

Ret vectorieel samenstellen van 
de krachten die op verschillende 
stroomelementen werken 

Probleemtype 6B: 

6Bl: 

Ret spanningsverschil over een 
rechte geleider, die roteert 
in een magnetisch veld 

6B3: 

Ret optellen van de in ver
schillende stukjes 
geinduceerde spanningen 

Probleemtype 6C: 

6Cl: 

De stroom in een stroomkring 
die beweegt in een magnetisch 
veld 

6C3: 

Wet van P araday 

4 

5A4: 
Ret ontbinden van de kracht 
op een deelt,e in componenten 
evenwiJdig aan en loodrecht 
op de snelheid 

6A2: 

-+ -+ 
P ::ma

M 
M :: massamiddelpunt 

6A4: 

6B2: 

U = v.B.i 

6C2: 

Magnetische flux 

6C4: 

Wet van Lenz 



6C5: 

<1> = L.!. 

6C7: 

Het be palen van de dehting 
van een geindueeerde stroom 

5 

6C6: 

Het berekenen van de opper
vlakte integraal 

-+-+ 
JJCB.n)dA 



BIJLAGE 2: INSTRUCTm VOOR DE EXPERIMENTELE TAAK 

INSTRUCTm 

Het menselijk geheugen bevat een grote hoeveelheid kennis. Deze kennis is ruet als 

een serle losstaande feiten in het geheugen opgeslagen. Om efficient met de in

formatie uit het geheugen te kunnen werken brengen mensen een orgarusatie aan in 

hun kennis. Het onderzoek waar u zodadeliJk aan gaat meewerken heeft ais onder

werp de orgarusatie van kennis van exacte vakken. In dit geval betreft het het vak 

Electrlciteit en Magnetisme. Over deze stof hebt u vorlge week een tent amen af

gelegd. 

Voor u ligt een stapel kaartJes. Op elk van deze kurtles vindt u een element uit het 

vak B&M (de nummers die rechts onder op de kaarten staan ziln voor u verder ruet 

van belang). Het is nu de bedoeling dat u deze kaartJes in stapeltjes gaat sorteren. U 

moet er daarbi) voor zorgen dat binnen een stapeltje kaartjes komen waarvan u vindt 

dat ze sterk bij elkaar horen, nauw met elkaar verbonden zijn. U stelt de stapettles 

dus zo samen dat kaartjes uit een stapeltje meer met elkaar te maken hebben dan 

kaartjes uit verschillende stapetties. 

Het untal stapettjes alsmede het aantal kaartJes in een stapeltje kunt u zelf be

palen. De stapeltJes hoeven dan ook geen gelijk aantal kaartJes te bevatten. Er is 

geen optimaal aantal stapeltJes, trek u dus ruets aan van wat uw buurman doet. 

Ais u hiermee klaar bent bekiJkt u dan elk stapeltle nogmaais om te bezien of u een 

verdere opsplitsing of samenvoeging van stapeltles nodig vindt. Probeert u kaartJes 

waarover u twiJfelt toch in te delen. Mochten er kaartjes zijn waarvan de inhoud u 

echt volstrekt onbekend voorkomt dan kunt u die uiteraard ruet indelen. Laat in dat 

geval zo'n onbekend kaartje op zich een stapettje vormen. In ieder geval moet u geen 

apart stapeltle maken waarin u de voor u onbekende kaartles samenvoegt. 

Wanneer u tevreden bent met de door u gevormde stapeltjes (elk stapeltle vormt voor 

u een zinvol geheel) dan zet U op aUe kaartjes uit een stapeltje dezelfde letter. U zet 

biJv. op aUe kaarties uit het meest links voor u liggende stapeltje een A, op aUe 

kaartJes van het volgende stapeltle een Benz. Zet u de letter in de linker bovenhoek 

van elk kaartJe. Laat u daarbi) de stapelties apart liggen. 

Tot slot doet u elk stapeltle in een envelop en probeert u voor elk stapeltJe een 

typerende naam te bedenken. Deze naam geeft het principe weer van de geliJkheid 

van de kaartJes uit het betreffende stapeltle. Deze naam zet u dan (samen met de 

letter van het stapeltle) op de envelop waar u het stapelt)e kaartJes hebt ingestopt. 

U kunt voor deze taak zoveel tiJd gebruilcen aIs u zelf wilt. Wilt u echter weI wan

neer u klaar bent met het zetten van een letter op elk kaartje (dus voor u de sta

peltjes een naam geeft en in de enveloppen stopt) het tijdstip noteren op het for

mulier waarop ook uw naam ingevuld moet worden. 
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