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SAMENVATTING 

Binnen de eerstejaarskursus Modelbouw voor Bedrijfskundestudenten van 

de T.H. Eindhoven werden een tweetal experimenten uitgevoerd op het 

gebied van het leren probleemoplossen door middel van het observeren 

van oplossingen van een docent-model. 

De effekten van twee variabelen in dit proces werden in een 2 x 2 design 

onderzocht, nl. het expliciteren van de probleemstelling en het attende

ren op mogelijke fouten. 

Belangrijkste kriteriummaat vormde de skore op een toets, die onmiddel

lijk na afloop van de instruktie werd gemaakt. 

In experiment 1 bleek het geven van explicitering signifikant betere 

leerprestaties zoals gemeten met een toets op te leveren. In experiment 

2 werden geen signifikante effekten gevonden. 

Verklaringen voor deze resultaten kunnen zijn, het gebruik van toetsre~ 

sultaten als afhankelijke variabelen en het niet additief werkzaam zijn 

van de onafhankelijke variabelen. 
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1. Theoretische achtergronden 

De ontwikke1ing van wetenschap en techniek vertoont in de twintigste 

eeuw een exponentie1e groei. Ret Hoger Onderwijs staat voor de fund a

mente1e noodzaak zich bij deze snelle groei aan te passen door niet 

zozeer de nadruk te 1eggen op nieuwe kennisinhouden, maar zich voor

al te richten op het aanbrengen van de voorwaarden waaronder afgestu

deerden in de toekomst nieuwe ontwikkelingen kunnen bijhouden en zelf 

tot stand kunnen brengen. 

Kan men in een re1atief stabiel kennisgebied volstaan met het aanleren 

van de kennisstruktuur en de elementen daarin (feitenkennis), in een 

zich snel ontwikkelend gebied is het noodzakelijk zich te richten op 

de mechanismen die de ontwikkelingen binnen de kennisstruktuur karake

riseren. Er vindt dan een verschuiving plaats van de aandacht voor fei

ten naar de aandacht voor methoden, of vanuit een ander perspektief ge

zien naar het leren oplossen van problemen. 

In het onderzoeksprogramma van de groep Onderwijsresearch is deze orien

tatie op het leren probleemoplossen dan ook een van de centrale punten. 

De toenemende stroom van nieuwe informatie maakt het noodza~elijk, dat 

het individu beschikt over selektiemechanismen en denkmethoden-waarmee 

hij nieuwe informatie kan inpassen in een bestaande kognitieve struktuur. 

Een belangrijke vraag is of dergelijke selektie- en denkmethoden in het 

onderwijs aangeleerd kunnen worden. 

Hoewel de belangstelling voor deze problemat"iek de laat.ste jaren in onder

,~oekBkringcn is toegenolllen, lUet name ollder invlocd van de publikati(~s Villi 

Russische auteurs als Landa (1969) en Galperin (1967) en het werk van Ne

well & Simon (1972) zijn de pogingen om dergelijke denkmethoden in een on

derwijsprogramma te doceren nog vrij schaars. Vooral in het Hoger Onderwijs 

lijkt de opvatting te overheersen dat het beschikken over een probleemop

lossingsvaardigheid een kwestie is van "je kunt het of je kunt het niet", 

dat wil zeggen dat het onderwijs in het leren oplossen van problemen weinig 

zin heeft. 

Het laten oplossen van grote aantallen vraagstukken heeft dan ook niet op 

de eerste plaats een "1eerfunktie", maar een selektiefunktie: degenen die 

het a1 wisten moe ten vanaf het begin worden gescheiden van degenen die het 

niet weten en ook niet kunnen leren. 

Skinner (1968) noemt dit de "sink-or-swim-technique": "the method does 

not teach"; it simply selects those who lear!:. without being taught". 

Verschillende auteurs over het leren van wiskundige kennis wijzen erop 

dat in het onderwijs de aandacht meer gericht is op het eindresultaat (het 

model, de oplossing) dan op het proces dat tot een resultaat moet voeren 
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(probleem-analysetechnieken, heuristieken, strategieen). 

Polya (1945) geeft dit aan door zijn tweedeling tussen wiskunde als sys

tematisch, deduktief systeem en wiskunde als probleem, te kenmerken als 

experimenteel en induktief. Wertheimer (1945) merkt op dat de traditionele 

logische werkwijze in het wiskundeonderwijs niet zozeer betrokken is op 

het probleem van het vinden van een oplossing~ alswel op de vraag naar de 

juistheid van de uitgevoerde stappen. Deze auteurs bepleiten dan ook een 

grotere aandacht voor de "proceskant" van het leren van wiskundige kennis. 

Skinner (1968) schetst in gedragstheoretische termen een verwante benade

ring. Hij geeft aan dat onderwijs de student moet leren op welke facetten 

van zijn taakomgeving hij moet letten. Het leren richten van de aandacht 

op relevante taakaspekten is een voorwaarde om een goede oplossing te vin

den. Een tweede belangrijke opmerking over het leren probleemoplossen van 

Skinner betreft de manier waarop "direct instruction in problem solving" 

zou moeten plaatsvinden. 

"When teachers turn to direct instruction in problem solving, they 

are often misled by what may be called the Formalistic Fallacy. To 

get the student to executive problem solving behavior it is tempting 

to show him what to do. The student imitates what the teacher says, 

or reads what he has written, and in doing so engages in behavior 

which solves the problem. The probability that he will engage in 

similar behavior in the future is not necessarily increased. 

Mathematics is often "taught" by taking the student through a proof. 

The student does indeed engage in the behavior which solves the pro

blem, but if the behavior is entirely under the control of the prin

ted page or the teacher's voice, it is probably not brought under 

the control of stimuli which will be encountered in similar problems. 

"Giving the student reasons" why a step is taken may bring the behavior 

under useful control, but is not necessarily the most effective way 

of doing so". Skinner, 1968). 

Met andere woorden, het doorlopen van de formele oplossing geeft te weinig 

steun aan het ontwikkelen van een probleemoplossingsvaardigheid. De instruk

tie is gericht op het geven van juiste responsen en niet zozeer op de pro

cessen die tot deze responsen moeten leiden. 

Een komplicerende faktor is dat de docent het probleem direkt doorziet, 

zodat hij een aantal beslissingspunten in het oplossingsproces automatisch 

passeert, waardoor de student geen inzicht in het belang van deze beslis

singspunten krijgt. 
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In gedragstheoretische termen zou men kunnen spreken van chaining in 

het oplossingsproces van de deskundige, waarbij deeloplossingen elkaar 

oproepen zonder dat de bijbehorende vragen behoeven te worden gesteld. 

Donders, Mettes & Pilot (1974) karakteriseren in dit verband een "des

kundige" oplossing als algoritmisch, tegenover de heuristische benade

ring door een niet-deskundige. De begrippen heuristiek en algoritme 

hebben binnen de denkpsychologie nog geen eenduidige betekenis (zie bv. 

Pushkin(1972), Landa (1969), Newell & Simon (1972). 

Generaliserend. kan men stellen dat algoritmen oplossingsmethoden zijn 

die het vinden van de oplossing garanderen, terwijl dit bij heuristieken 

niet het geval is. 

Van Parreren (1975) onderscheidt naast heuristieken en algoritmen nog 

een derde kategorie, de probleemanalysemethoden of denkregels. De pro

bleemanalysemethoden zijn veel yager en over de inhoud van dergelijke 

methoden is nog betrekkelijk weinig bekend. Van Parreren (1975) meent 

echter dat het richten van het onderwijs op het meest kreatieve aspekt 

van oplossingsprocessen een belangwekkende uitdaging is, omdat de indruk 

bestaat dat lnethoden van probleemanalyse algemener, op een veel breder 

scala van problemen toepasbaar zijn dan heuristieken en algoritmen. De 

door Polya (1945) beschreven methoden vallen voor een deel onder deze 

probleemanalysemethoden. 

2. Het onderzoeksgebied 

In dit onderzoek ligt de nadruk op het leren gebruiken van probleemanalyse

methoden. Het vakgebied waarbinnen geexperimenteerd werd is de wiskunde 

modelbouw voor eerstejaars studenten bedrijfskunde aan de T.H. Eindhoven. 

De doelstelling van dit yak is kennismaking met bedrijfskundig relevante 

wiskundige modellen l waarbij de nadruk ligt op het leren opstellen van wis

kundige modellen en niet zozeer op de wiskundige bewerkingen om een pro

bleem daadwerkelijk op te lossen. 

Historisch gezien is dit vak voortgekomen uit de tweedejaarsvakken inlei

ding systeemleer en operations research I. Het bleek namelijk dat studen

ten grote moeite hadden met het opstellen van wiskundige modellen. Derhal

ve werd een apart yak gekreeerd om aan deze problemen aandacht te besteden. 

Het isoleren van een bepaalde problematiek is echter nog geen garantie dat 

de problemen worden opgelost. In de praktijk bleek dan ook dat veel studen

ten met dit nieuwe yak veel moeite hadden. 

Het kernpunt van het vak modelbouw kan omschreven worden als: het opzetten 

van een verbaal gepresenteerd probleem in een wiskundige abstraktie. 

In het eerste deel van de kursus worden vooral problemen behandeld die val

len onder de kategorie ingeklede vergelijkingen, waarbij voornamelijk een 
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beroep wordt gedaan op de wiskunde, die in het VWO behandeld is. Later 

in de kursus komen meer specifiek bedriifskundiqe modellen, zoalg lineaire 

programmeringsmodellen, stochastische monellen aan 0e orc.e. De tenta~enre

sultaten voor modelbouw zijn over het alqemeen slechter dan die voor wisklln

de 10 en wiskunde 20, de beide wiskundevakken vallen in het eerste jaar; 

Uit de gegevens van een onderzoek van Vaags (1972) blijkt dat de gemiddel~ 

de cijfers voor de eerste tentamenpoging respektievelijk 5.1, 6.0 en 6.1 

zijn. De problemen die studenten bij dit vak ondervinden zijn zeer waar

schijnlijk niet terug te voeren op een gebrek aan elementaire wiskundige 

basiskennis, aangezien het vak uitgaat van de v.W.O.-wiskunde, die boven

dien in het kader van wiskunde 10 gereaktiveerd wordt. 

Een van de faktoren, die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor deze matige 

resultaten is, dat studenten onvoldoende beschikken over een goede probleem

aanpak -denkregels, strategieen en heuristieken- die noodzakelijk is om 

een probleem te kunnen oplossen. 

Een belangrijke taak voor het onderwijs is, volgens Gagne (1970), dat de 

probleemoplosser moet leren welke instrukties hij zichzelf moet geven om 

het probleem op te lossen. 

Onderwijs wordt in principe gegeven door mensen die ervaring hebben in 

het oplossen van problemen'die als leerstof dienen. 

Een van de kenmerken van een deskundig probleemoplosser is echter dat voor 

hem de weg naar de uiteindelijke oplossing veelal evident is en dat zelf

instrukties overbodig zijn (het al eerder genoemde chaining-proces). Enige 

empirische ondersteuning voor deze veronderstelling kan gevonden worden 

in de resllltaten van een vooronderzoek, waarbij de oplossingen van een re

presentatieve steekproef studenten uit een tentamenpopulatie voor het vak 

modelbouw vergeleken werden met de oplossing van de docent (Bouhuiis, 1974). 

De eerste stap van de docent is: " s tel de cyclustijd is Til. 

10 van de 15 studenten gebruikten geen variabele T of een equivalent daar

van in hun oplossing en konden het probleem dan ook niet op10ssen. Wat 

voor de ervaren probleemoplosser een "10gische" eerste stap is, is voor 

de niet-ervaren prob1eemoplosser het resultaat van een moeizaam zoekpro

ces. Ook de resu1taten van het onderzoek van Vaags (1975) waarbij b1eek 

dat het observeren van een niet-ervaren probleemoplosser een groter leer

effekt opleverde dan het bestuderen van een modeloplossing kan als onder

steuning genoemd worden, aangezien het kijken naar een "redundante" op-

10ssing meer aanwijzingen bevat hoe een probleem moet worden aangepakt 

dan de presentatie van een ideale oplossing. 

Het oplossingsproces van de niet-ervaren oplosser kan echter op twee 

manieren invloed uitoefenen op het leerproces van anderen, die dit op

lossingsproces observeren: 
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1. er wordt informatie gegeven over zoekprocessen en vragen die men zich 

kan stellen bij het oplossen van een probleem, 

2. de observator kan leren van de fouten die gemaakt worden. 

In het eerste geval kan men spreken van het direkt leren van probleemana

lysemethoden, in het tweede geval leert de observator vermoedelijk dat hij 

attent moet zijn op bepaalde beslissingspunten, waardoor hij tot een beter 

leerresultaat komt. 

3. Experimentele opzet: de instruktiekondities 

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is het effekt van deze twee 

variabelen, explicitering van het oplossingsproces en het aangeven van fou

ten die gemaakt kunnen worden, op hetleerresultaat na te gaan. 

In een tweetal experimenten werden beide variabelen gevarieerd in een aan

tal instruktiekondities, waarin een docent-model een aantal opgaven oploste. 

Deze instruktiekondities werden op videoband opgenomen. De experimenten wer

den uitgevoerd binnen het eerstejaarsprogramma modelbouw voor bedrijfskunde 

studenten. Het eerste experiment had betrekking op eenvoudige optimalise

ringsvraagstukken, het tweede op vraagstukken over lineaire programmering. 

In de twee experimenten werden steeds 4 instruktiekondities gebruikt: 

konditie I 

konditie II 

konditie III 

de ideale oplossing voor een probleem wordt gegeven zonder 

nadere toelichting of kommentaar 

de ideale oplossing voor een probleem wordt gegeven waar

bij aangegeven wordt op welke punten in het oplossingspro

ces vaak fouten worden gemaakt door studenten 

voorafgaande aan de oplossing wordt een explicitering van 

de probleemstelling gegeven waarbij getrachtwordt relaties 

tussen de gegevens en het gevraagde te leggen. Aan het ein

de van de oplossing vindt een Korte rekapitulatie plaats 

waarbij de aandacht op een aantal stappen in het oplossings

proces wordt gevestigd. De presentatie heeft het karakter 

van een gestileerd protokol van een niet-ervaren oplosser. 

konditie IV als III, met de toevoeging dat hier weer op de fouten gewezen 

wordt die gemaakt kunnen worden. 

De presentatie van de oplossing werd'steeds voorafgegaan door het voorlezen 

van de opgave. 

Aangezien niet verwacht kan worden dat studenten een opgave die via een 

TV-monitor wordt gepresenteerd in zijn details kunnen onthouden, kregen 

de proefpersonen voorafgaand aan de video-instruktie de opgaven op papier 

gepresenteerd, waarbij hen werd gevraagd gedurende 7 minuten de opgave te 

bekijken en te overwegen, hoe zij het probleem zouden aanpakken. 
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Een detail uit ieder van de kondities is opgenomen in bijlage 1. Voor 

een totaaloverzicht wordt verwezen naar de videobanden die beschikbaar 

zijn in het AV-centrum van de THE. De opzet kan gekarakteriseerd worden 

als een 2 x 2 design (z1e fig. 1). 

* In tabel 1 is de speelduur voor de kondities in de twee exoerimenten ver-

meld. Differentiele effekten van onderwijskondities op leerresultaten van 

studenten zijn over het algemeen moeilijk vast te stellen aangezien het 

effekt van een slechte instruktie door de student gekompenseerd kan wor

den door harder werken. 

Op een tweetal manieren is getracht het effekt van de, vrij korte instruk

tie-kondities te maximaliseren. 

l
e

. de video-instruktie werd gepresenteerd op een moment datde studenten 

de in de instruktie behandelde typen van problemen nog niet in het 

onderwijsprogramma voor modelbouw hadden ontmoet. 

. de leereffekten werden direkt na de instruktie nagegaan door het af

nemen van een toets waarin studenten opgaven moesten oplossen die be

trekking hadden op de in de video-instruktie behandelde problemen. 

Instruktie en toets samen kunnen daarom slechts een beperkte tijd in 

beslag nemen. Een voldoende toetsresultaat betekende voor de student 

een vrijstelling voor het betreffende onderdeel van het tentamen. 

Een dergelijke werkwijze heeft natuurlijk een aantal bezwaren; studenten 

zullen het niet prettig vinden "onvoorbereid" deel te nemen aan een toets 

en de experimentele kondities kunnen maar van beperkte duur zijn. 

Toch wordt aan deze vorm de voorkeur gegeven boven een opzet met langer 

durende instruktie-kondities en los daarvan staande toetsingen om het eerder 

genoemde kompensatie-effekt te vermijden. 

Om de bruikbaarheid van de schriftelijke oplossingen van proefpersonen te 

vergroten werd bij de mondelinge introduktie een week voor het eerste expe

riment en direkt voor de afname van de toets erop gewezen dat in de toetsbe

oordeling ook het "netjes werken" betrokken zou worden, waaronder verstaan 

werd, het definieren van nieuwe variabelen, het geven van een verbale toe

lichting op een gevonden relatie en (uiteraard) een leesbare oplossing. 

De reden hiervan is dat verwacht werd dat in het materiaal hierdoor iets 

meer van de achtergronden van oplossingsstappen zichtbaar zou zijn. 

Deelname aan het onderzoek werd de studenten dringend aanbevolen via een 

brief voor de aanvang van het kollege modelbouw en een mondelinge toelich

ting door de docent en de onderzoeker op het eerste kollege. De deelname werd 

aantrekkelijk gemaakt door de toezegging dat positieve resultaten op de expe

rimentele toetsen zouden meetellen voor het tentamencijfer, terwijl onvoldoen

des het tentamencijfer niet zouden beinvloeden. Voorts werd toegezegd dat het 

toetscijfer in positieve zin zou worden gekorrigeerd, wanneer mocht blijken 

* de tabellen zijn opgenomen in bijlage 2. 
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dat een bepaalde experimentele konditie gemiddeld duidelijk lagere pres

taties bij de proefgroep ten gevolge had dan andere kondities. 

De experimentele procedure was voor beide experimenten gelijk en bestond 

uit de volgende onderdelen: 

1. voorlezen van de instruktie (zie bijlage 3) 

2. 7 minuten lezen van de eerste opgave van de video-instruktie 

3. kijken naar de uitwerking van de eerste opgave op de monitor 

4. 7 minuten Ie zen van de tweede opgave 

·5. kijken naar de uitwerking van de tweede opgave op de monitor 

6. vragenlijst over de video-instruktie invullen (zie tabel 4) 

7. toetsopgaven maken (maximaal twee uur) 

De vragenlijst werd om twee redenen afgenomen. Allereerstom na te gaan in 

hoeverre de verschillende kondities verschillende reakties zouden uitlokken 

bij studenten en ten tweede om de studenten een mogelijkheid te geven vraag

punten en kritiek te formuleren, die normaal gesproken direkt in een kollege 

door een docent behandeld worden maar nu vanwege het experiment achterwege 

moesten blijven. 

4. Proefpersonen 

Ais proefgroep werd genomen aIle eerstejaar studenten Bedrijfskunde die 

direkt na het V.W.O. of de H.T.S. voor de eerste maal het programma van de 

afdeling Bedrijfskunde volgden. 

in totaal namen 90% van de in aanmerking komende studenten aan een of beide 

experimenten deel. 

De proefpersonen werden aselekt over de vier kondities verdeeld. In ieder 

experiment nam iedere proefpersoon aan een instruktiekonditie deel. Om orga

nisatorische redenen werd bij het tweede experiment zoveel mogelijk de inde

ling in proefgroepen van het eerste experiment gehanteerd. Gezien het feit 

dat de experimentele kondities van korte duur waren, het tijdsverloop tussen 

de beide experimenten vrij lang (5 weken) en in de tijd tussen de experimen

ten het normale programma van modelbouw werd afgewerkt, lijken lange ter

mijneffekten van het eerste experiment op de resultaten van het tweede vrij

weI uitgesloten. In tabel 2 is de verdeling van de proefpersonen over de 

verschillende kondities gegeven. De tussen haakjes geplaatste aantallen bij 

experiment 2 geven aan hoeveel proefpersonen uit de betreffende groep ook 

aan experiment 1 hebben deelgenomen. 
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Figuur 1: opzet van het onderzoek 

fouten 

niet weI 

niet I II 

explicitering 

weI III IV 

5. Afhankelijke variabelen en analysemodel 

De beoordelinq van de kwaliteit van de oolossinaen vormde de nrimaire 

afhankelijke variabele. Voorts is nagegaan in hoeverre de experimentele kon-

dities van invloed waren op het oplossen van een aantal cruciale onderdelen 

van bepaalde vraagstukken, met name het formuleren van beslissingsvariabelen 

en van de voorwaarden die aan de variabelen worden gesteld. De kwaliteits

beoordelingen werden gemaakt door de docent. Deze hanteerde daarbij de gebrui

kelijke beoordelingsnormen, waarbij punten worden toegekend voor de kwaliteit 

van het model en voor de wiskundige bewerkingen die vereist zijn. 

Het tweede deel van de analyse werd uitgevoerd door de onderzoekassistent in 

samenwerkingmet de onderzoeker. Uit eerder onderzoek, waarover gedeeltelijk 

werd gerapporteerd door Vaags (1971), bleek er een verband te bestaan tussen 

de studieresuitaten voor modelbouw en de studieresultaten voor wiskunde 10 

en de skore op de dogmatismeschaal van Rokeach. 

Aangezien deze gegevens wat betreft de studieresultaten niet kompleet waren, 

zijn in het kader van dit onderzoek de ontbrekende gegevens verzameld en toe-

* gevoegd. In het studiejaar 1969/1970 bleek de korrelatie tussen modelbouw 

en wiskunde 10 .42 (p~.Ol) en tussen modelbouw en dogmatisme -.31 (p~.Ol). 

Deze resultaten hadden be trekking op de resultaten van de eerste tentamenpo

ging van 103 studenten. Gezien deze gegevens werd besloten in het huidige 

onderzoek de resultaten van de eerste tentamenpoging voor wiskunde 10 en de 

skore op de rigiditeitsschaal uit de Pensacola Z-survey (Munning 1975) -deze 

werd op een aparte zitting door alle deelnemers ingevuld- als kovariaten te 

gebruiken. 

Twee belangrijke voorwaarden voor het uitvoeren van een kovariantie-analyse 

zijn echter dat de korrelatie tussen de kovariaat en de variaat tenminste 

.30 (absoluut) is en dat de beta-gewichten binnen ieder van de experimentele 

kondities homogeen zijn (Winer, 1962). 

~ Het toevoegen van deze gegevens beinvloedde de door Vaags (1972) gerappor~ 

teerde korrelaties tussen studieresultaten en kreativiteitstests niet in 

belangrijke mate. 
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U1t de korrelatie-analyse bleek dat de rigiditeitsskore niet korreleerde 

met de kwaliteit van de oplossing (maximale korrelatie r= .16). 

De wiskundeprestaties bleken deels te voldoen aan het korrelatiekriterium 

(maximale r= .36), maar de gevonden relaties bleken niet homogeen te zijn 

voor aIle kondities. Derhalve werd besioten af te zien van een kovariantie 

analyse. D.e data zijn nu geanalyseerd met behulp van variantie-analyse. 

Aangezien er kleine verschillen in aantallen proefpersonen per konditie 

waren, werd een ongewogen gemiddelden-analyse toegepast (Winer, 1962). Het 

design kan omschreven worden als een 2 x 2 x 2 design, waarbij de laatste 

faktor, de opgaven, zijn opgevat als repeated measurements. AIle faktoren 

zijn fixed. 

Ter kompletering zijn de antwoorden op de vragenlijsten samengevat. Aange

zien deze vragen vooral ten doel hadden de video-instruktie te evalueren, 

zijn geen pogingen ondernomen de antwoorden in verband te brengenmet de 

toetsresultaten. 

6. Resultaten 

Experiment 1: 

!3-~~;:!!:~!:~~_~~~_~~_~~~2~~!~1~!:" 
Uit de resultaten, die vermeld staan in tabel 3, kan worden afgeleid dat er 

weinig verschillen tussen proefpersonen in verschillende kondities ten aan

zien van de vraagstellingen bestonden. De gemiddelde totaalindrukken van de 

deeinemers over de video-instruktie kunnen als voigt worden samengevat: 

men vond het tamelijk moeilijk zich te konsentreren op de leerstof, het in

zicht in de modelbouw na het kijken was matig,men vindt TV-kolleges een 

tamelijk goed middel am leerstof uit de modelbouw te presenteren (al lopen 

de meningen hierover nogal uiteen), men heeft de behandelde problemen niet 

zo goed begrepen, maar men schat desondanks de kans am zelf dergelijke vraag

stukken op te "lossen op ongeveer 50%. Tenslotte oordeelde ongeveer de helft 

van de deelnemers dat de video-instruktie te kort was. 

Toetsresultaten 

Bij het analyseren van de oplossingen bleek dat een groot aantal studenten 

niet toegekomen was aan de tweede opgave door tijdgebrek, terwijl voorts 

de kwaliteit van de overige oplossingen de skoring bemoeilijkte. Derhalve 

werd dit tweede vraagstuk niet verder in de analyse betrokken, hetgeen be

tekent dat de faktor "opgaven" in de variantie-analyse wegvalt. 

Uit de resultaten in tabel 5 blijkt, dat het geven van explicitering een 

signifikant betere kwaliteit van de oplossing ten gevolge heeft. Het laten 

zien van fouten levert geen verbetering op. Aangezien verondersteid wordt 

dat het verkennen van de probleemruimte invloed zal hebben op het kiezen 

van de juiste beslissingsvariabelen en het leggen van relaties tussen vari-
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abelen is in dit vraagstuk nagegaan in hoeverre proefpersonen beslissings

variabelen in hun uitwerking geintroduceerd hebben. Voor het vinden van 

een juiste oplossing is het noodzakelijk dat er 4 beslissingsvariabelen 

worden geintroduceerd. Iedere proefpersoonkon dus een skore varierend 

van 0-4 krijgen. 

In tabel 6 zijn de gemiddelden en de daarop be trekking hebbende varian

tie-analyse vermeld. Noch de hoofdeffekten, noch de interaktie bleken 

signifikant. Uit de tabel met gemiddelden blijkt echter wel een interes

sant feit, namelijk dat konditie I (de konditie zonder explicitering of 

het tonen van fouten) een duidelijk, lager gemiddeide opleverde dan de 

overige drie kondities. 

Onderling verschillen de drie overige kondities echter weinig. 

Experiment 2: 

~~~~!~~~~~_~~~_~~_~~~2~~!!1~~ 
De onderlinge verschillen tussen proefpersonen in verschillende kondities 

bleken, evenals in het eerste experiment, vrij gering, zoals afgelezen kan 

worden uit tabel 4. Bet totaalpatroon van de antwoorden is echter iets 

anders dan in het eerste experiment: de konsentratie op de leerstof is niet 

zo moeilijk, het inzicht in de modelbouw is matig, men vindt TV-kolleges 

een goed middel om de stof van wiskunde-modelbouw te presenteren, het be

grip van de behandelde problemen is matig en in overeenstemming daarmee 

schat men de kans op een goede oplossing op ruim 40%. 

Bet merendeel van de deelnemers is van oordeel dat de presentatie te kort is. 

Toetsresultaten 

De resultaten van de variantie-analyse op de kwaliteitsskores zijn weerge

geven in tabel 7. De twee experimentele variabelen leveren beide geensig

nifikante verschillen op. AIleen de variabele opgave geeft een signifikant 

verschil te zien: de proefpersonen maken over het algemeen de eerste opga

ve beter dan de tweede. Een nadere beschouwing van de gemiddeide skores 

over de vier kondities geeft hetzelfde beeld te zien als bij de variantie

analyse op het aantal variabelen in experiment 1: konditie I Ievert de 

laagste skore op, terwijl de overige drie kondities onderling niet veel 

verschillen. 

Een nadere analyse met be trekking tot belangrijke punten in het oplossings

proces bleek aIleen mogelijk bij opgave 1, omdat hier een duidelijke oplos

sing mogelijk was, terwiji bij opgave 2 een aantal aiternatieven mogelijk 

was, hetgeen goede vergelijking tussen p:t:oefpersoon in verschiIIende kon

dities onmogelijk maakt. 

Bet belangrijkste probleem dat in opgave 1 moet worden opgelost is het for-

muleren van een aantal restrikties waaraan een gevonden objektfunktie moet 
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voldoen. In dit geval moesten in totaal 10 restrikties worden geformuleerd. 

Als variabele voor verder onderzoek is hier genomen het aantal juist gefor

muleerde restrikties. 

In tabel 8 zijn de gemiddelden met be trekking tot de restrikties voor de 

vier kondities en de resultaten van de variantie-analyse vermeld. De hoofd

effekten bleken niet signifikant te zijn, wei werd een signifikante inter

aktie tussen beide instruktievariabelen gevonden, welke wordt veroorzaakt 

door het feit dat proefpersonen in konditie I een kleiner aantal restrik

ties juist formuleerden dan proefpersonen in de overige kondities. 

7. Diskussie en konklusies 

De resultaten van deze experimenten zijn op het eerste gezicht tamelijk 

teleurstellend: de statistische analyses toonden slechts in een geval 

een signifikant verschil in de voorspelde richting. Dit betekent echter 

nog niet dat de onderzochte variabelen geen rol zouden spelen in het onder

wijs-leerproces. Een tweetal faktoren geven aanleiding voor deze veronder

stelling. De eerste heeft be trekking op de problemen rond de resultaatme

tingen, de tweede op het gehanteerde analysemodel. 

De belangrijkste afhankelijke variabele in dit onderzoek vormde de toets

skore. Afgezien van de onvermijdelijke ruis die bij de beoordeling van 

kompl~xe oplossingen ontstaat, is datgene wat een student uiteindelijk op 

zijn toetsformulier invult het eindprodukt van een denkproces. 

Teneinde schriftelijk eindprodukt en denkproces dichter naar elkaar toe 

te brengen was de proefpersonen met nadruk gevraagd de opeenvolgende stap

pen in hun schriftelijke oplossing zo goed mogelijk te motiveren. De inge

leverde werkstukken wijken echter in geen enkel opzicht af van het gebrui

kelijke tentamenwerk: de poging is in dit opzicht dan ook mislukt. Hoewel 

schriftelijke oplossingen van vraagstukken aanwijzingen kunnen geven over 

veelgemaakte fouten en als uiteindelijk kriterium voor een verbetering in 

instruktie kunnen dienen, lijkt het na dit onderzoek weinig zinvol in 

soortgelijke experimenten dit type materiaal als uitgangspunt te nemen: 

in een experimentele opzet geven toetsresultaten te weinig informatie 

over het geslaagd zijn van experimentele manipulaties. 

Het gebruikte analysemodel veronderstelt de additiviteit van experimentele 

effekten. Een nadere beschouwing van de resultaten achteraf lijkt echter 

eerder de konklusie te wettigen dat de kondities II, III en IV ongeveer 

even suksesvol zijn en verschillen van konditie I. 

Dit zou erop kunnen wijzen dat beide variabelen (explicitering en het atten

deren op mogelijke fouten) invloed uitoefenen op dezelfde onderdelen van het 

oplossingsproces, waardoor het gekombineerd aanbieden, zoals in konditie IV 

het geval was, geen extra verbetering ten gevolge heeft. Gezien het voor-
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gaande lijkt de konklusie gerechtvaardigd dat het attenderen op mogelijke 

fouten en het expliciteren van de vraagstelling kan leiden tot een verbe

tering in leerprestatie in de modelbouw, voorzover dit be trekking heeft 

ophet vinden van belangrijke relaties in het probleem, zoals het stellen 

van beslissingsvariabelen en het formuleren van restrikties. 

Deze konklusie stemt overeen met de resultaten van de experimenten van 

Vaags (1975) waarbij gevonden werd, dat een proefpersoon door het obser

veren van exploratief gedrag, waarbij fouten worden gemaakt, kan leren 

foute wegen in het oplossingsproces te vermijden. Hierbij dient de kant

tekening te worden geplaatst, dat in dit onderzoek gebleken is dat het 

observeren van exploratief gedrag (in deze experimenten opgevat als expli

citering van de vraagstelling) zonder het maken van fouten eveneens effek

tief blijkt te zijn. Ook lijkt het gebruiken van een interaktie tussen 

"naieve" student en bijsturende docent niet noodzakelijk om de verbete

ringen in leerprestatie te realiseren. 

De tot nu toe in onderzoek bereikte resultaten rechtvaardigen de aanbeve

ling om in kursussen waarin het leren probleemoplossen centraal staat, 

voorbeeiden van dit gedrag door een docentmodel te laten presenteren. Uit

gangspunt voor een dergelijke instruktie dient te zijn dat de presentatie 

aansluit bij de probleemoplossingsvaardigheid die de studenten bezitten. 

Aan een dergelijk instruktie zal dan ook een analyse van deze vaardigheid 

ten grondslag moeten liggen, waarbij schriftelijke oplossingen van studan

ten en de ervaringen van de docent een belangrijke rol spelen. Het in dit 

onderzoek gehanteerde medium, de video-presentatie, lijkt, gezien de aandacht 

die bij de instruktie aan de programmering van de stappen in het oplossings

proces gegeven moeten worden, de voorkeur te hebben boven "1ive"-presenta

ties. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van het lereri probleem

oplossen zal moeten plaatsvinden in beter gekontroleerde situaties dan de 

onderhavigeexperimenten.Meer aandacht zal besteed dienen te worden aan de 

te presenteren problemen (bijvoorbeeld kan men ook minder komplexe problemen 

in dit type onderzoek gebruiken? Zijn er reeksen met oplopende moeilijkheids

graad te konstrueren? enz.). Voorts verdient de wijze van meten de aandacht. 

Het gebruik van verbale protokollen naast schriftelijke oplossingen lijkt, 

ondanks de methodologische problemen, noodzakelijk. 
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Bijlage 1 

Voorbeeld van de vier instruktiekondities 

Op de volgende pagina's worden korte fragmenten weergegeven uit het 

skript voor een van de problemen uit experiment 1. 

Aangezien de teksten voor de kondities II en IV uitbreidingen zijn van 

de teksten voor respektievelijk de kondities I en III, staat in de mar

ge van de tekstfragmenten aangegeven welk deel uitsluitend be trekking 

heeft op konditie II, respektievelijk konditie IV. 

De fragmenten worden voorafgegaan door de probleemstelling. 
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Probleem 

Op een T-kruising wordt een fietser in C gekonfronteerd met 

een vanrechts komende auto in A. 

De fietser moet dezelfde kant op als de auto, dus linksaf. 

Hij schat snelheden en afstanden en besluit op grond daarvan 

voor de auto over te steken. 

Dat wil hij echter zo veilig mogelijk doen. 

Onder zo veilig mogelijk verstaat hij dat hij zover mogelijk 

v66r de auto de rijlijn van de auto kruist. 

De gegevens zijn: de snelheid van de auto is 40 km/uur. 

de maximum snelheid van de fietser 20 km/uur 

afstand van de fietser tot de overkant CB = 18 meter 

de afstand AB 35 meter. 

Hoe moet de fietser zo veilig mogelijk oversteken? 

35 m. 
~ •• • 

1" 

~ 

18 m • 

• 
C 



alleen in 

konditie II 
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Kondities I en II 

Zonder rekenwerk kunnen we vaststellen dat de fietser, welke 

richting hij nu ook kiest, zo snel mogelijk aan de overkant 

moet komen: hij zal dan ook zijn maximale snelheid kiezen en 

eenrechte lijn kiezen, dus geen kromme. 

Laten we zoln lijn tekenen; het snijpunt met derijlijn van de 

auto noemen we Pi de hoek waaronder hij de straat oversteekt 

geven we aan met $. Deze hoek kan varieren van 0 tot 90 graden. 

Een fout die bij de oplossing van dit vraagstuk nogal eens ge

maakt wordt is dat menniet inziet dat de hoek gevarieerd kan 

worden: het enige dat men dan uitrekent is hoe lang de fietser 

erover doet recht over te steken en waar de auto zich dan bevindt. 

Dit geeft echter geen antwoord op de vraag. 



aIleen in 

konditie IV 
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Konditie III en IV 

Wat kan de fietser doen? Hij fietst een bepaalde afstand, dat 

duurt een bepaalde tijd en de auto is gedurende die tijd dich

terbij gekomen. Hoe sneller de fietser aan de overkant is, des 

te minder dichterbij is de auto gekomen, de fietser zal dus in 

ieder geval zo hard mogelijk moe ten fietsen en een rechte baan 

zal beter zijn dan een kromme. 

Als de fietser recht oversteekt is hij het vlugst aan de an

dere kant, maar hij is ook dichter bij het beginpunt van de 

auto en haalt misschien de overkant niet ve6r de auto. 

Maar als hij heel schuin oversteekt krijgt de auto gedurende 

langere tijd de gelegenheid dichterbij te komen en kan hij er 

ook weer niet voor langs. Hij moet dus oversteken onder een 

hoek die daartussen ligt. 

De vrijheid die de fietser heeft om het probleem op te lossen 

ligt in de keuze van de hoek. Het ligt dan voor de hand de 

hoek als beslissingsvariabele te nemen. We noemen de hoek ~. 

Een fout die bij de oplossing van dit vraagstuk nogal eens ge

maakt wordt is dat men niet inziet.dat de hoek gevarieerd kan 

worden: het enige dat men dan uitrekent is hoe lang de fietser 

erover doet recht over te steken en waar de auto zich dan be

vindt. 

Dit geeft echter geen antwQord op de vraag. 
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Bijlage 2: tabellen 

Tabel 1: 

Speelduur video-instrukties in minuten 

konditie experiment 1 experiment 2 

I 30 '25 

II 31 26 

III 35 30 

IV 36 31 

Tabel 2: 

Aantallen proefpersonen per konditie 

konditie experiment 1 experiment 2 

I 23 23 ( 23) 

II 23 22 (21) 

III 23 22 (22) 

IV 22 23 (21 ) 

(de tussen haakjes geplaatste aantallen onder experiment 2 geven aan 

hoeveel proefpersonen uit de betreffende groepen ook aan experiment 1 

hebben deelgenomen). 
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Tabel 3 

Instruktie-evaluatie Toets 1 

vragen die beantwoord werden op 5-puntsschaal (nee=l, 

konditie 

1. Ik vond het rooeilijk roij te konsen- ro= 

treren op de behandelde leerstof s= 

2. Het kijken naar dit TV-kollege heeft mij ro= 

inzicht gegeven in wiskunde-roodelbouw s= 

3. TV-kolleges zijn een goede roanier oro de ro:::: 

leerstof van wiskunde-roodelbouw te s= 

presenteren 

4. Ik heb de behandelde probleroen begrepen ro= 

s= 

--~.-----..,..,-----~,-------------

Overige vragen 

4. Hoeveel procent kans geeft U uzelf oro 

soortgelijke probleroen als zojuist be

handeld zijn, op te lossen? (0-100%) 

5. De presentatie van de leerstof was (n=~) 

te kort 

juist goed 

te lang 

7. Oproerkingen 

ro= 

s= 

ja=>5) 

I 

3.5 

1.0 

2.8 

.8 

3.3 

1.5 

2.1 

1.0 

50 

16 

10 

11 

2 

II 

3.6 

1.2 

2.9 

1.0 

3.5 

1.4 

2.2 

1.1 

50 

12 

12 

7 

4 

III 

3.8 

1.3 

2.8 

1.2 

2.7 . 

1.0 

2.0 

.8 

52 

13 

12 

10 

1 

IV 

3.3 

1.2 

3.1 

1.2 

3.6 

1.3 

2.3 

1.3 

53 

15 

11 

10 

1 
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Tabel 4 

Instruktie-evaluatie Toets 2 

vragen die beantwoord werden op een 5-puntsschaal (nee=l, 

1. lk vond het moeilijk mij te konsenter-

ren op de behandelde leerstof 

2. Het kijken naar dit TV-kollege heeft mij 

inzicht gegeven in wi skunde-modelbouw 

3. TV-kolleges zijn een goede manier om de 

leerstof van wiskunde-modelbouw te 

presenteren 

4. Ik heb de behandelde problemen begrepen 

Overige vragen 

5. Hoeveel procent kans geeft U uzelf om 

soortgelijke problemen als zojuist 

behandeld zijn, op te lossen (0-100%) 

6. De presentatie van de leerstof was (n=90) 

te kort 

juist goed 

te lang 

7. Opmerkingen 

konditie 

m= 

s= 

m= 

s= 

m= 

s= 

m= 

s= 

m= 

s= 

ja=5) 

I 

3.0 

1.2 

3.3 

1.3 

3.7 

1.1 

2.8 

1.3 

39 

16 

18 

5 

a 

II . 

3.5 

1.0 

3.3 

1.1 

4.0 

1.0 

2.7 

1.1 

40 

18 

17 

5 

a 

III 

3.3 

1.2 

3.0 

1.1 

3.9 

1.0 

2.4 

1.1 

43 

12 

13 

8 

1 

IV 

3.1 

1.3 

2.9 

.9 

3.8 

1.2 

2.4 

1.1 

46 

17 

14 

8 

1 
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Tabei 5 

Resuitaten Toets 1 

(opgave 1) beoordeiing docent (0-20 punten) 

gemiddeiden voor de 4 groepen 

fouten (B) 

niet wei 

niet (I) 7.2 (II) 7.2 
expiicitering(A) 

wei (III) 8.2 (IV) 10 .. 6 

samenvatting variantie-anaiyse 
r-

. SS df MS 

expiicitering (A) 117.01 1 117.01 

fouten (B) 37.20 1 37.20 

A x B 49.15 1 49.15 

error 2454.31 87 28.21 

Tabei 6 

Resuitaten Toets 1 

F sign. 

4.15 5% 

1.32 -
1. 74 -

* (opgave 1) aantai geintroduceerde besiissingsvariabeien (0-4) 

fouten 

niet 

expiicitering (A) 
niet ( I) 1.8 

wei (III) 2.7 

(B) 

wei 

(II) 2.5., 

(IV) 2.6 

*' Deze resuitaten hebben 

betrekking op 88 ppn. 

4 ppn. voigden een andere 

impiiciete redenering die 

tot de juiste uitkomst 

ieidde. 
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Vervolg tabel 6 

samenvatting variantie-analyse 

SS df MS F sign. , 
'explicitering (A) 2.61 1 2.61 1.60 -
fouten (B) .84 1 .84 .52 -
A x B 2.73 1 2.73 1.67 -
error 137.26 84 1.63 -
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Tabel 7 

Resultaten Toets 2 

docentbeoordelingen (0-20punten per opgave) 

gemiddelden 

fouten 

niet 

opg.l 10.4 
niet 

opg.2 10.1 
explicitering (A) 

opg.l 12.9 
wel 

opg.2 10.9 

(B) 

weI 

13 .4 

11.8 

13 .2 

11.5 

samenvatting variantie-analyse 

SS df MS 

between subjects 89 

~xplicitering (A) 20.79 1 20.79 

fouten (B) 89.05 1 89.05 

lA. x B 38.39 1 38.39 

error between 4044.41 86 47.03 

within subjects 90 

ppgaven (e) 86.45 1 86.97 

~ x C 8.66 1 8.66 

B x C 2.97 1 2.97 

iA x B x C 6.71 1 6.71 

error within 1494.51 86 17.38 

Tabel 8 

Resultaten Toets 2 

aantal juist geformuleerde restrikties (0-10) 

1 

fouten (B) 

niet weI 

explicitering (A) 
niet 4.6 6.3 

weI 5.9 6.0 

F sign. 

.44 -
1.89 -

.82 -

4.97 5% 

.50 -

.17 -

.39 -
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Vervolg tabel 8 

samenvatting variantie-analyse 

SS df MS F sign. 

explicitering (A) 4.44 1 4.44 .75 -
fouten (B) 15.46 1 15.46 2.62 -
A X B 24.45 1 24.45 4.14 5% 

error 507.30 86 5.90 
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Bijlage 3 

Instruktie aan de proefpersonen 

Voorafgaand aan de toets, die U straks gaat maken, krijgt U eerst een 

TV-band te zien, waarop een tweetal opgaven, die be trekking hebben op 

de leersto£ voor de toets, worden voorgemaakt. 

Deze twee opgaven staan a£gedrukt op een papier dat uitgedeeld zal worden. 

De bedoeling is dat U voor het begin van de TV-band de eerste opgave 7 

minuten rustig bekijkt en bij uzelf overweegt, hoe U het probleem zou op

lossen. Daarna starten we de band en kunt U zien hoe de uitwerking van 

het eerste probleem, dat uit twee gedeelten bestaat, behoort te zijn. 

Vervolgens stoppen we weer en kunt U gedurende 7 minuten de tweede opgave 

bekijken, waarna de uitwerking op de TV-band voigt. 

Wij willen nagaan wat het effekt van het kijken naar de band is op uw pres

taties en daarom is het niet mogelijk na afloop van de band vragen te stel

len over de gepresenteerde uitwerkingen of verduidelijking te vragen. 

weI kunt U eventuele problemen die U heeft noteren op het vragenlijstje 

dat U onmiddellijk na afloop van de TV-band dient in te vullen. 

Vervolgens krijgt U twee uur de tijd om twee toetsopgaven op te lossen. 

Tijdens de presentatie op de TV-band mag U geen aantekeningen maken van 

de uitwerking van de opgaven, dit kan namelijk uw konsentratie verstoren. 

Na afloop van de toets kunt U hier een stencil met de uitwerkingen in 

ontvangst nemen. 

Aangezien wij geinteresseerd zijn in ieders individuele prestatie is het 

niet de bedoeling dat U onder ling overleg pleegt, noch tijdens de video

presentatie, noch tijdens de toets. 
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