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O. Samenvatting. 

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van 

een onderzoek naar de eff ecten van training in de 

interactie-analyse van N. Flanders, en naar de be

trouwbaarheid van het systeem als instrument voor 

zelfanalyse. 

Het onderzoek is gedaan aan de hand van verkregen 
materiaal van drie werkgroepen Algemene Onderwijs

kunde aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Het rapport is in drie delen te scheiden: 

de el A (hoofdstuk 1 en 2) inleiding. 

de el B (hoofdstuk 3 en 4) materiaal en probleem-

stelling. 

de el c (hoofdstuk 5,6,7 en 8): uitwerking. 

In deel A worden theoretische achtergronden van 

het Flanders systeem voor interactie-analyse ge

ge•en, en wordt de methode beschreven. 

In deel B wordt beschreven hoe de werkgroepen func

tioneerden en welk materiaal ervan beschikbaar 

kwam. Daarop volgt in hoofdstuk 4 de probl.eem

stelling. 

De uitwerking in deel C leverde globaal gezien het 

volgende resultaat op: 

1. Er is een indicatie dat de studenten niet vol

doende vertrouwd zijn geraakt met de hantering 

van het interactie-analyse-systeem. 

2. De betrouwbaarheid van het systeem gebruikt 

als instrument voor zelfanalyse is twijfelachtig. 

3. Er is onder de studenten een duidelijke bereid
heid later hun eigen lessen te gaan analyseren. 
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1. Didactiek, Methodiek, Donkere kainer. 

In Nederland wordt de roep om verbetering van het 

pedagogisch-didactisch gedeelte van de leraarsop

leiding steeds groter, en steeds meer docenten 

komen tot het inzicht dat zij om goed te kunnen 

doceren verstand van didactische methoden moe

ten hebben. 

Didactiek wordt beschouwd als de leer van de sy

stematische hulp die aan de leerling geboden wordt, 

in een daarop gespecialiseerd milieu. Etymologisch 

betekent het woord didactiek onderwijskunst, de 

kunst dus om op vruchtbare wijze onderwijs te ge-

ven. 

Onderwijzen sluit onderwezen worden in, maar on

derwezen worden en leren dekken eikaar niet ge

heel; men kan b.v. ook spontaan leren. 

Onder invloed van de peychologie wordt in de mo

derne didactiek de nadruk gelegd op het leren van 

de leerling en minder op het leren van de docent. 

Didactiek is een wetenschap en daarom een aange

legenheid van weten of kennen. Onderwijzen is een 

wetenschap van doen, van menselijK handelen, van 

praktijk. In de didactiek gaat het dus over.de 

theorie van het onderwijzen. 

Theorieen van het onderwijzen werden vroeger vrij

wel uitsluitend door pedagogen opgesteld. Er is 

tegenwoordig een verschuiving aan de gang, die tot 

gevolg heeft dat ook anderen zich voor deze theo

rieen interesseren, met als resultaat, dat er in 

versneld tempo verschillende nieuwe onderwijsme

thodieken zijn ontworpen. 

Dat nieuwe onderwijsmeithodieken om vernieuwde 
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onderwijstechnieken vragen, behoeft geen betoog, 

want het woord onderwijstechniek houdt in: de 

vaardigheid in het hanteren van werkwijzen en hulp

middelen, en steunt als zodanig volledig op de me
thodiek. 

Zo rust er tegenwoordig op de docent een dubbele 

taak: en leerresultaten b ereiken, en het uitvoe

ren van die nieuwe onderwijsmethodieken, die om 
vernieuwde onderwijstechnieken vragen. 

1.2 De donkere kamer. 

ui t onderzoekingen door '.!.'ravers is gebleken, hoe 
weinig houvast het begrip onderwijsmethodiek ons 
in feite biedt, zolang het kan voorkomen, dat het 

verbale gedrag van een docent bij een doceerles 

weinig of geen verschil vertoont met zijn verba
le gedrag bij~en leergesprek. 

Daarom moet het gedrag van de docent op de een 
of andere manier worden aangepast aan de gewij-

zigde didactische situatie, die voortvloeit uit 
de gevolgde onderwijsmethodiek. 

Het probleem wat zich hierbij voordoet is, dat 
meestal het menselijk vermogen _te kort schiet om 

twee zo gecompliceerde activiteiten tegelijker

tijd uit te voeren. De docent kan moeilijk en 
lee geven en tegelijkertijd observeren hoe hij 
les geeft. 
Zo blijft voor de docent zijn eigen gedrag onbe

kend, en is de poging een nieuwe methodiek te 
gaan volgen voor hem gedoemd een poging te blij-
ven. 
Deze problematiek wordt door Dubin en Taveggia 
als volgt in beeld gebracht: 

methodiek A 

methodiek B ---~~· __ : leerresultaat A 
~ - leerresultaat B 
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De leerprestatie die bereikt wordt door het vol

gen van methodiek A wordt vergeleken met de leer
prestatie B, zonder dat de leraar zich bewust 

wordt h6e zijn eigen gedrag daartoe heeft bijge
dragen. 

Wil een docent zijn gedrag toch beoordelen door 
een opname van zijn les te maken en deze nader
hand te beluisteren, of te bekijken en te belui
steren als het om een video-opname gaat, dan 
bevat volgens Van Bergeijk zo'n opname te veel 

gegevens om de hoofdzaken van de bijzaken te 
scheiden, met het gevolg aat de meeste informatie 
verloren gaat. 

1. 3 Vert.aling van didactisch gedrag. 

Moeilijkheden, ontstaan door het niet kunnen 
verwerken van de relatieve veelheid van gegevens 
in een opname van eigen les, kunnen worden op
gevangen door systematisch selectief te gaan luis
teren, of door met een van te voren vastgesteld 
systeem van categorieen te werk te gaan. 
Nog een stap verder gaat de docent wanneer hij de 
gegevens van het selectieve beluisteren weergeeft 
in grafische vorm. 

Er is veel onderzoek verricht op het gebied van 
het omzetten van didactisch gedrag in theoreti
sche begrippen; vooral in Amerika en ook in Duits
land hebben veel psychologen zich gebogen over 
het probleem van de "analyse en zichtbaarmaking'~ 
Een aantal systemen van interactie- analyse zijn 
uit deze onderzoekingen voortgevloeid, waarvan 
volgens Van Bergeijk het systeem van Flanders als 
prototype kan worden beschouwd. 
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Verwezenlijking van "analyse en zichtbaarmaking" 
van het docenten-gedrag is door de in het analy

sesysteem van Flanders gehanteerde techniek van 
matrixverwerking en interpretatie een belangrijke 
stap dichterbij gekomen. 
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2. Het Flanders interactie-analyse-systeem. 

· 2.1 Verbale interactie. 

De sociale interactie tussen leraar en leerlin

gen vormt een zo complex geheel, dat het er op 

het eerste gezicht naar uitziet, dat systematische 

observatie en analyse op bijzonder grate moeilijk

heden zullen stuiten. 

Flanders heeft in het door hem ontwikkelde sy

steem voor interactie-analyse niet getracht alle 

gedragscategorieen van leraar en leerling te ver

werken. Zijn systeem wordt tot de z.g. affectieve 

systemen gerekend, wat wil zeggen: de gedrags

categorieen waaruit het is opgebouwd houden voor

namelijk verband met de invloed die van het gedrag 

van de leraar uitgaat op het emotionele klimaat 

in de klas. 

Het Flanders systeem is z6 gekozen dat daaruit 

een beter begrip ontstaat over de rol die de 

docent in de klas vervult. 

Het systeem is gebaseerd op de verbale interactie, 

omdat volgens Flanders gemiddeld ten minste zes

tig procent van de lestijd in beslag wordt geno

men door verbale interactie. 

Inderdaad is de taal het communicatiemiddel in 

de klas. 

Het grote voordeel van het gebruik van interactie

analyse volgens Flanders, is dat de docent wordt 

geconfronteerd met didactisch doelbesef. 

Het systeem geeft de mogelijkheid om na te gaan 

in hoeverre de intentie door de actie wordt ver

wezenlijkt; in hoeverre de didactisch strategie 
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die de docent wil volgen in zijn gedrag in de klas 

tot uitdrukking komt. 

Het interactie-systeem geeft dan oak geen waarde
oordeel over het didactisch gedrag van een do

cent, maar het houdt de docent een spiegel voor. 

Da.arin kan deze zien hoe hij vanuit zijn gezags

positie handelt, en hoe dit handelen van invloed 

is op het sociaal emotioneel klimaat van de klas. 

Het systeem is opgebouwd uit tien categorieen. 

Deze categorie!n hebben in zeven gevallen betrekking 
op de leraar, in twee gevallen op het gedrag van 

de leerlingen, terwijl de resterende tijd, waarin 

de interactie tussen leraar en schoolklas onder

broken worot door denkpauze, verwarring, stilte, 

rumoer e.d., betrekking heeft op de resterende 

categorie. 

Het gedrag van de leraar valt uiteen in twee de

len: het verbale directe gedrag en het verbale 

indirecte gedrag. Beide vormen van didactisch ge

drag oefenen een structurerende invloed uit op de 

wijze waarop, en de mate waarin door de leerlin

gen aan het het onderwijsleerproces wordt deel

genomen. 
zo werkt\het direct optreden van de leraar minima

liserend ten opzichte van de initiatieven van de 
leerlingen, en het indirecte optreden juist sti

mulerend. 

Met betrekking tot het gedrag van de leerlingen 
zijn twee categorieen opgenomen, waarvan het ene 

het initierend en het andere het responderend 

gedrag van -de leerlingen beschrijft. 

Voor een overzicht van de categorieen het volg~nde 
schema: 



leraar 

spreekt 

leer
lingen 

spreken 

indirecte 

b"einvloeding 

directe 
beinvloeding 
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1. ~~~y~~~~~-~~y~~!~~~l 
aanvaardt en verduidelijkt ge-

voel ens van leerlingen op een 

tegemoetkomende manier. 

2. E!!~~!-~!-~~~~!~!-~~~l 
moedigt leerlingen activi-

tei ten aan en prijst hen. 

3. ~~~!~~E~!-~~~~~~!~~.! 
gaat in op gedachten en ideeen 
van leerlingen, verheldert ze 
en werkt ze verder uit. 

4. ~!~!!_YE~~~!!.: 
vraagt les-stof gericht, met de 
bedoeling antwoord te krijgen. 

5. doceert: 
geeft informatie, les-stof gerich
te uitleg, stelt rethorische 

vragen. 

6. ~~~!!_~~~!!~~!~g~~l 
opdrachten die door de leerlin-
gen moeten worden uitgevoerd. 

7. £!!!!~~~E!iE~£~!Y~~E~!~!-~!~~
fl~~E~~.! 
berispt, wijst terecht, verde-
digt eigen optreden. 

8. ~!~~~!~~~-~£-YE~~~~! 
initiatief is bij de leraar. 

9. nemen van initiatief: 
initiatief van de leraar wordt 
door de leerlingen over genomen, 

zonder opdracht van hem. 

10. ~!!!!~-~!_!~!~~!!~~~~ 
korte denkpauz e, verwarring, 
of rumoer waardoor de obser
vator niets verstaat. 



- 9 -

Een observator die een analyse maakt, kent om de 

drie seconden een codecijfer toe aan de les-situatie 
van dat moment. 
Hij het leren coderen gaat het aanvankelijk niet 
zozeer om deze voorgeschreven snelheid, maar vooral 
om de juiste toekenning van het codecijfer. 
Deze codeciJfers komen in een sequentiekolom te 
staan; de sequentiekolom is dus een reeks van 
onder elkaar genoteerde codecijferi;i die samen het 
lesgebeuren beschrijven. 

voorbeeld 

tweede paar 

10} eerste paar 
{5 

5 
4 
8 

8 

8 } zevende paar 
9 

De leraar komt de klas binnen en het is nog ru
moerig (10), hij begint te doceren (5) l en stelt 
dan een vraag ( 4). De leerlingen geven op de vraag 
antwoord (8), en nemen daarna het initiatief in 
eigen handen. 

De codecijfers worden ter will!! van de overzich
telijkheid en bruikbaarheid in een matrix onder
gebracht. 

De codecijfers uit het voorbeeld hierboven zouden 
als volgt in een matrix worden gezet: 

Het eerste paar 10-5, krijgt een turfje in rij 10 , 

kolom 5, het turfje voor het tw~cde paar kom:t in 
rij 5 kolom 5, enz. 
de matrix ziet er dan zo Uit: 
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·-·=----=-- · 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

2 
3 
4 I 

5 I I 

6 
1 
8 H I 

9 
10 I 
to I:. - J .. 1 2 .. ,, 3 1 ~ 

matrix uit het voorbeeld. 
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De matrix is samengesteld uit honderd cellen, en 

vormt als het ware een plattegrond van het verba

le gedrag van leerlingen en leraar. 

ttet aflezen van de matrix kan met behulp van de op 

de volgende pagina gegeven figuur gebeuren. 

Gebieden A, B, C en D kunnen gebruikt worden om de 

percentages te berekenen waarin stilte heerst:D, 

de leerlingen spreken ~ c, of de leraar spreekt:A+B. 

De verhouding A/B geeft een indicatie voor de mate 

waarop de leraar indirect of dipect te werk is ge

gaan bij het lesgeven. 

Gebied E is een gebied van 9 cellen, waaruit een 

uitgesproken langdurige tegemoetkoming aan de emo

tionele behoeften blijkt, bij hoge lading (veel 

turf j.es in deze 9 cellen). 

Gebied F: een hoge lading in dit gebied geeft aan 

dat de leraar veel en langdurig aanwijzend of cri

tiserend te werk is gegaan tijdens zijn les. 

Gebieden G1 en G2 geven samen de reactie aan, die de 

docent vertoont op initiatieven van leerlingen, en 

hun antwoorden. G1 geeft daarbij aan dat de leraar 

tegemoetkomend en stimulerend t ~' O .v. de leerlin-

gen activiteiten heeft gereageerd, G2 geeft eer

der een afwijzende houding van de docent t.o.v. 

de leerlingen activiteiten aan. 

Gebied H geeft bij hoge lading aan dat er veel reac

ties van leerlingen zijn geweest op bet leerstof 

gerichte gedrag van de docent. 

Gebied I geeft bij hoge lading te kennen dat de 
leerlingen lange tijd achter elkaar aan het woord 

zijn geweest. 

Het 11 content cross" wordt gevormd door de in het 

kruis gelegen cellen; deze cellen regarderen voor

namelijk h~t lesgeven, vooral hoge lading in de 

cellen 4-4, 4-5, 5-4 en 5-5 geven aan dat de docent 
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1 2 3 4 5 6 1- 8 9 10 
I I 

I 
I I 

E. I I 
I I 
I I 

~-- - _J) 
L __ --

contcn~ -
" c.ro6~ '' 

\-\ 

------, IF - - - ~- -
I I 
I I F 

I I 
I 
' 
I I 

G1. I I G2 I 
I I 
I I 

I I 
I . I 

A B c D 

belangrijke gebieden voor matrixinterpre
tatie. 
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sterk les-stof gericht te werk is gegaan tijdens 

zijn lee. 

De "steady-state cells" zijn de cellen op de dia

gonaal van de matrix. Hoge lading in deze cellen 

duidt op min of meer langdurigpchtereen in een 

zelfde categorie verblijven 
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3. De werkgroepen. 

Met ingang van het voorjaarssemester werd aan 

de studenten van de Technische Hogeschool te 

Eindhoven de gelegenheid geboden, om aan een deel 

van de verplichtingen voor het verkrijgen van 

de pedagogisch- didactische aantekening te 

voldoen, door het meedoen aan een werkgroep. 

Aanleiding hiertoe was de onder studenten vaak 

gehoorde klach~ dat zij het verband niet zien 

tussen de theorie die tijdens de colleges wordt 

gegeven enerzijds, en de praktijk waarmee zij tij

dens hun hospiteerstage te maken krijgen ander

zijds. 

Beheersing van de leerstof, en kennis in het di

dactisch instrumentele vlak, zoals aangeboden tij

dens de colleges kunnen nu aangevuld worden met 

praktijk-oefening in de werkgroep. 

Didactisch vakmanschap, zo concludeert Van Bergeijk, 

bestaat voor een belangrijk deel bij de gratie 

van de volgende factoren: 

1. gevoeligheid van de docent ten aanzien van 

groepsprocessen. 

2. flexibele bantering van verschillende didac

tische strategieen. 

3. didactisch doelbesef. 

4. leiderschapsrol van de docent. 

Door het opdelen van de complexe docententaak 

zoals in boven omschreven fa6toren, ontstaat de 

mogelijkheid deze specifieke vaardigheden afzonder

lijk te trainen. 
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Deze ~rainingsmethode staat bekend als Micro teaching. 

Micro teaching is ontwikkeld aan de Stanford Uni

versiteit, en is gebaseerd op de volgende v~reen

voudigingen ten opzicht~ van een normale lessi

tua.tie: 

1. kleine groep leerlingen. 

2. een van de didactische vaardigheden, zoals 

boven omschreven, wordt gehanteerd. 

3. korte lesduur. 

4. onmiddelijke feedback via video-opname met 

bespreking. 

5. meteen de betreffende vaardigheid opnieuw 

oefenen met een nieuwe groep leerlingen, 

onder gelijke omstandigheden. 

Doordat de tijd nodig voor een volledige micro 

teaching-trainig voor elke student afzonderlijk 

ontbrak, is er tijdens het werkgroep programma 

op enkele punten van de principes van micro tea

ching afgeweken. 

Het programma van de werkgroepen werd gebaseerd 

op de onderstaande punten: 

1. kleine groep studenten als leerlingen. 

2. beperkte didactische vaardigheid wordt geoefend, 

of discussieles 6f hoorcollege met vragen. 

3. korte lesduur 

4. onmiddelijk feedback: via video-opname met bespreking. 

via interactie-analyse. 

5. het opnieuw de betreffende vaardigheid oefenen 

is komen te vervallen. Da.arvoor in de plaats 

kwam: het als lecrling een les van een mede

student bijwonen, die dezelfde vaardigheid 

traint. 

Tijdens het najaarssemester 1972 namen 28 studen

ten deel aan de werkgroepen. 
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Daar de deelname per groep maximaal 10 kon zijn, 

werden de studenten onderverdeeld in drie groepen: 

een groep van 10 studenten op maandagmiddag. 

een groep van 9 studenten op dinsdagmorgen. 

een groep van 9 studenten op dinsdagmiddag. 

voor middel van loting werd elke student voor-

zien van een nummer, dit om anoniemiteit te ver

zekeren, en toch de mogelijkheid te behouden van 

ieder afzonderlijk de resultaten v66r, tijdens 

en na de cursus te beoordelen. Zo kregen de stu

denten van de maandagmiddag-groep de nummers 10 t/m 

19, die van de dinsdagmorgen-groep de nummers 

21 t;m 29, en de dinsdagmiddag-groep de nummers 

30, 31 en 33 t/m 39. 

Bet programma van de werkgroepen is onder te ver

delen in 4 stukken, waarvan twee hoofddelen, een 

inleidingsdeel en een evaluatiedeel. 

zitting 1: inleidingszitting. 

zitting 2, 3 en 4: theoriezittingen. 

zitting 5,6,7,8 en 9: praktiJkzittingen. 

zitting 10: evaluatiezitting. 

Het doel van het theoriegedeelte van ' de cursus 

was de studenten kennis te laten nemen van een 

aantal didactische werkvormen, om hen zodoende 

een basis te geven voor de praktijkzittingen, 

met een behoorlijke begrippenkennis. 

Tevens werden zij voorbereid op het werken met 

de interactie-analyse-methode van Flanders. 

Tijdens het praktijkgedeelte kregen alle studen

ten de gelegenheid eenmaal als docent 

de groep studenten te leiden. De andere studenten 

fungeerden dan als leerling, met uitzondering 

van een student die de videoapparatuur bediende: 

de kameraman. 
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Voor de les moest de "docent" aangeven welke 

didactische werkvorm hij zou gaan volgen, en 

in welke categorieen van Flanders hij daarbij 

voornamelijk hoopte te gaan werken. 

Direct na de lea werd door alle studenten ( dus 

ook door de kameraman en de decent ) een analyse 

gemaakt van de video-opname. 

Daarna volgde de bespreking waarin de volgende 

punten aan de orde werden gesteld: 

1. leiderschapsrol van de "docent". 

2. zijn gekozen didactische werkvorm. 

3. vergelijking van de analyseresultaten van de 

groep met de verwachting van de docent in ter

men van Flanders. 

4. verschillen in analysering van de studenten 

onderling via de kolommenpercentages. 

Tijdens bet praktijkgedeelte heeft elke student 

ongeveer tien maal een interactie-analyse gemaakt. 

E~n analyse maakte hij nadat hij als docent was 

opgetreden, dit is voor hem dus een zelfanalyse; 

een analyse nadat hij als kameraman de video

apparatuur had bediend. Dit is voor hem een ana

lyse waarbij hij van te voren niet aan de les 

had deelgenomen; de overige analyses maakte hij 

als leerling. 

Tijdens de laatste theoriezitting en tijdens de 

evaluatiezitting is aan de studenten. een video

opname van een deel van een natuurkundeles vertoond 

ter analysering. 

Dit stukje (een kwartier) lea noem ik de model

toets. 

De heer J. van Bergeijk, een expert op het ge

bied van het Flanders interactie-analyse-systeem, 
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heeft deze les ook geanalyseerd. 

Omdat de studenten de eerste keer dat zij de les 

analyseerden niet wisten dat zij dit stuk nog
maals zouden moeten analyseren, is hierdoor. een 
goede mogelijkheid verkregen om de kwaliteit van 

hun analyse v66r en na het praktijkgedeelte te 

vergelijken. 

Tevens is na afloop van het theoriegedeelte en 
na afloop van het praktijkgedeelte een vragen

lijst uitgereikt. 
Doel van deze vragenlijst is het meten van de 
houding van de studenten t.o.v. verschillende 

manieren van lesbeoordeling, en in het bijzonder 
hun houding voor het werken met de interactie

analyse. 
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4. Probleemstelling. 

In de cursus werden de studenten geoefend in het 

werken met de interactie-analysemethode van Flan

ders. De bedoeling daarvan is, dat zij later deze 

analysemethode gaan gebruiken als instrument voor 

zelfevaluatie. 

Drie vragen zijn daarbij van belang: 

1. Zijn de studenten in de betrekkelijk korte tijd 

van training voldoende vertrouwd geraakt met de 

bantering van het Flanders systeem? 

2. Is het Flanders systeem geschikt als instrument 

voor zelfevaluatie? 

3. Zijn de studenten bereid hun eigen lessen te 

analyseren, als zij later voor de klas staan? 

Deze drie vragen heb ik aan de hand van de verkre

gen gegevens ( in 3.4 genoemd ) kunnen onderzoe

ken. 

4.2.l Zijn de studenten in de betrekkelijk korte 

tijd van training voldoende vertrouwd geraakt 

met de bantering van het Flanders systeem? 

Het ligt voor de hand dat een bevestigend 

antwoord op deze vraag voorwaarde is voor 

het later gebruik van de interactiemethode. 

Zou blijken dat de studenten geen of vrij

wel geen vorderingen maken tijdens de curus, 

dan wordt het wel moeilijk voor hen later 

te gaan werken met de methode. 
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4.2.2 Is het Flanders interactie systeem geschikt 
als instrument voor zelfevaluatie? 

Een interactie systeem als dat van Flanders, 
wordt door Rosenshine tot de low-inference 
systemen gerekend. 
Dit houdt in, dat de in dit systeem gehanteer
de waarnemingscategorieen een waarnemer de 
mogelijkheid geven, de docent met gegevens 
te confronteren, zonder dat het waardeoor
deel van de observator een noemenswaardige 
rol speelt. 
Het Flanders systeem kenmerkt zich volgens 
Rosenshine door een grate mate van objec
ti vi tei t. 
Er is hier sprake van een waarnemer die als 
buitJ'staander t.o.v. het lesgebeuren staat. 
De vraag is of de objectiviteit niet in het 
gedrang komt als een docent zichzelf analy
seert. 

4.2.3.Zijn de studenten bereid hun eigen lessen 
te analyseren, als zij later voor de klas 
staan? 

Indien uit ondervraging blijkt dat de stu
denten niet direct bereid zijn het inter
actie systeem te gaan gebruiken als instru
ment voor zelfevaluatie, dan is dat wellis
waar geen definitieve beslissing van hen; 
ze kunnen als ze voor de klas staan alsnog 
het nut van de analyse inzien. 
Blijkt echter dat de interesse tijdens de 
cursus terugloopt, dan zou daar in de vol
gende cursussen wel iets aan gedaan moet en 
warden. 
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4.3 Uitwerking van de probleemstelling. 

4.3.1 Zijn de studenten in de betrekkelijk korte 

tijd voldoende vertrouwd geraakt met de 

hantering van het Flanders systeem? 

Deze vraag heb ik op twee manieren onder

zocht: 

1. Door de vorderingen die de studenten 

maakten per zitting te berekenen. ( h. 5) 
2. Door de student v66r en na het prak

tijkgedeelte te confronteren met de 

model toete. (h. 6) 

4.3.2 Is het Flanders systeem geschikt als instru

ment voor zelfevaluatie? 

In de werkgroepen waren drie typen observa

tors: 

1. de docent-observator, die zijn eigen les 

analyseerde d.m.v. de video-opname. 

2. de kameraman-observator, die eerst de 

de les als kameraman heeft opgenomen, 

en daarna de les analyseerde zonder er

aan te hebben deelgenomen. 

uit ondervraging bleek dat het be

dienen van de apparatuur alle aan

dacht opeiste; ik beschouw de kamera 

man als de meest onbevooroordeelde 

observator, omdat hij het minst met 

het lesgebeuren heeft te maken gehad. 

3. de leerling-observator, die eeret als 

leerling aan de les heeft deelgenomen, 

en daarna analyseerde. 

Om verschill e n op het spoor te komen in 

analyse, heb ik deze drie met elkaar ver

geleken. (h. 7) 
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4.3.3 Zijn de studenten bereid hun eigen lessen 
te gaan analyseren, als zij later voor de 
klas staan? 

Hiervoor heb ik een enquete ontworpen, waar
in zeven uitspraken paarsgewijs vergeleken 
moesten worden. Een van deze uitspraken be
trof het gebruik van de analysemethode van 

Flanders. (h. 8) 
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5. Het verloop van overeenstemming gedurende het 
praktijkgedeelte. 

Per praktijkzitting is het optreden van een student 

als docent door alle aanwezige studenten gecodeerd. 
Zo'n zitting levert dus evenveel matrices op als er 
studenten aanwezig zijn: 9 of 10, en omdat er ook 
wel eens studenten absent waren, een paar maal 8, 

l maal 7 en nog 1 maal 6 matrices. 

Wanneer nu in de loop van de cursus het inzicht in, 
en het hanteren van de interactie-analyse-methode van 
Flanders verbetert, dan zal dit gemanifesteerd wor

den in een toenemende overeenstemming tussen de be
oordelaars van de eerste tot de laatste zitting. 
De ingevulde na trices zullen dan tijdens het prak
tijkgedeel te meer op elkaar gaan lijken. 

Om na te gaan of er een toenemende overeenstemming 
bestaat tussen de matrices, heb ik de kolommenper
centages vergeleken. 
Waarom alleen de kolommenpercentages vergeleken met 
elkaar, terwijl toch de matrix als geheel van belang 
is? 
De kolommenpercentages geven een beeld hoe de matrix 

is ingevuld, nl. hoeveel persentage gescoord is in 
b.v. kolom & echter niet hoeveel scoringen in eel 

3-8 of 8-8 staan. De kolommen percentages geven dus 

een grof beeld van het werkelijk materiaal, met 
andere woorden: zelfs als zou blijken dat de kolom
menpercentages goed overeenstemmen, blijft de vraag 

in hoeverre de matrices overeenstemmen. 
Andersom geldt echter wel dat als de kolommenper
centages weinig overeenstemmen, de matrices ook wei

nig overeenstemming zullen vertonen. 
~lechts indien de kolommenpercentages bijzonder grote 
overeenstemming vertonen heeft het zin om de matri

ces te gaan vergelijken. 
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De meest gebruikte methode om te berekenen of er 

een zekere overeenstemming tussen de kolommenper

centages bestaat is deJ1 -methode. Met deze methode 

kan men de nulhypothese toetsen dat de klassificaties 

steekproeven zijn uit dezelfde populatie, tegen de 

alternatieve hypothese dat de klassificaties steek

proeven zijn uit verschillende populaties. 

De J"-waarden per zitting waren alle zeer signifikant, 

de nulhypothese is dus voor alle zittingen verworpen. 

Deze resultaten zijn verder niet goed bruikbaar, want: 

1$ de ) 2 is bijzonder gevoelig voor laaggevulde cel-

len, vandaar dat men ook als eis stelt dat de 

verwachte fr\uentie groter of gelijk aan vijf moet 

zijn. 

Aan deze eis werd door het materiaal niet voldaan, 

en ik vond het niet aantrekkelijk verschillende 

kolommen bij elkaar op te tellen omdat er dan te 

veel informatie verloren zou gaan. 

2. onderling zijn deX~waarden niet vergelijkbaar; 

j~waarden zijn afhankelijk van de marginale fre

quentie verdeling en van het aantal vrijheidsgra

den, dat van zitting tot zitting varieerde. 

Associatiematen die zijn gebaseerd op de 'J..2 
( Q2 ,T~ ,V1

) 

vertonen ook, zij het in minder e mate, dezelfde ge

breken, zie van den Ende. 

Een veel gebruikte maat om de overeenstemming tussen 

verschillende waarnemers te bepalen is de n -coefficient 

van Scott. 

De methode van Scott geeft als resultaat een overeen

stemmingsmaat per persoon met de hele groep, in een getal 
tussen 0.00 en 1.00 uitgedrukt. 

nA =0.00 de overeenstemming van observator A met de 

groep berust zuiver op toeval 

nA=l.00 volledige overeenstemming van observator A 

met het groepsgemiddelde. 
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Het gemiddelde van de n-waarden van de waarnemers in 
een groep, de :71, is de maat voor de overeenstemming 
binnen de groep. 

De formule voor de berekening van de Scott coefficient 
luidt: 

PoA - Pe 
)lA = • 

100 - Pe 

met: PoA = 100 - ( de som van ae absolute verschillen 
tussen ae frequentie van waarnemer A 

en het groepsgemiddelde.) 
Pe = het percentage overeenstemming dat op grond 

van toeval verwacht kan worden bij de gege
ven frequentie verdeling over de categorieen. 

voor een uitgewerkt voorbeeld zie vlg. pag.( 5.1 ) 

-De h-waarden per groep, uitgezet tegen het verloop 
van het praktijkgedeelte ( zie grafiek 5.2, 5.3, 5.4 
en 5.5 ) geven een nogal wisselvallig beeld. 
lk heb de best passende rechte door de punten berekend 
volgens de methode van de minimale quadratensom, 
de rechten waarvoor de som van de quadraten van de 
afstanden van de rechte tot de punten minimaal is. 
de formules verkregen· door deze berekening luiden: 

voor maandag middag, 
voor dinsdag morgen, 
voor dinsdag middag, 

l= 0.6500 + 0.0069 x 

l= 0.5975 + 0.0085 x 
l= 0.5639 + 0.0050 x 

xis bij zitting ~~n gelijk aan O, bij zitting ~wee 
gelijk aan 1, enz. 
Tevens heb ik de n~gemiddeld over de drie groepen 
berekend, de formule voor de rechte behorend bij 
deze ~-gem. luidt: 

totaal, l= 0.5942 + 0.0098 x 

hiervoor heb ik de laatste zitting van groep ma mi. 
niet meegerekend. 
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Voorbeeld van de methode van Scott voor vier 

proefpersonen en vijf categorieen. 

¥requentie irt percentages. 

proef 

persoon 

A 

B 

c 
D 

Pi= tot. 
4 

1 

22.0 

15.0 

l2.0 

3.0 

13.0 

categorie 

2 3 

14.0 36.0 

25.0 23.0 

22.0 18.0 

19.0 31.0 

20.0 27 .o 

4 5 Som 

18.0 10.0 100.0 

35.0 2.0 100.0 

22.0 26.0 100.0 

33.0 14.0 100.0 

27.0 13.0 100.0 

Pi 1.69 4.00 7.29 7.29 1.69 21 • 6 9 = 2. ( Pi ) 

I A-Pil 9.0 6.0 

IB-Pil 2.0 5.0 

I C-Pil l.O 2.0 

ID-PI 10.0 1.0 

)1A = 64.0 - 21.96 
~ = 

100.0 - 21.96 

= 
11& = 70.0 - 21.96 Q.....62 = 

100.0 - 21.96 

'llc = , , = ~ 

~o= 78.0 - 21.96 = ~ 
100.0 - 21..96 

Po 

9.0 9.0 3.0 36.0 64.0 

4.0 8.0 11.0 30.0 70.0 

9.0 5.0 13.0 30.0 70.0 

4.0 6.0 1.0 22.0 78.0 

'7\ " "' 'J\ a + '7lc + '11 o 
'7\ = = 0.625 

~ 
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Alle drie de groepen geven een minimale toename 
in overeenstemming, dit kan echter net zo goed aan 

toeval te wijten zijn. 
Om een betere uitspraak te kunnen geven over het al 

of niet verbeteren van de onderlinge overeenstemming, 
kan gebruik gemaakt worden van de Friedman-toets, 
zoals beschreven in Siegel. 

Om de Friedman-toets uit te voeren wordt de volgende 
procedure gevolgd: 

1. deel de n-scoringen in een matrix in met k kolom
men en N rijen. ( k is het aantal zittingen, N 

het aantal proefpersonen: de studenten ) 
2. rangorden de n-waarden in elke rij van 1 tot k, 

l= laagste n-waarde, k= hoogste n-waarde. 
3. bereken de som per kolom: Rj 
4. bereken daarna de )~door de volgende formule 

toe te passen: 
12 

N .k. lk+l) 

k 
L. 
j=l 

(Rj) 2 - 3.N.(k+l) 

Friedman stelt de volgende nulhypothese: 

H
0

: alle kolommen zijn steekproeven uit dezelfde 
populatie. 

Indien k~4 of N~9, is )(~ onder H
0 

verdeeld als j.>- met 
k-1 vrijheidsgraden. 

'1 

zie voor de tabellen ter berekening van de }.R tab el 5 .6 

De uitwerking van de ¥riedman-toets leverde .het volgende 
resultaat op: 

N 

7 

15 

4 

k 

10 

9 
8 

9 

8 

7 

16.55 
23.98 
5.40 

betrouwbaarheid 

0.05 0.01 

nonsig. nonsig. 
signifik. signi fik. 

nonsig •. /nonsig. 
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nummer nummer van de zitting 
pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 3 1 7 4 10 9 6 5 2 8 
12 1 3 4 9 2 10 5 7 8 6 

l'i= t 13 4 8 5 2 10 6 7 1 3 9 
k:'\O 14 7 8 1 3 5 4 10 2 6 9 

15 7 1 3 2 6 9 5 4 8 10 
16 8 2 6 5 l · 9 7 3 10 4 
18 6 8 3 1 7 9 10 4 2 5 

Rj 36 31 29 26 41 56 50 26 39 51 
nummer nummer van de zitting 

pp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 1 9 7 5 8 6 4 3 2 
21 2 9 l 5 .7 3 6 8 4 
22 5 9 7 3 1 8 2 6 4 

23 2 7 3 1 5 8 4 6 9 

25 1 4 7 8 3 9 2 6 5 
26 2 1 8 9 6 4 5 3 7 

N:.. 15" 
27 5 1 6 4 7 2 3 8 9 

k: 9 
28 1 4 5 7 3 9 8 2 6 

29 4 8 7 9 l 5 2 6 3 
30 1 4 5 7 8 3 6 2 9 

33 4 5 8 2 9 6 3 1 7 

34 1 8 7 4 5 6 3 2 9 

35 1 7 3 5· 4 8 6 2 9 

37 2 5 9 3 7 6 4 1 8 

39 5 8 2 6 9 7 4 3 1 

Rj 37 89 85 78 83 90 62 59 92 
nummer nummer van de zitting 

pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 4 7 3 2 5 6 1 8 

Ne 4 17 7 3 5 2 8 4 1 6 

\(,. 8 31 2 5 8 7 3 4 6 1 

36 3 8 2 1 6 7 4 5 

Rj 16 23 18 12 . 22 21 12 20 

tabel 5.6. 
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Voor de groep met 10 en met 8 zittingen is er geen 

signifikant verschil tussen de kolommen, de toetsings

uitslag geeft dua voor deze groepen geen aanleiding 

de nulhypothese te verwerpen. 

De groep met 9 zittingen geeft wel een signifikant 

verschil tussen de kolommen. De verschillende zit~ 

tingen mogen hier dus niet als steekproeven uit de

zelfde populatie beschouwd worden. 

Tevens heb ik de Friedman-toets uitgevoerd voor de 

totale groep van studenten over de eerste 8 zittingen. 

zie tabel 5.7. 

De uitwerking leverde voor deze groep het volgende 

resultaat op: 

N k 'j1 betrouwbaarheid 

0.05 0.01 

7 24.67 signifik. signifik. 
I 

26 8 

Hier geeft de totale groep over de eerste 8 zittingen 

een duidelijke signifikantie. 

5.4 Gonclusie. 

Alle rechten getrokken door de ~-waarden geven een 

zeer geringe stijging. De Friedman-toets geeft aan 

dat er zeker binnen de eerste 8 zittingen zittingen 

zijn die van elkaar verschillen, echter hoe deze 

zittingen verschillen zegt de toets niet. 

De Rj's van de totale groep geven twee uitschieters 

R1 en R6 ( 80 resp. 152). 

veze resultaten kunnen mijns inziens niet worden 

beschouwd als een bewijs voor een werkelijke verbe

tering in overeenstemming, wel mag er gezegd worden: 

de resultaten geven een aanwijzing dat de toename in 

overeenstemming niet volledig op toeval berust. 
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nummer nu.mm.er van de zitting 

pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 2 1 6 3 8 7 5 4 

12 1 3 4 7 2 8 5 6 

13 3 7 4 2 8 5 6 1 

14 6 7 1 3 5 4 8 2 

15 7 1 3 2 6 8 5 4 

16 7 2 5 4 1 8 6 3 
18 4 6 2 1 5 7 8 3 

19 1 8 6 4 7 5 3 2 

21 2 8 1 4 6 3 5 7 

22 4 8 6 3 1 7 2 5 

23 2 7 3 1 5 8 4 6 

25 1 4 6 7 3 8 2 5 
26 2 1 7 8 6 4 5 3 

27 5 1 6 4 7 2 3 8 

28 1 4 5 6 3 8 7 2 

29 3 7 6 8 1 4 2 5 
30 1 4 5 7 8 3 6 2 

33 4 5 7 2 8 6 3 1 

34 1 8 7 4 5 6 3 2 

35 1 7 3 5 4 8 6 2 

37 2 5 8 3 7 6 4 · 1 

39 4 7 1 5 8 6 3 2 

10 4 7 3 2 5 6 1 8 

17 7 3 5 2 8 4 1 6 

31 2 5 8 7 3 4 6 1 

36 3 8 2 1 6 7 4 5 

Rj 80 134 120 105 136 152 113 96 

tabel 5.7. 
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pp. zitting nummer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 .62 • 73 .55 .39 .63 .69 , - • 34 
11 .60 .53 • 76 .64 .82 • 78 • 73 • 75 .56 
12 .54 .69 • 76 .81 .68 .87 .77 • 79 .82 
13 .68 .78 .68 .60 .82 • 71 • 76 .57 .67 
14 .67 .73 . • 51 .63 .66 .65 .83 .60 .67 
15 .74 .45 .55 .59 • 72 .79 .66 .62 • 79 
16 • 76 .44 .67 .67 .33 • 75 .67 .52 .85 
17 .83 .61 • 70 .54 .83 .64 .51 
18 • 70 • 71 .64 .57 • 70 .80 .82 .66 .58 
• Q 
-1..J .56 .94 .81 .75 .87 .80 .74 .71 .59 

7imo.. . mi .67 .66 .66 .62 .71 • 75 • 75 .65 .64 

pp. zitting nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 .48 .77 .34 .60 • 74 .53 • 70 • 75 .58 
22 .69 .90 • 79 .60 .48 .83 .53 • 7 4 .64 
23 .59 .74 .62 .58 .66 • 75 .62 • 73 .83 
24 .64 .12 .64 .43 .49 .84 .64 -. 

25 .40 .56 • 69 .77 .52 .89 .43 .69 .59 
26 .58 .52 .76 .76 .67 .66 .66 .64 .71 
27 .56 .06 .59 .52 .64 .47 .52 .69 • 72 
28 .54 .61 .66 .81 .57 .83 .81 .56 .67 
29 .61 • 78 .67 .83 .51 .64 .55 .67 .55 

'7f di.mo. .57 .63 .64 .66 .59 • 72 .61 .68 .66 

~-waarden door de studente~ gescoord tijdens de 
praktijkzittingen 

tabel 5.8 

10 

.85 
• 76 
• 79 
.79 
• 79 
• 79 
.64 
.81 
.69 

• 77 
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pp. zitting nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 .41 .51 .51 .59 • 71 .48 .56 .48 .85 
31 .52 • 71 .86 .83 .59 .68 .76 .35 
33 • 50 .50 • 79 .24 .80 .67 .36 .21 .69 
34 .50 .76 .71 • 70 .73 .71 .56 .53 
35 .45 • 71 .48 .61 .60 • 72 .61 .46 .87 
36 .42 • 5ti .41 .38 .54 .56 .44 .45 
37 .27 .51 .77 .43 .66 • 60 .43. .20 

.. 
.75 

38 .32 .69 .76 • 60 .45 .53 
39 .68 • 7 4 .62 .71 .81 • 72 .67 .63 .47 

it li\.Vii\~ .47 .63 .64 .53 .68 .66 .56 .42 .71 

zitting nummer 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

iigem 1.57 .64 .65 .60 · .66 .71 .64 .58 .74 

~ -waarden door de studenten gescoord tijdens de 
praktijkzittingen 

tabel 5.9 
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6. De modeltoets. 

In hoofdstuk 5 werd gesteld: beter inzicht in en 

betere hantering van de interactie analyse methode 

van F~anders, zal zich manifesteren in een toenemende 

overeenstemming tussen de waarnemers. 

In dien dit ook omgekecrd waar is: toenemende over

eenstemming duidt op beter inzicht in, en betere 
• 

hantering van de methode van Flanders, dan zou dat 

tot uiting moeten komen in een toename van de over

eenstemming van de analyse van de groep studenten 

en de analyse van een expert op het gebied van het 

Flanders interactie analyse systeem: de heer J. van 

Bergeijk. 

De expert heeft de modeltoets, een video-opname van 

een les aan het van der Putt-lyceum, geanalyseerd. 

Deze opname is v66r en na het praktijkgedeelte aan 

de studenten vertoond ter analysering. 

De studenten wisten niet, bij de eerste keer analy

seren, dat na het praktijkgedeelte dezelfde video

opname nogmaals geanalyseerd moest worden, en de resul

taten van de eerste keer analysxeren zijn ingenomen 

zonder bespreking achteraf. 

De tijd tussen de eerste en tweede analyse bedroeg 

anderhalve maand, het is dus onwaarschijnlijk dat er 

bij de tweede keer analyseren nog invloeden van de 

eerste keer analyseren over waren. 

Om de overeenstemming van de groep studenten onder

ling, en de overeenstemming van de expert met de 

groep te berekenen, heb ik gebruik gemaakt van het 

volgende model. 
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Ik heb de expert beschouwd ale lid van de groep, 

zowel v66r als na het praktijkgedeelte, en zo 

kreeg ik twee matices van 28 proefpersonen ( 27 

studenten~ want er was een student bij de tweede 
keer analyseren niet aanwezig, en de expert). 
Van deze twee matrices heb ik de Scott coefficien
ten uitgerekend. ve resultaten daarvan staan in 
tabel 6.1. 

6. 3 .1 9y~~e~Q~~e_II1!'1~~ .9!!~·e_r1.!n_g_~ 

·De ;;i is gestegen van .37 tot • 55. 
In dezelfde vorm gegoten als gebruikt bij de 
rechten in hoofdstuk 5, luidt de formule voor 
deze rechte: 

modeltoete, l= 0.370 + 0.0180 x 

de x heeft de waarde 0 v-0or de eerste modeltoets 
en de waarde 10 voor de laatste modeltoets. 

Ter vergelijking de formule voor de n gem. voor 
de groepen: 

totaal, l= 0.5942 + 0.0098 x 
(grafisch zie 6.2) 

De rechte van de modeltoets geeft een bijna twee 
maal zo grote stijging ala de rechte 
van de praktiJkzittingen. De rechte van de model
toets ligt wel beneden de rechte van de praktijk
zi ttingen. 

Om na te gaan of de toename in overeenstemming 
van de groep bij het analyseren van de model
toets signifikant is stel ik: 

H : de kans dat een student de tweede keer een 
0 

hogere n-waarde heeft dan de eerste keer is 

gelijk aan de kans dat hij lager scoort. 
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pp. ;n.voot- "11·Vl0.. verbetering I verslechtering 
in overeenstemmin~ · 

expert .22 . • 23 
- - - - ,__ ___ - -- - -- - -- - - -

10 .51 .67 x 
11 .12 .39 x 
12 .11 .40 x 
13 • 76 • 7 4 x 
14 .66 .50 x 

15 .15 .81 x 
16 .30 .69 x 

17 .47 .62 x 
18 .25 .65 x 
19 .43 .62 x 
21 .40 .81 x 
22 .51 .28 x 

23 .53 .58 x 

24 .23 .61 x 

25 .41 .25 x 

26 .40 .81 x 

27 .13 .56 x 
28 .17 .45 x 

30 .03 .59 x 

31 .52 • 74 x 
I• 

33 .46 .45 x 
34 .54 .65 x 

35 .60 .27 x 

36 .47 .21 x 
37 .10 .66 x 

38 .50 .50 - -
39 .38 .61 x 

71 n totaal totaal 

.37 .55 19 7 

tabel 6.1. 
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p (hoger) = p (lager) = 0.5 

Als alternatieve hypothese: 

H1 : de kans op een hogere n-waarde is grater 

dan de kans op een lagere 71-waarde. 

p (hoger) > p (lager), zodat ik eenzijdig 

toets. 

Van de 27 studenten hebben er 19 de tweede keer 

een hogere n-waarde dan de eerste keer, zodat 

x = 18.50 ( continuiteits correctie ) 

n = 27 f (x)= n.p = 13.50 

var ( x) = n • p • q = 6 • 7 5 G ( x ) = V var (x)" 2 • 6 0 

u = 18.50 - 13.50 = 1.92 
2.60 

Onder de nulhypothese is de kans op x ~ 19, 

p= 0.027 of p~ 3% 

6.3.2 ~!~E~~~~~~~~!~8-~~~-~~-~~E~E~~ 

De overeenstemming van de expert met de groep 

studenten, die aangeeit in hoeverre er werke

lijk sprake is van verbetering in het inzicht 

in,en het hanteren van het analyse systeem van 

Flanders,.· is nauwelijks veranderd ! 

De n-waarde van de heer van Bergeijk stijgt 

van .22 naar .23 • 

6.4 Conclusie. 

De toename van overeenstemming van de groep onder

ling kan twee oorzaken hebben: 

1. Als gevolg van het praktijkgedeelte, doordat er 

bij elke nabespreking kolommenpercentages werden 

vergeleken. Dit kan geleid hebben tot een streven 

bij de studenten meer gelijk te categoriseren. 
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2. Als gevolg van de modeltoets. 

Hier is dezelfde les tweemaal gecodeerd, mis

scnien heeft dit geleid tot meer overeenstemming. 
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7. Vergelijking van zelfanalyse en kameraman-analyse 

t.o.v. leerlinganalyse. 

Er staan twee mogelijkheden ~pen om de zelfanalyse 

{za) en de kameraman-analyse (k) met de leerling (11) 

te vergelijken. 

1. rangorden de ~-waarden van alle studenten per 

zitting en vergelijk daarin de n-za en de n-k 
met de overige n's. 

2. rangorden de ~-waarden van elke student apart 

naar het verloop van het praktijkgedeelte en 

vergelijk zijn n-za en zijn n-k met zij~overige 
, 

/1 s. 

Methode l heeft als moeilijkheid dat de studenten 

onderling moeilijk te vergelijken zijn, omdat elke 

student een eigen niveau van scoring heeft. 

Methode · 2 heeft als mo~lijkheid _ dat de ene les 

moeilijker te analyseren was dan de andere, en 

dat daardoor ook verschillen in 7\-waarden ontston

den. 

Ik heb gekozen voor methode 2, omdat methode 1 

met dit materiaal niet goed bruikbaar is, elke 

student ~coort zo verschillend dat tussen de stu

denten geen vergelijking mogelijk is. 

Het effect van het verschil in de lessen heb ik 

verwaarloosd. 

7.2 Resultaten. 

Om eventuele verschillen te vinden tussen za en 11, 

resp. k en 11, ben ik uitgegaan van de volgende 

. nulhypothese: 
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H
0

: de kans op elke plaats in rangorde is voor 
iedere analyse even groot. lJUS ook de kans op 
extreme >1-waarden 

p(~-za= extreem)= 2/ aantal zittingen. 
p(~~k = extreem)= 2/ aantal zittingen. 

Tegen de alternatieve hypothese dat de analyse als 
docent of als kameraman grotere . kans heeft op extrema. 

in tabel 7.1 heb ik de berekening gemaakt voor de 
verwachting van het aantal extrema onder de za's, 
en de spreiding van dit aantal. 
veze waarden gelden ook voor de k's. 

µ. =6. 35, <>=2 .21. 

De kans op 11 of meer extrema onder de za's, (zie 7.2) 
ale H

0 
juist is, ben~derd met de normale verdeling: 

U= 10.50 - 6.35 = 1.878 
2.35 

- ptza~11ly=6.35,G"=2.35)= 0.030~ 3% 

De kans op 7 of meer extrema onder de k's, wanneer 
H

0 
juist is: 

U= 6.50 - 6.35 = 0.068 
2.35 

- p(k'>7 1r=6.35,6'=2.35)= 0.413 ~ 47% 

Voor de zelfanalyse wordt de nulhypothese verwor
pen, voor de kameraman-analyse niet. 

7.3 Conclusie. 

De bewering in hoofdstuk 4 is, dat de kameraman 
met zijn analyse het meest onbevooroordeeld is t.o.v. 
het lesgebeuren, en daarom het meest een waarnemer 
benadert. 
Als kameraman verandert het gedrag van een student 
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die de video-opname moet analyseren niet t.o.v. 

de keren dat hij als leerling een video-opname 

analyseer·t. 

De objectieviteit van het systeem van Flanders, 

die geldt voor waarnemers, geldt onder de bewering 

van hoofdstuk 4 nu ook voor iemand die als leer

ling eerst heeft meegedaan aan de les, en de les 

daarna analyseert. 

Als docent verandert het gedrag van een student 

die zijn eigen les moet analyseren w~l t.o.v. 

de keren dat hij als leerling een les analyseert. 

Aangezien de leerling-obsevator en de kameraman

cbservator, van dezelfde populatie een steekproef 

vormen, mag gezegd worden dat de docent-obsevator 

verschil t van· de kameraman-observator, en dus vol
gens de bewering kennelijk verschilt van de 

waarnemer. 

Dit zou een aanwijzing betekenen dat het interac

tie analyse systeem van Flanders bij zelfanalyse 

niet mee.r zo betrouwbaar is als bij een analyse door 
een waarnemer. 
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'lta:~tM). 

xl 11 2/10 In geval van onafhankelijkheid geldt: 

x2 12 2/10 e ( ~+ ~ ) = E ~ + e ~ 
X3 13 2/10 var(~+~)= var a+ var b - -
X4 14 2/ 10 

X5 15 2/10 Hier: 
x6 ! 16 2/10 

X7 18 2/10 
xl t/m x7 p=2/10, £ a 1.400 = 

19 2/9 -
XS n=7 var a = 1.120 , -
X9 21 2/9 

Xl0 22 2/9 
XS t/m x22 p=2/9, e. b = 3.333 

xll 23 2/9 n=l5, var b = 2.593 
x12 25 2/9 -

I ") .. 2/9 (;£ Xl3i .:~ b x23t/m x26 p=2/8, = 1.000 
''7 2/9 Xl4 '· n= 4, var c = o. 750 

Xl5 28 2/9 

xl6 29 2/9 
x27 p=2/ 7' e ~ = 0 .286 . 

Xl7 30 2/9 n= 1, var d = 0. 204 
xl8 33 2/9 

Xl9 34 2/9 
x28 p=2/6, (, e = 0.333 

5 5 2/9 -
x20 n= l, var e = 0.222 
x21 57 2/9 

x22 39 2/9 c (~+ ~+£+~+~) = 6.352 
X23 10 2/8 var (~+~+~+~+~) = 4 .889 ; G'" = V var' = 2.21 
X24 17 2/8 

X25 ~l 2/8 

x26 36 2/8 

x27 24 2/7 

x28 38 2/6 

tabel 7.1. 



- 45 -

Pl'· 
n~ laagste scoring hoogste scoring 

10 11 11 

11 11 11 
12 k za 

13 11 11 

14 za 11 

15 k 11 
16 11 za 

17 k 11 
18 11 11 

19 11 11 
21 za 11 
22 k 11 
23 11 11 

24 za 11 

25 11 11 
26 11 11 

27 k 11 
28 k 11 

29 za 11 

30 11 m 

31 11 11 

33 11 za 

34 11 k 

35 za 11 

36 za 11 

37 11 za 

38 11 11 

39 11 11 

Hoogste en laagste score van elke student. 

za= zelfanalyse , aantal extrema 

k =analyse als kameraman, ,, 

11= leerlinganalyse 

onder de za's: 11 

' ' ' ' k's: 7 

tabel 7.2. 
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8. De enquete. 

Bij de paarsgewijze vergelijkingsmethode warden 

een aantal items ( b.v. personen, kunstvoorwerpen, 

uitspraken, enz. ) door de geenqueteerden beoordeeld, 

door ze twee aan twee te vergelijken. Bij dit verge

lijken geeft de proefpersoon bij elk paar items aan, 

welk item de voorkeur heeft boven het andere. 

Bijvoorbeeld; een groep scholieren moet een uitspraak 

d oen, welke vakken het gemakkelijkst geleerd warden. 

De vakken zijn: A, B, en C. 

Het aantal vergelijkingen N(N-1)/2, is hier 3: 
A - B 
A - C 
B - C 

Stel dat een scholier vak A kiest boven B, A boven C, 

en B boven C, dan komt de frequentiematrix, die door 

de enqueteur wordt ingevuld, er als volgt uit te zien: 

A B c 

A 

B 

c 

een turfje in kolom A en rij B, een turfje in kolom A 

en rij C, enz. 

Hebbeh alle schmlieren zo hun voorkeur over vakken 

A, B, en C uitgesproken, dan zou de frequentiematrix 

er kunnen uitzien als in fig. la aangegeven. 



A 

B 

c 
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A B c 

Utt II A. 

Uttll!l B 

Ill c 

fig. la 
freqentiematrix 

verhoudingsmatrix A 
getransformeerd 
naar z-waarden B 

c 

totaal 

individuele schaalwaarden 

getransformeerde schaalwaarden 

A B c 

0 .5"0 0.10 0 .10 

0,90 0.50 0.80 

I o.30 o.~o 0 .50 

fig. lb 
verhoudingsmatrix 

A B c. 

I o.oo -1. '-9 0 . $3 

'1.2 9 0 .00 o.&4 

.-o.53 -0.~~ o.oo 

o.bb -9. . I~ \."3f 

0 .12 -0.11 O. li5 

O.rl 0:11 ~:q.t 

0.93 o.oo -i .16 

fig. le 
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Deze frequentiematrix wordt omgezet in een verhou

dingsmatrix: de frequentie per eel wordt daarvoor 

gedeeld door het aantal seholieren ( in dit voor

beeld 10, zie fig. lb). 

Deze verhoudingsmatrix wordt op haar beurt gestan

daardiseerd naar de normale verdeling ( zie fig le ). 

De totalen der kolommen van deze matrix worden ge

deeld door het aantal items ( hier 3 ), en leveren 

zo de individuele sehaalwaarden van de items. 

Deze individuele schaalwaarden worden dan getransfor

meerd tot getransformeerde schaalwaarden, door de 

laagste individuele sehaalwaarde de waarde 0 toe te 

kennen. 

Voor interpretatie van de uitkomst wordt gebruik ge

maakt van een waardeschaal. De sehaal van het voor-

beeld ziet er zo uit: 

.B A e 

t t ·! 
o.oo o.'50 1.00 'I.So g..oo 

B is als laagst gewaardeerd, en wordt door de seho

lieren dus als het moeilijkst te leren vak beschouwd. 

Vak A wordt als minder meeilijk besehouwd, en C als 

het gemakkelijkst van de drie. 

Afgezien van de volgorde op de schaal, kan ook uit 

de afstanden tot elkaar nog het een en ander worden 

afgelezen: de afstand tussen B en A is groot, en de 

afstand tussen A en C klein. De vakken A en C ont

lopen elkaar niet veel wat moeilijkheid betreft, maar 

tussen A, C en B is wel een groot verschil in leer

baarheid. 

Een uitvoeriger uiteenzetting van de methode der 

" Paired Comperision " is te vinden in Blum en Naylor. 

Hij het gebruik van p~arsgewijze vergelijking is de 

keus van de volgorde der items niet vrij. 
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Ross heeft een liJst samengesteld met volgorden 

van de paren bij verschillende aantallen items. 

8.2 De items. 

Zowel v66r als na het praktijkgedeelte hebben alle 

student en een paarsg_ewij ze vergelijkingstest in

gevuld. vergeleken werden zeven uitspraken ( zie 

volg. bl z. ) • 

De uitspraken zijn ten dele samengesteld op grond 

van citaten uit de literatuur. 

Zo zegt V.d. Griend ( pag. 91 ): 

" Wanneer het de bedoeling is te leren doceren, 
ligt het antwoord doceerervaring voor de hand. 

Ik ben er van overtuigd, dat de docent, die nu 

en dan een bandopname maakt, en deze kritisch 
gaat beluisteren, alleen of indien mogelijk met 

interpreterende hulp van anderen, wijzer doet dan 

degene die zijn problemen probeert op te lessen 

door zorgvuldige voorbereiding van zijn lessen, 

zonder zich er ooit om te bekommeren hoe die les

sen nu feitelijk verliepen." 

Uit dit citaat heb ik uitspraak 5 geformuleerd. 

En Van Bergeijk (pag. 6): 

" Docenten en mentoren zijn doorgaans onvoldoende 

van elkaars inzichten op de hoogte, hetgeen tot 

gevolg heeft, dat de colleges pedagogiek en 

algemene didactiek ( ••• ), weinig of geheel niet 

op de hospiteerstage kunnen warden afgestemd". 

Hieruit is uitspraak 4 ontstaan. 

Ook uit Van Bergeijk: (pag. 173): 

" De geluidsbandrecorder stelt ons in staat de 

leraar of a.s. leraar met een "natuurgetrouwe 
afbeelding" van het lesgebeuren te confronteren. 
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I. Als leraar zal ik af en toe een collega vragen 

mijn les te beoordelen. 

2. Hij lijkt dat het opnemen van mi.Jn les, met band of 

videorecorder, storend werkt op mijn concentratie. 

3. Om ml.Jn les te beoordelen, zal ik een opname van 

die les, op video- of geluidsband, naderhand eens 

rustig afdraaien. 

4. Een collega kan mijn les niet goed beoordelen, 

omdat hij op een andere manier lesgeef t dan ik. 

5. Ik kan mijn tijd beter besteden aan het voorbereiden 

van lessen, dan aan het beluisteren of analyseren 

van gegeven lessen. 

6. Als leraar zal ik af en toe lessen van collega's 

gaan volgen. 

7. Om mijn gedrag in de klas eens te analyseren, zal 

ik van een les, op video- of geluidsband, een inter

actie analyse maken. 
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DATUM: NUMMER: 

Vergelijk de beide uitspraken, en omcirkel die uitspraak 

die je het meeste aanspreekt. 

2 

7 3 

6 4 

5 

3 2 

4 7 

5 - 6 

3 

2 4 

7 5 

6 

4 3 

5 2 

6 7 

4 

3 5 

2 6 

7 

4 5 

3 6 

2 7 
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Blijft dit een confrontatie zonder meer, dan is 

het gevaar groot, dat vanwege de relatieve veel

heid der concrete gegevens te weinig kansen voor

handen zijn om hoofdzaken van bijzaken te kunnen 
onderscheiden of om op de grondtrekken van het 

betrokkert lesgebeuren greep te krijgen··. 

Uitspraak 3 volgde hieruit. 

Uitspraken 1 en 6 heb ik zo gekozen, omdat elke 

keer na een optreden van een student als docent zijn 

les onmiddellijk werd besproken door de leerlingen. 

De 2e uitspraak is gekozen, omdat uit reacties 

t ijdens de theoriezittingen bleek, dat de meeste 

s tudenten bang waren voor een confrontatie met hun 

eigen optreden door middel van videoband. 

En item 7 is een logisch gevolg van het praktijk

gedeel te, waar het analyseren getraind wordt. 

V66r het praktijkgedeelte is uitspraak 4 het minst 

gewaardeerd, de studenten verwachten dus, dat een 

collega hun les wel kan beoordelen. Item 1 is 

redelijk hoog gescoord, wat wel begrijpelijk is na 

het zo resoluut afwijzen van item 4. 

Nog v66r de training in interaktie-analyse gaf men 

item 7 al de hoogste waardering. Dit komt waarschijn

lijk, omdat men al wel de theorie van het analyseren 
had bestudeerd, en het voor velen een uitdaging 

betekende. 

Uitspraak 3 is als een na hoogst gescoord, zodat 

men ook van het afdraaien van een opname zonder er 

een analyse van te maken, veel profijt verwachtte. 

Item 7 is echter 2,9 schaaldeel hoger gewaardeerd, 
dus er is wel duidelijke voorkeur voor analyse. 



- 53 -

Items 1 en 6 z.ijn redelijk positief beoordeeld. 

Toch komt item 6 iets beter voor de dag, waar

sch.ijnl.ijk doo r de soepeler fo~mulering: vr.ijblijvend 

naar een andermans les gaan k.ijken klinkt aantrek

kelijker, dan een collega je eigen les te laten be

oordelen. 

Uitspraak 5 wordt relatief negatief beoordeeld, 
dus men heeft toch voorkeur voor het beluisteren 

en/of analyseren van eigen les, boven alleen maar 

voorbereiden. Let Wel het item sluit het voorbe

reiden niet uit! 

t em 2 heeft na 4 de slechtste beoordeling ge
kregen, hetgeen inhoudt dat men over het alge~een 
toch niet zo bang is voor concentratieverlies, 
door het opnemen van eigen les. 

T.ijdens het prakt.ijkgedeelte is steeds na een optreden 

van een student ale dooent~ z.ijn lesuitvoering uit
voerig besproken. Alle studenten (leerlingen en 
kameraman) namen aan deze nabespreking deel. 
Daarom zullen item 1 en item 6 waarsch.ijnl.ijk hoger op 

de waardeschaal terecht komen. 

Item 4 zou om die reden mogel.ijkerw.ijs nog slechter 
beoordeeld warden. 
Uitspraak 7 zal nog meer voorkeur genieten boven 
de andere uitspraken, omdat men in het prakt.ijk

gedeelte gewerkt heeft met de interaktie analyse 
en ook het nut ervan meer heeft leren kennen. 

Item 3 zal waarsch.ijnl.ijk lager beoordeeld warden, 
want b.ij de nabesprekingen zal wel gebleken z.ijn dat 

zelfs na het afdraaien van de videoband, ~n student 

z.ijn eigen optreden moeil.ijk kan beoordelen. 

Over item 5 kan ik nauwel.ijks een uitspraak doen. 

En uitspraak 2 zal iets of wat terug lopen in 

waardering. 
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De volgorde van scoring der items is na het prak

tijkdeel niet veranderd, zodat er geen grote atti

tudeveranderingen ten aanzien van deze uitspraken 

is. Wel is de plaatsing op de waardeschaal wat 
veranderd. 

Er is een relatief grote verplaatsing, die van item 2. 

Door het trainen met gebruik van videoapparatuur 

'l/e rdwijnt de angst, die er bjj sommige studenten 

toch nog wel was, praktisch volledig. 

Uitspraak 4 is iets beter beoordeeld, echter het blijft 

het minst gewaardeerd. Een redendat 4 beter op de 
schaal uitkomt, weet ik niet, vooral ook omdat 

item 1 en 6 beide ook iets of wat (1 zelfs be

hoorlijk) gestegen zijn in waardering. 

Item 1 is een schaaldeel hoger gewaardeerd. 
Waarschjjnljjk heeft men de nabespreking dan toch 

als "docent•; wel prettig gevonden. 

Dit is echter in tegenspraak met de uitspraak 4, 
die ook 1.0 schaaldeel is gestegen. 

Uitspraak 7 is tegen de verwachtingen in slechter 

beoordeeld. Dit kan komen doordat er een zekere mate 

van verveling is opgetreden bjj de studenten. 

Analyseren is een nogal saai en tjjdrovend karwei, 

en men heei"t elke praktjjkzi tting zo-n analyse 

moeten maken. 

Uitspraak 3 is tegen de verwachting in gestegen 
op de waardeschaal. Waarschjjnljjk heeft dit te 

maken met de slechtere beoordeling van item 7. 

Item 5 is iets slechter bevonden dan voor het 

praktjjkgedeelte. 
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Gedurende het praktijkgedeelte is men dus het be

luisteren of analyseren toch belangrijker gaan 
vinden ten opzichte van het voorbereiden van les-
sen. 
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frequentiematrix 
getransformeerde verhoudingsmatrix 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 s 6 7 
1 ~ 19 ?. 5 19 21 1 ~ -1.48 o.52 -1.48 -0.88 t>.51 O.f."f 

2 10 1 S" -2 s .2 3 2 ~.Li8 x 1.15 -0."33 ().l S' { . ~B 1.0~ 

3 8 1 3 12 !2 I 3 · -0.Sl -1.1s [X -~ . ~8 -1 .0~ -0. tS 0.1) 

4 25 17 Q 5" ~6 4 i.L18 0.'33 -i .~8 [X o.B& '\.~8 1-15 

5 ~2 1 2 23 5 2~ 5 0.88 -0.\S' 1.0L( -0. <'3~ [>( 0.64 1.13 

6 8 15" ~ 1 6 -0.62 -\.48 0., 5' - 1-'1B -o.6~ [X O.b~ 
7 6 11 b ~ 3 t I 

7 _o:n -1 .04 - 0 .-rf -1.1s -t.~3 -O.b'1 A 
9'i 38 114 21 56 108 135 ~.03 - '5": '51 4.11 -1.40 - ~ .16 3.:n 6 .20 

individuele schaa lwaa rd en o.~~ -o.'lq 0.60 ' - \.06 -0.3<) o. ~~ 0 .69 

v bbr het praktij~~~~~~!!~ -----·----------



frequentiematrix 

1 2 3 4 5 
1 1 18 3 5" 

2 26 1.1 11 

3 9 1 1 '1 

4 ~~ 15 20 

5 2l 10 .23 1 

6 11 15 1 ~ 

1 q 3 ft 3 3 

101 !>2 115 21 53 

getransformeerde verhoudingsmatrix 

6 ..., 'Ii 
I 2 3 4 

I 5 6 ..., 
\b 15 1 [X -l.15" 0.'1£.i -1. 'l.3 -0.88 0.1.'3 0.'1Lt 

25 ~Lt 2 ~ -15" [X 1.1 s- - 0.IS" o.~4 < .i.,B l. ~ "\ 

'\ 1 20 3 -0.44 -1.1 s x -1.15" -\ .oi, -0. t~ O.b'1 

2& ~~ 4 ~.23 C>.15'" '1.15 [X C.bt.. 1 . ..,.:,- '\.13 . 

"3 ~1 5 o.88 -o.i..,t., 1.01.t -0.64 [X '1.o~ 1.i3 

2i 6 ~0 .23 -1.~8 0 .15" -1.1s - 1 .0~ ~ 0.8 '-i 

1 -0·'-i~ -1.'1"3 -0.b'-t -\.23 -l.'13 -o.8~ [>( 
101 131 2.1~ -b.SO ~A9 ""'.b .15 -3.ot ::S. 41 s:61 

individuele schaalwaa rd en 0 ."39 -0.~3 o.6.Lt -0.96 -o.Lt3 O.Lt9 o.Bo 

na het pra~!!j~~~~~~~!~ ----------

\JI 
CD 

I 
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9. Discussie. 

De studenten hebben door het trainen met de me

thode van Flanders een grotere onderlinge over

eenstemming in de kolouµnen-percentages bereikt. 

De ~-waarde is daarbij niet boven de .80 gekomen, 

zodat het naar mijn mening weinig zin heeft om 

naast de kolommenpercentages ook de matrices te 

gaan vergelijken. 

De overeenstemming van de expert met de groep is 

niet of nauwelijks verbeterd, van .22 tot .23; 

de vraag blijXft dus of de toename in overeen

stemming wel komt door een werkelijke verbetering 

in de hantering van de analysemethode. 

Eerder ligt de verklaring voor de hand, dat de 

cursus heeft gele:!,d tot een toename van "hetzelfde 

scoren". 

Steeds na een optreden van een student als docent 

werden de kolommenpercentages van de gehele groep 

met elkaar vergeleken. Hierdoor zou de neiging kun

nen zijn ontstaan om maar niet af te wijken in 

scoring van kolommenpercentages t.o.v. de anderen. 

Bij het vergelijken van de extreme 'n-waarden van 

de studenten bleek dat de ~ -waarde van de zelf

analyse signifikant vaker extreem was dan ver

wacht zou mogen worden. 

Op grond van dit resultaat kan de geschiktheid 

van de analysemethode van Flanders als instru

ment voor zelfanalyse worden betwijfeld. 

De reden waarom studenten plotseling als docent 

buiten hun normale scoringen in ~-waarde vallen 

is wel nog een vraag. 

Indien een student een extreme ~-waarde scoort dan 

houdt dat in dat hij zijn optreden anders obser

veert, dan het opterden van andere studenten. 
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Is ziJn n-waarde daarbij extreem laag, dan wijkt 

hij bij zelfanalyse verder van de groep af, is 

zijn n-waarde extreem hoog, dan hoort hij juist 

meer dan ooit bij de groep, hetgeen niet wil zeg

gen dat hij dan beter analyseert. 

Tenslotte bleek uit hoofdstuk 8 dat de studenten 

wel van plan zijn later de interactie-analyse 

toe te gaan passen als zij voor de klas staan. 

Jammer genoeg kan zo'n enquete over een paar jaar, 

als zij werkelijk voor de klas staan niet nog 

eens warden afgenomen. 

Het materiaal waarmee ik gewerkt heb laat op zich 

weinig mogelijkheden open voor generalisatie van 

de conclusies. 

Tenslotte is het materiaal verkregen uit gegevens 

van werkgroepen, en niet uit een weloverwogen proef

opzet; de studenten volgden de werkgroepen om er 

iets te leren, en niet om er als proefpersoon 

gebruikt te warden. 
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