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SAMENVATTING: 

Tegenover d.e bekende theorieën van Piaget en Brtmer, wordt een andere 

benadering voorgesteld. Deze benadering leidt tot vijf hypothesen, 

die door middel van een oriënterend onderzoek zijn getoetst. Van in 

totaal 152 proefpersonen uit Eindhoven, Druten en Tiel zijn de re

sultaten veruerkt. Een andere dan de door Bruner gebruikte 1rl.jze van 

afscherming bij het stellen van de conservatievragen bleek slechts 

ten dele succesvol. De verschillen tussen de effecten van de vier on

derzochte instructies bleken weliswaar in overeenstemming met de voor

gestelde benadering en in tegenspraak met wat op grond van de theorie 

van Piaget verwacht mocht 1vorden, maar deze verschillen waren niet sig

nificant. Aangetoond is dat de taal, en met name de kennis van bepaal

de woorden, een zeer belangrijke rol speelt. Suggesties zijn gedaan 

om tot een betere opzet van het experiment te komen. 
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HOOFDSTT..JK 1 : INLEIDING. 

Als v<e kinderen van ongeveer zes jaar t·w·ee identieke glazen, met 

evenveel vloeistof gevuld, laten zien en "I'Te het ene glas overgieten 

in een glas van andere afmetingen, dan zal een groot aantal kinderen 

een foutief ant1-roord geven op de vraag: 11In ifelk glas zit de meeste 

vloeistof?" In veel gevallen zal het antwoord luiden dat dat glas de 

meeste vloeistof bevat, waarin het vloeistofniveau het hoogst is. Blijk

baar weten ze nog niet dat de hoeveelheid vloeistof onveranderd blijft 

bij overgieten. Behalve het hier genoemde voorbeeld zijn er nog tal 

van andere 1 conservatieproblemen•, zoals behoud van lengte, van aan

tal, van hoeveelheid materie, van ge1rlcht, van oppervlak, van volume. 

Pas op timalfjarige leeftijd worden al deze problemen beheerst. 

Piaget is de eerste geweest die de aandacht op de conservatiepro

blematiek heeft gericht. In zijn theorie, die op het ogenblik in het 

middelpunt van de belangstelling staat, nemen de conservatieproblemen 

een belangrijke plaats in. Ze geven het stadium aan, ivaarin de ontwik

keling van het denken zich bevindt. Piaget beschrijft het 'leren con

serveren' met behulp van logische modellen. Bruner besohomrt het leren 

conserveren als een verschuiving van de ikonische representatie naar 

de symbolische representatie. In hoofdstuk 2 zullen we een overzicht 

geven van beide theorieën, voor zover ze van belang zijn voor de con

servatieproblematiek. Aan het eind van dit hoofdstuk geven we een kri

tiek op beide theorieën. 

In hoofdstuk 3 zullen we de conservatieproblematiek op een ande

re vdjze benaderen. rfe maken geen gebruik van logische modellen en van 

representaties. We gaan er vanuit dat de proefpersonen in principe 

reeds kunnen conserveren en dat foutieve antwoorden als een 'vergis

sing' _moeten worden beschomrd. Op het moment dat geantwoord >vordt, is 

de transforma tie reeds 'vergeten'. Het foutieve antvroord ·.is het resul

taat van optische illusie: in het hoogste glas lijkt meer vloeistof 

te zitten. Deze benadering leidt tot een vijftal hypothesen. De eers

te voorspelt dat als -vre de eindsituatie niet laten zien (afschermen), 

zowel conserveerders als niet-conserveerders goed zullen antwoorden. 

De tweede voorspelt dat alle proefpersonen foutief antwoorden als we 

de transformatie niet laten zien. De derde en de vierde hypothese doen 

een uitspraak over het effect van verschillende vormen van instructie. 

De voorspelling van één van deze beide hypothesen is tegengesteld met 
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vm t op grond van de theorie van Piaget verwacht mag worden. In de 

laatste hypothese houden vre rekening met de mogelijkheid dat de door 

ons gestelde vragen niet worden begrepen, omdat de betekenis van woor

den als 'meer'en 'meest' nog onbekend is. 

In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het oriënterende onderzoek be

sproken,. dat lre hebben uitgevoerd om de vijf genoemde hypothesen te 

toetsen. De wijze 1·raarop de vrage!! gesteld worden, de inhoud van de 

testen en de instructies en de uitvoering van het experiment komen 
I 

hierin ter sprake. Alle testen en irlstructies waren tevoren op video 

opgenomen. Aan het eind van dit hoofdstuk geven we een overzicht van 

de variabelen, die we gebruiken om de vijf hypothesen te toetsen. De 

resul tél;ten en de beï·Terkingen staan in hoofdstu.V;: 5 vermeld. Tvree hypo

thesen zijn bevestigd. De beide hypothesen, -vraarin de effecten van de 

verschillende instructies worden vergeleken, konden niet bevestigd wor

den. De verschillen tussen de effecten van de gegeven instructies wa

ren weliswaar in overeenstemming met wat beide hypothesen voorspellen, 

maar deze verschillen waren niet significant. In hoofdstuk 6 worden 

de resultaten besproken en geven >·ïe suggesties voor een betere opzet 

van het experiment. 
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HOOFD'Y.i.'ill{ 2: DE ;rTIEORIE VAN H:~T CONSERVER.EH. 

2.1. Over Jean PiePet. 

Jean Piaget heeft aanvankelijk biologie gestudeerd. Dit is van 

invloed geweest op zijn onderzoeksmethode, die voornamelijk bestond 

uit het observeren van kinderen in hun natuurlijke omgeving. De wet-, 
matigheden in de ontvnkkeling van het de~ken, die hij aldus ontdekte, 

heeft hij getracht te beschrijven en te verklaren in een eigen ont

wikkelingstheorie. Zo heeft Piaget door middel van observatie de con

servatieproblematiek ontdekt, het verschijnsel dat kinderen dikvdjls 

niet in staat zijn om in te zien dat bepaalde fysische grootheden bij 

transformaties behouden blijven. 

Ook in zijn theorie zelf zien vre elementen uit de biologie. Zo

als in de evolutietheorie de ontvnkkeling van lagere vormen van le-

ven tot hogere wordt beschreven, zo beschouvrt Piaget de ontwikkeling 
... 

van het denken als een proces van lagere stadia naar hogere. Deze 

ontwikkeling is het resultaat van 1·risselwerking met de omgeving via 

de beide processen assimilatie en accommodatie. Als in de evolutie

leer is deze ontHikkeling zodanig dat bij iedere overgang naar een 

volgend, dus hoger stadium een groter even1richt tussen individu en 

omgeving wordt bereikt. De ontwikkeling is eenduidig en de verschil

lende stadia kunnen slechts in een richt~ng doorlopen worden. 

Behalve de biologie speelt ook de logica een belangrijke rol 

in de theorie van Piaget. Hij probeert de logica en de psychologie 

t-Teer bij elkaar te brengen ( Piaget 195 3, blz. 1-7) • Hij maakt ge

bruik van logico-mathematische modellen. Deze beschrijven niet het 

actuele denken zelf, maar de operaties die aan dit denken ten grond

slag liggen. 

De interactie tussen het individu en de omgeving is niet vdlle

keurig, maar vindt plaats volgens reeds eerder gevormde assimi

latieschemata. In deze schemata zijn de in het verleden opgedane 

ervaringen ver>·rerkt. Bij het optreden van een nieuwe gebeurtenis, 
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dat wil zeggen een gebeurtenis die niet aan de hand van de reeds be

staande assimilatieschemata 'begrepen' kan w·orden, wordt het even

wicht verstoord en treedt er accommodatîe op. Door uitbreiding van 

het ene schema ten koste van een ander, door differentiëring van 

het oude schema of door coördineren en integreren van meerdere sche

mata in één nieuw schema wordt een toestand van groter evenwicht be

reikt. Het is de derde vorm vanaccommodatie die Piaget het echte le

ren -senso lato- in tegenstelling tot leren in enge zin -senso stricto

noemt. Kenmerkend voor het grotere evemdcht is dat er meer gebeurte

nissen geassimileerd kunnen vrorden en dat er een grotere mobiliteit is, 

dat wil zeggen de overgang van het ene assimilatieschema naar het an

dere kan sneller plaats vinden. Kortom: er is minder kans dat het 

nieuwe ~chema ontoereikend is en het evenwicht verstoord l·rordt. Het 

niemve evemdcht is stabieler (Leo Montada 1970: blz. 21-71). 

De ont-,;·rildceling van het denken is dus het resultaat van inter

actie met de omgeving. De ervaring, het handelen met de omgeving dwingt 

tot accommodatie, tot een groter evemdcht. Piaget bedoelt hier de er

varing in de natuurlijke omgeving en niet de ervaring die door experi~ 

mentator, school en opvoeder gemanipuleerd kan i-lorden. De didactische 

conse~uentie van deze opvatting is echter dat echt leren nooit het 

resultaat van instructie kan zijn. De school dient zich te beperken 

tot leren in enge zin. 

In een groot aantal experimenten is echter aangetoond dat instruc

tie 1fel degelijk kan leiden tot leren in de echte zin (Leo ~·lontada 1973 

blz. 148-234; Lipsitt en Eimas 1972, blz 24-28). Het is dan ook te

recht dat op grond van Pia.get's theorieën duidelijke uitspraken wor

den gedaan over wat de leraar moet doen, zoals bijvoorbeeld Janice 

T. Gibson heeft gedaan (Janice T. Gibson 1968, blz. 176-180). 

In de ontwilckeling van het denken onderscheidt Piaget de volgende 

stadia: 

1.de sensori-motorische periode tot 2 jaar, 

2.de preconceptuele periode tot circa 4 jaar, 

3.het aanschouw·elijk denken tot circa 7 jaar, 

4.de concreet-operationele periode tot circa 11 jaar en 

5.de formeel-operationele periode. 
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In de sensori-motorische periode zien we dat de aangeboren reflexen 

zich tot uitgebreidere gedragspatronen ont'i'likkelen. Ternijl in he"!? 

begin van deze periode alles in de omgeving nog zeer subjectief ·rrordt 

ervaren, wordt aan het eind van deze periode het zelfstandig bestaan 

van andere voor1·rerpen in de omgeving erkend, 1' object permanent. In 

de preconceptuele periode maakt het kind voor het eerst gebruik van 

symbolen. ·Er 1-mrden reeds begrippen gevormd en namen krijgen beteke

nissen, hoewel die voorlopig nog zeer individueel zijn. In de perio-

de van het aanschourrelijk denleen wordt hun betekenis verder gesociali

seerd. Hoewel de elementen van het denlcen, klassen en relaties, al 

aamrezig zijn, is dit denleen toch nog niet operationeel. De innerlijke 

handelingen van het denken zijn nog niet opgenomen in een 'structure 

d 1 ensemble'. Het belangrijkste kenmerk van deze periode is dan ook 

de centratie: het onvermogen om zowel het geheel als de delen of meer

dere relaties tegelijk in ogenschouw te nemen (Ginsburg and Opper, 1969). 
Pas in de concreet-operationele periode spreekt Piaget van opera

ties, ook innerlijke handelingen maar dan gestructureerd in een groter 

systeem. Dit systeem uordt gevormd door de groeperingen. Het zijn de 

groeperingen die verklaren waarom er in deze periode zo'n sterke de

centrering kan optreden. He zullen hier in 2.1.4. dieper op ingaan. 

De operaties heten concreet omdat ze slechts betre~~ing hebben op 

concrete objecten, die zichtbaar aanwezig zijn. In de formeel-opera

tionele periode 1-rorden dezelfde vragen goed beantwoord zonder de aan

wezigheid van de objecten zelf. De operaties in deze periode kunnen 

nu beschreven 1-rorden door de I.N.R.C.groep (Piaget 1953, blz. 32-37). 

~~~~1~-Q~-~~~~E~~!=~E~Eat~~~~!~-~eE~od~. 

Daar onze belangstelling vooral uitgaat naar het conserveren, zullen 

rre dieper in moeten gaan op de concreet-operationele periode. In deze 

periode 1mrden de conservatie-problemen voor het eerst beheerst. Het 

al dan niet beheersen van het conserveren geeft volgens Piaget zelfs 

het stadium van het denken aan. 

Kenmerkend voor deze periode is dat de operaties onderdeel zijn 

van een groter geheel, de groeperingen. De vijf eigenschappen, die 

een groepering definiëren beschrijven we aan de hand van de groepe

ring van het classificeren, de hiërarchische ordening van klassen 

(Piaget 1953, blz. 26-27): 
1. de klassen zijn samenstelbaar. Als twee klassen van de groepering 
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-vrorden opgeteld -verenigd- krijgen we een nieuwe klasse van de 

groepering. 

2. De operaties zijn omkeerbaar. De optelling-vereniging- kan door 

de inverse operatie ongedaan gemaakt worden. Als A + A' = B, dan 

geldt ook B - A' = A. 

3. De operaties zijn associatief, maar (A + A) -A Î A + (A- A). 
4. Er is een eenheid 0. Als 0 de lege klasse is dan geldt dat 

A + 0 = A en A - 0 = A. 

5. Terwijl deze vier eigenschappen een wiskundige groep definiëren 

geldt er voor de groepering nog een eigenschap, de tautologie. 

A + A = A. 

Bij de derde eigenschap moeten vre nog een opmerking maken. In 

Psychologie van de Intelligentie schreef Piaget namelijk nog, dat 

de operaties associatief ,,raren, zonder bovenstaande restrictie te 

maken. Dit was niet slechts een vergissing, omdat hij er bij ver

telde dat de eerste vier eigenschappen een wiskundige groep defi

niëren (Piaget 1948, blz. 50-51). Blijkbaar heeft hij naderhand ont

dekt dat de door hem alQus gedefinieerde groepering slechts één ele

ment kon bevatten, en wel het nulelement. Opvallend is echter dat 

deze verandering in definitie geen gevolgen had voor de door de groe

pering beschreven ontwikkeling: op zich een behoudsprobleem! 

Voor de groepering van relaties gelden dezelfde eigenschappen. 

Door vermenigvuldiging vinden "'ve nog t-vree groeperingen: de tabellen 

met dubbele ingang. Door onderscheid te maken tussen symmetrie en 

asymmetrie vindt hij de overige vier groeperingen van de acht in to

taal. Met name het verschil tussen symmetrie en asymmetrie blijft 

erg onduidelijk (Zie ook: H. Freudenthal 1973. blz 663-669). 
Doordat nu de operaties in een groepering zijn ondergebracht 

en niet langer geïsoleerd zijn komt er een eind aan de centratie 

in de periode van het aanschouwelijk denken. Bij transformaties van 

hoeveelheden wordt nu gelijktijdig zowel met de delen als met het 

geheel rekening gehouden. Meerdere relaties vrorden tegelijk begrepen. 

De groepering van de klassen is de basis van de atomistische visie 

dat materie behouden blijft als er niets aan wordt toegevoegd en er 

niets van rrordt afgenomen. Dat een kind in de concreet-operationele 

periode in staat is tot compenseren, is het resultaat van de groepe

ring van relaties. 
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Als we twee identieke cilindrische bekers A en B met evenveel 

vloeistof hebben, en we gieten de beker B over in een beker B'van 

andere afmetingen, dan zal een kind van zes jae.r doorgaans antivoor

den dat er in de bekers A en B' niet evenveel vloeistof zit. Het 

laat zich in zijn antwoord leiden door de verandering in slechts een 

dimensie, bijvoorbeeld de hoogte. Het is nog niet in staat tot con

serveren, in dit geval van substantie of materie. Er zijn tal van 

dergelijke conservatieproblemen, zoals behoud van aantal, oppervlak, 

materie, ge1dcht en volume. Het denleen is nog gecentreerd op een deel 

van het probleem, en is nog niet operationeel. 

Als een kind wel kan conserveren en we vragen het de op de ge

stelde vragen gegeven antwoorden te verklaren, dan kunnen we een drie

tal argumenten in de verklaringen onderscheiden. Het eerste is het 

identiteitsargument. Omdat de materie hetzelfde is gebleven en er 

niets is toegevoegd of weggenomen, blijft de hoeveelheid hetzelfde. 

Een tweede argument is de ornkeerbaarheid. De transformatie, bijvoor

beeld het overgieten, kan door de tegengestelde transformatie onge

daan worden gemaakt. Het laatste argument berust op het vermogen tot 

compenseren: de verandering in een dimensie vrordt ongedaan gemaakt 

door de verandering in een andere dimensie. 

Omdat er kinderen zijn die wel het identiteitsargument, rever

sibiliteit of compensatie in hun verklaring van het antw·oord gebrui

ken, zonder dat ze kunnen conserveren, concludeert Fiaget dat de:drie 

noodzakelijke en samenvoldo-ende voor~raarde zijn voor het conserveren 

(Piaget 1948, blz. 144-145). Dit is in overeenstemming met de theorie 

van groeperingen, waarin al de drie argumenten beschreven kunnen wor

den. Het ide?titeitsargurnent door de atomistische visie, compensatie 

door de groepering van relaties, en reversibiliteit omdat het een 

eigenschap is van alle groeperi~~en. Door de groeperingen zijn de 

drie onafscheidelijk geworden. Het is zelfs zo, dat conserveerders 

de door de experimentator gestelde vragen belachelijk vinden. Het 

conservatieprobleem is geen probleem meer, maar door het werk van 

de groeperingen opeens een vanzelfsprekendheid gew·orden. Dit ondanks 

het feit dat lang niet alle conservatieproblemen op dat moment be

heerst hoeven te worden. 

Minder goed in overeenstemming met de theorie is echter het ver

schijnsel 'décalage horizontal', dat weergeeft dat verschillende con-
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servatieproblemen zoals aantal en volume, niet gelijktijdig worden 

beheerst. Dit tijdsverschil kan erucele jaren bedragen ondaru{s dat 

alle conservatieproblemen eenzelfde structuur hebben en door dezelf

de groeperingen worden beschreven. Piaget verklaart dit verschil door 

de aanschouwelijke eigenschappen van de materie die de operaties kun

nen vertragen of vergemruckelijken (Piaget 1948, blz. 150-151). Het 

werken met dergelijke modellen als_de groeperingen zou echter doen 

verwachten, dat de verschillende conservatieproblemen wel gelijktij-
l 

dig beheerst worden. Blijkbaar is de macht van de groeperingen zeer 

beperkt. 

Een tweede moeilijkheid hangt hier namr mee samen: als het lukt 

door een instructie te leren conserveren, wordt bijna altijd slechts 

specifieke transfer en geen niet-specifieke transfer gevonden. Tot 

deze conclusie komen Brainerd en Allen in een overzichtsartikel waar

in een groot aantal conservatie-experimenten vrordt vergeleken (Brai

nerd en Allen 1971, blz. 128-144). Verder onderzoek op dit punt ach

ten zij echter wel noodzakelijk. In hun artikel komen zij bovendien 

tot de conclusie dat in al die experimenten waar de instructie suc

cesvol was, de trainingsprocedure op operationele reversibiliteit 

gericht was. Op grond van Piaget's theorie is echter ook van andere 

vormen van instructie dan alleen van die op reversibiliteit succes 

te veri-rach ten. 

~~!~~~-~~!~~~!~~~E~~-~~E~~E-~~E-!E~tr~~~!~L-~~~~~~E~-~E-~~~~~~!~ 
~~E~!~§~~· 

Leo Nontada onderscheidt verschillende vormen van instructie, die 

de overgang van de aanschouwelijke periode naar de concreet-opera

tionele periode mogelijk moeten maken. Al deze instructies leidt 

hij af uit de door Piaget opgestelde theorie (Leo Montada 1970, blz. 

148 e.v.). 

(1) De theorie van Piaget is een evem·richtstheorie: de over

gang van het aanschom·relijk denken naar het concreet-operationele 

vindt pas plaats als het even>ncht verstoord is. In de instructie 

moet men dus een conflict-situatie zien te scheppen die accommodatie 

noodzakelijk maakt. Het is bij experimenten die gericht zijn op het 

induceren van een conflict gebruikelijk op antwoorden van niet-con

serveerders door te gaan met andere vragen tot er een duidelijke 

contradictie tussen de gegeven antwoorden ontstaat. Bij het conser-
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veren van aantal kan dit betekenen het wegnemen of toevoegen van ele

menten uit de gedeformeerde rij. 

Een andere mogelijkheid om conflicten op te roepen is wat men 

een instructie op identiteit zou ku~~en noemen, één van de drie door 

Piaget genoemde argumenten voor conserveren. De instructie bestaat 

eruit dat door natellen of nameten of afgeschermd overgieten van 

vloeistoffen ( 1·re komen hierop bij Bruner nog terug) men de proefper

soon zelf tot de conclusie laat komen dat er behoud is. De tegenstel

ling tussen dit ant-vroord en het eerste, dat op niet kunnen conser

veren vrees, moet tot een conflict leiden. 

(2) Het belangrijkste kenmerk van de overgang naar het concreet

operationele denken is volgens Piaget de,operationele reversibiliteit. 

Reversibiliteit is zowel kenmerk van alle groeperingen alsook één 

van de drie genoemde argumenten voor conserveren. :Men kan de instruc

tie dan ook richten op het verwerven van deze reversibiliteit. In de 

instructie laat men zien dat de oorspronkelijke toestand hersteld kan 

vrorden door de tegengestelde transformatie. 

(3) Een ander argument voor conservatie is compensatie: de veran

dering in de éne dimensie wordt gecompenseerd door de reciproke veran

dering in een andere dimensie. Men kan daarom proberen in de instruc

tie te leren compenseren. Hoewel compenseren het resultaat is van de 

groepering van relaties beperkt men zich in de instructie doorgaans 

tot regel leren. 

(4) Deze vorm van instructie is gericht op het opheffen van de 

centratie, belangrijkste kenmerk van het aanschouwelijk de~l(en. In 

de instructie wordt getracht de mobiliteit te vergroten. Montada heeft 

zelf enkele experimenten op dit gebied uitgevoerd. In de instructie 

wordt de proefpersoon afwisselend en steeds sneller achtereen gevraagd 

de verschillende dimensies in een tvreedimensionale matrix of de bo

venklasse en de onderklasse van een hiërarchische indeling aan te 

wijzen. Behalve dat de instructie significante resultaten levert op 

het gebied van meerdimensionaal classificeren en klasseninclusie, 

blijkt dat de instructie de tijd nodig voor het geven van ant1·roorden 

langer maakt, wat op een conflictsituatie duidt. 

We zijn vrij diep ingegaan op de verschillende vormen van instruc

tie die tot conserveren moeten leiden op grond van de theorie van Piaget. 

De reden hiervoor is dat vre de mogelijkheid niet willen uitsluiten 

dat het al dan niet kunnen conserveren afhangt van het begrijpen van 

de door de experimentator gestelde vragen. Als bijvoorbeeld in het 
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geval van de cilindrische bekers een kind onder 'meer' hetzelfde ver

staat als onder 'hoger', zal het vanzelfsprekend niet kunnen conser

veren. Het gevaar bestaat echter dat een instructie, die erop gericht 

is de kinderen de betekenis van deze woorden te leren, al snel gere

kend kan •·rorden tot één van de bovenstaande vormen van instructie. We 

komen hie~ in 2.3.6. nog op terug. 

.~--

2.2. OVer de theorie van Bruner. 

~~~~!~-~~-E~EE~~~~!~!~~~· 

Bruner zelf is van mening dat zijn theorie en die van Piaget geen 

fundamentele verschillen vertonen en hoogstens op e~~ele detailpun

ten met elkaar in strijd zijn. Hij legt minder dan Piaget de nadruk 

op de ontwikkeling van structuren, zonder het belang ervan te willen 

ontkennen. Zijn belangstelling gaat echter vooral uit naar de manier 

waarop kennis en ervaring wnrdt vastgelegd en verwerkt, gerepresen

teerd. Bruner maakt onderscheid tussen drie vormen van representatie. 

De eerste representatie is de enactieve. Bepaalde kennis, voor

al gevroonten en automatismen, vrordt hoofdzakelijk gerepresenteerd 

door handelingen, door gedragspatronen. Sprekend voorbeeld hiervan 

noemt hij het leggen van een knoop. Het belangrijkste kenmerk van de 

enactieve representatie is de irreversibiliteit, de gedragspatronen 

zijn niet ow<eerbaar. De tweede vorm van representatie is de ikonische 

representatie. Deze heeft betrekking op kennis die is vastgelegd in 

de vorm van beelden, voorstellingen. Kenmerkend voor deze represen

tatie is dat hij stationair is. Transformaties en relaties kunnen 

door deze representatie nauwelijks -.;-;orden weergegeven. 

De laatste vorm van representeren vrordt het laatst ontwikkeld, 

maar is wel de belangrijkste. Het is de symbolische representatie. 

Deze is in zeer belangrijke mate gebaseerd op de taal. Het denken, 

aanvankelijk innerlijk handelen in de enactieve en de ikonische re

presentatie, rust in steeds sterkere mate op de symbolische represen

tatie. Hoewel de mogelijkheden van het de~"k::en wel afhangen van het 

taalgebruik waartoe iemand in staat is, is het niet zo dat de moge

lijkheden van het denken afgelezen kunnen worden uit de stand van 

het taalgebruik. Tussen het gebruiken van bepaalde taal en het er

mee denken kan een aanzienlijk tijdsverschil liggen. 
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De verklaring van dit tijdsverschil hangt samen met de wijze "!-mar

op zich volgens Bruner de. symbolische representatie ontin.lrJ.cel t. Hij 

verwijst in dit verband naar de evolutieleer. De ontwil:,.keling tot 

mens is het resultaat van een zich voortdurend aanpassen aan de ei

sen die door de omgeving gesteld worden. Hiet de vergroting van het 

hersenvolume leidt tot het gebruik van gereedschappen het tegenge

stelde is eerder naar (Bruner 1964, blz. 1-3). 

De ontvrikkeling van de representaties verloopt analoog. De om

geving levert het kind het gereedschap, bijv~orbeeld de taal voor 

de symbolische representatie. De representatie moet zich door erva

ring aanpassen en ontvrikkelen om met dit gereedschap om te kunnen 

gaan. Voordat een bepaald taalgebruik als basis kan dienen voor het 

denken, is er tijd nodig om de noodzakelijke ervaring op te doen. 

Het is niet zo dat kennis door één van de drie representaties 

wordt vastgelegd. De beste vorm van kennis steunt op al de drie re

presentaties. Ook Bruner beschouwt de cognitieve ontwikkeling in 

sterke mate als een even-vrichtsproces. Het verschil tussen hem en Pia

get ligt echter in de opvatting -v;anneer er sprake is van verstoring 

van het evenwicht. Terwijl Piaget zegt dat het evemricht verstoord 

is als de assimilatieschemata en in het bijzonder de logische struc

turen niet meer toereikend zijn, is Bruner van mening dat verstoring 

van het evenwicht optreedt als er een tegenstelling is tussen verschil

lende representaties (Bruner 1966, blz. 1-67). Hoewel Bruner zelf, 

maar ook Inheider e.a., aanhangers van Piaget, in een artikel (Inbel

der e.a., blz 160-164) van mening zijn dat beide theorieën elkaar 

kunnen aanvullen, bestrijdt Piaget zelf dit standpunt (Piaget 1969, 
blz. 532-533). Piaget•s standpunt hangt samen met de manier waar-

op Bruner de conservatieproblemen bekijkt. 

2.2.2. Bruner over conserveren. 

Belangrijk in de ontvTikkeling van het denken is volgens Bruner 

de verschuiving van de ikonische en de enactieve representatie naar 

de symbolische. Op ongeveer tweejarige leeftijd worden de eerste zin

nen-combinaties van een ondervrerp en een gezegde- gevormd. Met de ver

dere ontvrikkeling van het taalgebruik zien we dat steeds meer uit de 

enactieve en de ikonische representatie 'vertaald' wordt in de sym

bolische. Foutieve ant1morden op conservatievragen , dus van niet

conserveerders, zien we als de ikonische representatie nog overheerst. 
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De antuoorden h::mgen af van 'perceptual cues', zoals bijvoorbeeld 

de hoogte bij vloeistofconservatie. Een zeer belangrijke rol bij 

de overgang naar de symbolische representatie speelt het conflict 

tussen verschillende representaties. Zo is volgens Bruner het le

ren conserveren te beschrijven als het oplossen van een conflict 

tussen de ikonische en de symbolische representatie. 

Hij veronderstelt dat de proefpersonen reeds kunnen conserveren 

op grond van het identiteitsargument. Hiermee worden redeneringen 

bedoeld als: 'het is hetzelfde water gebleven' of 'er is niets toe

gevoegd of weggenomen'. Deze kennis is door inductie uit vroegere 

waarnemingen verworven en is symbolisch gerepresenteerd. Bij niet

conserveerders is deze kennis latent aanwezig. Een conflict ontstaat 

als het identiteitsargument (symbolisch) en de 'perceptual cues' 

(ikonisch) beide in de overwegingen betrokken worden, die tot het 

antwoord leiden. 

Als treffend voorbeeld van zijn theorie beschouvn Bruner een 

experiment van F. Frank (Bruner 1966, blz. 192-202). Dit experiment 

heeft betreleking op behoud van hoeveelheid vloeistof bij overgieten. 

De proefpersonen zien tw·ee identieke cilindrische glazen A en B, 

waar evenveel vloeistof inzit. De vloeistof uit glas B wordt nu over

gegoten in een smaller glas B'. Van dit glas B' is alleen de boven

kant zichtbaar, terwijl het vloeistofniveau door een scherm aan het 

oog wordt onttrokken. Vervolgens -vmrdt aan de proefpersonen gevraagd 

in vrelk van beide glazen (A of B') de meeste vloeistof zit. Het 

blijkt nu dat bijna alle proefpersonen een goed antvroord geven, ook 

als ze tevoren, zonder scherm, verkeerd hadden geantwoord. Als het 

overgieten daarna nogmaals, zonder scherm, herhaald wordt blijkt 

dat nog steeds een groot aantal aanvankelijk niet-conserveerders 

goed antwoorden, en dus hebben leren conserveren. 

Bruner verklaart dit aldus: het ant1mord van niet-c~nserveer

ders was het resultaat van de ikonische representatie, terwijl bij 

het afschermen van de 'perceptual cues' het ant1·roord gebaseerd is 

op de symbolische representatie. Halen we het scherm weg, dan ont

staat er een conflict tussen de symbolische en de ikonische represen

tatie. Bij degenen, die hebben leren conserveren, is blijkbaar de 

symbolische representatie gaan domineren. ~ommige proefpersonen ge

ven als antwoord dat het weliswaar lijkt alsof er in het smallere 

glas meer zit, maar dat er in vTerkelijkheid evenveel inzit. Bruner 
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zegt dan ook dat de symbolische representatie de werkelijkheid be

schrijft en de ikonische de schijn. 

Piaget keert zich vooral fel tegen het idee van Bruner dat com

pensatie geen noodzakelijke voorwaarde voor conserveren is. Zijn kri

tiek eindigt met de woorden:~ ••• adults-even great psychologists-just 

like children, need time to reach the right ideas" (Piaget 1967, blz. 

533). Volgens Piaget heeft Bruner zijn proefpersonen niet leren con

serveren, maar leren pseudo-conserveren. Door na te gaan ·of de proef

personen kunnen compenseren, d.w.z. kunnen voorspellen wat het vloei

stofniveau na het overgieten zal zijn, had hij deze 'fout' kunnen ver

mijden. Naar aanleiding van deze opmerkelijke kritiek zullen we in 

2.3.1. nader bekijken vrat Piaget onder conserveren verstaat. 

2.3. Kritiek on Piaget en Bruner. 

Bij zijn experimenten vroeg Piaget zijn proefpersonen iedere 

keer het op de conservatievragen gegeven antwoord te verklaren. In 

de antwoorden van de conserveerders vond hij een drietal telkens 

weerkerende argumenten, te weten identiteit, reversibiliteit en com

pensatie. Zoals in 2.1.5. is beschreven, zijn de drie aan deze argu

menten ten grondslag liggende operaties volgens Piaget alle drie nood

zakelijke voorwaarden voor het conserveren. We zullen in 2.3.2. ech

ter zien dat er dvrlngende redenen zijn waarom op zijn minst compen

satie niet als noodzakelijke voor1-marde voor conserveren beschouwd 

mag worden. 

Zoals in 2.2.2. uit Piaget's kritiek op Bruner duidelijk wordt, 

hanteert Piaget de drie noodzakelijke voorl"J"aarden nu zelfs als cri

teria voor conservatie. Goede antwoorden op conservatievragen alleen 

zijn niet langer voldoende als criterium, omdat dit'pseudo-conserva

tie' niet uitsluit. Noodzakelijke voorwaarden gaan hanteren als cri

teria is echter dan pas toegestaan, als eerst bewezen is dat het in

derdaad noodzakelijke voorwaarden zijn. 

Doordat Piaget reversibiliteit en compensatie nu toch als cri

teria beschouwt voor conservatie, krijgt conserveren een andere be

tekenis dan het aanvankelijk had. Door zo sterk de nadruk te leggen 

op het bestaan van de groeperingen geeft hij het woord 'conserveren' 
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èenandereiru1óud. Was conserveren eerst niets anders dan het inzicht 

dat bepaalde fysische grootheden behouden blijven bij transformaties, 

nu is het minstens gelijk aan het vermogen om te compenseren. De drie 

criteria mogen dan zinvol zijn om het bestaan van de groeperingen aan 

te kunnen tonen, het is duidelijk dat het ten onrechte conserveren 

van de term 'conserveren' makkelijk tot verwarring kan leiden. l'le 

zullen ons beperken tot de oorspronkelijke betekenis van conserveren, 

nl. het inzicht dat bij transformaties bepaalde fysische grootheden 

behouden blijven. 

2.3.2. Compensatie en reversibiliteit. -------------------------------------
Piaget spreekt van compensatie als de verandering in de ene 

dimensie teniet wordt gedaan door de reciproke verandering in een 

andere dimensie. Het is niet duidelijk of hij compensatie nu als 

een kwalitatief of als een brantitatief inzicht van de relatie tussen 

elkaar compenserende dimensies beschouwt. We veronderstellen dat Pia

get met compensatie niet meer bedoelt dan het besef dat de verandering 

in de ene dimensie door veranderingen in andere dimensies gecompen-

' seerd kan worden. Dit om te voorkomen dat we al te ingewikkelde re

laties tussen de dimensies bekend moeten veronderstellen. Zelfs in 

het eenvoudige geval van de cilindrische bekers is het verband tus

sen de diameter en de hoogte immers al kwadratisch. 

Maar ook dan is er een argument tegen de opvatting dat compen

satie een noodzakelijke voorwaarde voor conserveren is. Nemen we als 

voorbeeld de Müller-Lyer illusie. We hebben hier twee evemrijdige. en 

evenlange lijnstukken. De lengte hiervan blijft hetzelfde als we er 

tl-ree 'pijlen' van maken. Het is nauwelijks denkbaar dat compensatie 

een rol kan spelen bij het antwoord, dat door de conserveerder op de 

vraag naar de lengte van de beide lijnstulr..ken gegeven vmrdt. Hetzelf

de geldt voor de andere op optische illusie berustende . vTagen. Com

pensatie kan nu niet langer als noodzakelijke voorwaarde voor conser

veren beschouwd worden, omdat er bepaalde conservatieproblemen zijn 

waarbij compensatiebeslist geen rol kan spelen. 

Ook de rol van reversibiliteit bij het conserveren is zeer du

bieus. Hoewel Piaget zelf reversibiliteit niet als voldoende voor

waarde voor conservatie beschouwt, heeft een groot aantal experimen

tatoren toch getracht door in de instructie reversibiliteit te trai-
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nen te leren conserveren. 

In tegenstelling tot identiteit en compensatie kan reversibili

teit, dus het weten dat de transformatie door een tegengestelde trans

formatie ongedaan gemaakt kan worden, op logische gronden niet vol

doende zijn als argument voor behoud. Als de niet-conserveerder van 

mening is dat er na overgieten meer water in het hogere glas zit, 

zal hij ook van mening zijn dat het water bij teruggieten in. het 

lagere glas weer minder 1.:rordt. Hoewel de red<1nering foutief is, hoeft 

reversibiliteit niet tot behoud te leiden. Bij het overgieten wordt 

de hoogte van het vloeistofniveau immers ook niet behouden. Nemen i'Te 

het iets minder eenvoudige voorbeeld van een ballon die uitzet door 

verhitting, dan hoeft het inzicht dat afkoeling de oorspronkelijke 

toestand kan herstellen, bepaald niet te leiden tot de conclusie dat 

het volume van de ballon constant is gebleven. Ook Bruner wijst op de

ze moeilijkheid. Dit blijkt uit het volgende citaat:" ••• >dthout some 

primi tive sense of identi ty, ho1-r could reversibili ty provide a test?" 

Bruner 1966, blz. 186). 
Dat compensatie en reversibiliteit gebruikt worden in de verkla

ring van de ant1morden 1'lil nog niet zeggen dat ze ook als argument 

hebben gegolden voor het ant"'roord. In het geval van de Müller-Lyer 

illusie kan noch compensatie, noch reversibiliteit een beslissende 

rol hebben gespeeld in de overwegingen die tot het goede antwoord 

leiden. Dat in de verklaring van het antw·oord -bewijzen achteraf

reversibiliteit gebruikt vrordt ligt voor de hand, zoals we in 2. 3. 3. 
zullen zien. 

In hun overzichtsartilcel krra.men Brainerd en Allen echter tot 

de conclusie dat juist die trainingen succesvol waren, die gericht 

waren op het vergroten van operationele reversibiliteit. Een derge

lijke training bestaat doorgaans uit het daadrrerkelijke laten zien 

dat de transformatie ongedaan gemaakt kan worden. Als echter op lo

gische gronden reversibiliteit niet voldoende is als argument voor 

het conserveren, moet er blijkbaar iets anders in de instructie ge

weest zijn dat de niet-conserveerders tot conserveren bracht. 

2.3.3. Het conflict tussen de ikonische en de symbolische represen-------------------------------------------------------------------

Bruner veronderstelt dat zijn proefpersonen in principe reeds kunnen 
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conserveren. Deze veronderstellir~ lijkt zeer aannemelijk. Door mid

del van hun vroegere ervaringen hebben de proefpersonen vraarschijn

lijk reeds lang ontdekt dat bepaalde fysische grootheden bij trans

formaties onveranderd blijven. Bij het experiment van F. Frank ;ds

ten bijna alle kinderen van vijf jaar dat de hoeveelheid vloeistof · 

bij het overgieten hetzelfde bleef, als de misleidende cues maar ach

ter een scherm verborgen vraren. Leo Montada vreet proefpersonen tot 

conserveren van aantal te brengen door in de instructie te vrijzen op 

de analogie met een bahoudsprobleem dat allang beheerst wordt: het 

behoud van het aantal vingers aan een hand bij verandering van de 

vorm van de hand (Montada 1970, blz. 184-191). Voorwerpen die dich

terbij komen, lijken groter te uorden, maar kinderen weten best dat 

de grootte van voorwerpen niet verandert bij verplaatsen. Zo zijn 

er nog tal van triviale voorbeelden te bedenken, waaruit het vermo

gen tot conservatie blijkt. We zijn het dan ook met Bruner eens dat 

proefpersonen van vijf jaar en ouder in principe reeds kunnen conser

veren. 1-Te veronderstellen dat dit inzicht door inductie uit vroege

re ervaringen verworven is. 

Hèt is dit inzicht dat door Piaget het identiteitsargument 

genoemd wordt. In de verklaringen van de op de vragen gegeven ant

vroorden vinden we het vaak terug in de vorm van 'Het is hetzelfde 

water gebleven' of 'Er is niets bijgekomen of afgegaan'. Dit inzicht 

is moeilijk te formuleren en dit verklaart vraarom zo dikwijls rever

sibiliteit als argument voor het antwoord gegeven ;mrdt. 

Dat de hoeveelheid vloeistof niet verandert bij overgieten 

is een door inductie uit vroegere ervaringen gevonden wetmatigheid •. 

Bruner noemt deze kennis symbolisch gerepresenteerd. Een andere wet

matigheid, die evenzeer op vroegere ervaringen berust, is dat naar

mate de hoogte van het vloeistofniveau in een beker toeneemt bij con

stante diameter, er meer vloeistof in zit. Deze kennis nu is bij Bru

ner blijkbaar ikonisch gerepresenteerd. Antwoorden waaruit blijkt 

dat de proefpersoon alleen rekening houdt met de hoogte, noemt Bruner 

immers het resultaat van de ikonische representatie. Men kan zich 

afvragen of het zin heeft om kennis die zich in sterkere mate door 

perceptuele cues laat leiden (hoogte) ikonisch gerepresenteerd te 

noemen en kennis die in mindere mate op perceptuele cues berust (o

vergieten) symbolisch gerepresenteerd. 
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Vooral de begrippen ikonische en enactieve representatie blij

ven bij Bruner erg moeilijk. De ikonische en de enactieve represen

tatie zijn volgens hem zo verschillend van de symbolische, dat vol

wassenen -bij wie de symbolische representatie immers zeer sterk do

mineert- zich de enactieve en de ikonische representatie niet eens 

meer kunnen voorstellen. Zonder nu het belang van de onderscheiding 

in de drie representaties voor de ontwikkelingspsycholoog te vrlllen 

ontkennen, zijn we toch van mening dat dit onderscheid "'"teinig zinvol 

en moeilijk hanteerbaar is bij een beschrijving van de conservatie

problematiek. In hoofdstuk 3 hopen 1-1e dan ook te laten zien dat de 

problematiek van het conserveren eenvoudiger beschreven kan worden. 
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HOOFDSTUK 3: PROBLEBr-1STELLIHG. 

3.1. Een andere beschrijving van het conserveren (H1 en H~. 

In deze en ook in de volgende paragraaf zullen we er van

uit gaan, dat de tijdens de conservatie-ex~erimenten gestelde 

vragen door de proefpersonen lvorden begrepen. \ie veronderstellen 

voorlopig dat de in de vraagstelling gebruikte vroorden bekend 

zijn. lfe doelen hierbij vooral op· de betekenis van woorden als 

meer, hoger, langer enzovoort. In 3.5. zullen we dieper ingaan 

op de mogelijkheid dat de proefpersonen de vragen om deze redenen 

ni~t begrijpen. 

Bovendien gaan we er vanuit dat de bij de conservatievragen 

gebruikte materialen niet onbekend en nog nieuw zijn voor de 

proefpersonen. Hier komen 1-1e in 3. 3. nog op terug. Tot 3. 3. ver

onderstellen we dus dat de proefpersonen de conservatievragen be

grijpen en tevens dat de gegeven ant1·roorden niet het resultaat 

zijn van niet kunnen invullen of raden in het wilde weg. 

We kunnen de wijze waarop in experimenten uordt onderzocht 

of iemand al dan niet kan conserveren, schematisch weergeven. 

Dit schema is voor alle bahoudsproblemen hetzelfde. We beginnen 

met twee identieke situaties A en B, bijvoorbeeld twee glazen met 

vloeistof .of twee ronde stukken plasticine. Vervolgens voerei1 

we een transformatie f uit: B vrordt B' = f(B). De transformatie 

f is bijvoorbeeld het overgieten van glas B in een glas B' van 

andere afmetingen of het vervormen van kogel B tot B1 • Als de 

transformatie is uitgevoerd vragen we de proefpersonen een be

paalde fysische grootheid van A met die van B' te vergelijken. 

De gestelde vragen zijn van de vorm: "In welk glas zit de mees

te vloeistof?" of "1-faar zit de meeste klei in?". We beginnen 

dus telkens met twee identieke situaties A= B, waarin G(A) = G(B), 

en eindigen met twee ongelijke situaties Af B', maar G(A) = G(B'). 

Proefpersonen die antimorden dat G(A) = G(B') noemen we conser

veerders, proefpersonen die antwoorden dat G(A) f G(B') noemen 

""re niet-conserveerders. 
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Doordat >ve er van uitgaan dat de vragen goed begrepen lierden 

is het aannemelijk om te veronderstellen dat de antwoorden van de 

proefpersonen op twee verschillende typen van redeneringen kunnen 

berusten: 

(I) Redeneringen van dit ts~e houden rekening met de transformatie 

f, dus met een verandering die op het moment van de vraag reeds vol

trok.."ken is. 

(II) Dit type redeneringen houdt relcening met de verschillen tussen 

de beginsituatie (A) en de eindsituatie (B' )·. Op het moment van de 

vraag zijn A en B 1 beide zichtbaar aanw·ezig. 

1-Ie zullen in het vervolg van type I redeneringen, respectieve

lijk type II redeneringen spreken. vTe hebben in 2. 3. 3. reeds gezegd 

dat en waarom we er van uitgaan dat de proefpersonen in principe 

reeds kunnen conserveren. lfe veronderstellen dat de proefpersonen 

de wetmatigheid, dat de fysische grootheden waar we naar vragen be

houden blijven, in het verleden reeds ontdekt hebben. Maar dan ligt 

het ook voor de hand dat type I redeneringen zullen leiden tot goe

de antwoorden op de conservatievragen. Dit type redeneringen houdt 

immers rekening met de verandering. 

Type II redeneringen -vergelijken van tvree situaties- >mrden 

door de proefpersonen in het dagelijkse leven dikvrljls gebruikt. 

Bij het kiezen tussen voor-vrerpen van verschillende afmetingen 1·IOrdt 

de 'grootste' gekozen door ze te vergelijken. Bij dat vergelijken 

wordt ook gebruik gemaakt van wetmatigheden, die in het verleden ont

dekt zijn. Een voorbeeld van een dergelijke -vretmatigheid is dat de 

hoeveelheid vloeistof in een beker afhangt van de hoogte van het 

vloeistofniveau. Doordat bij het stellen van de conservatievragen 

de begin- en eindsituatie beide zichtbaar zijn is de kans groot dat 

de antwoorden van de proefpersonen op type II redeneringen berusten. 

Het is in principe mogelijk dat type II redeneringen tot goede ant

woorden leiden op de door ons gestelde vragen. Door met alle verschil

len tussen begin- en eindsituatie A en B' relcening te houden en al 

deze verschillen op correcte -en dat is in het geval van onze con

servatieproblemen doorgaans een zeer inge'l"riJ.rJ:celde- wijze in rekening 

te brengen, kan een proefpersoon besluiten dat de gevraagde groot

heid van A en B1 gelijk is. In het geval van de optische illusies 

is het zelfs noodzakelijk dat er eerst gemeten -v:ordt voordat men tot 
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behoud kan concluderen. Het is daarom aannemelijk dat type II rede

neringen tot foutieve antrioorden zullen leiden op de door ons ges·tel

de vragen. 

Dat type I redeneringen tot goede en type II redeneringen tot 

foutieve antwoorden leiden, zullen we trachten experimenteel te 

verifiëren. In het experiment van F. Frame was op het moment van de 

vraag zowel de beginsituatie A als de eindsituatie B' aan het oog 

onttrokken door een scherm (zie 2.3.2.). Hierdoor waren type II re

deneringen -vergelijken van A en B'- onmogelijk gemaakt. Zoals reeds 

eerder opgemerkt had dit experiment betrekking op behoud van hoeveel

heid vloeistof. Nu is afschermen in de letterlijke zin echter alleen 

goed uitvoerbaar bij het overgieten van vloeistoffen. Bij andere con

servatieproblemen kunnen we echter ook 'afschermen', namelijk door te 

vragen naar w-at er met een bepaalde grootheid zal gebeuren als 1ve de 

één of andere transformatie gaan uitvoeren. Dit om vergissingen zoals 

Sonstroem die maakte, te voorkomen. Haar experiment had betrekking op 

behoud van hoeveelheid klei bij deformeren. Voordat de vraag naar 4e 

hoeveelheid klei werd gesteld werd het stuk A in een kom gelegd, zo

dat dit niet meer zichtbaar was. Daarna werd B gedeformeerd tot B' en 

vervolgens in een andere kom gelegd. De proefpersonen hebben dus A en 

B 1 gezien, hoe-;·<el niet gelijktijdig, op het moment dat de vraag gesteld 

vmrdt (Bruner 1966, blz. 208-244). 1-Te stellen dan ook meer vertrolll·ren 

in de minder gekunstelde vorm van 'afschermen', waarbij gevraagd 

'"l'rordt de grootheden G(A) en G(B') te vergelijken voordat de trans

formatie f 1·rordt uitgevoerd. Onze eerste hypothese is dan ook: 

H1. Het aantal proefpersonen dat met 'afscherming' conser

veert is groter dan het aantal proefpersonen dat zon

der 'afscherming' conserveert. 

We hebben in het voorgaande de begin- en eindsituatie A en B' 

aan het oog onttrokken om zodoende type II redeneringen uit te slui

ten. We zullen nu de transformatie f aan het oog onttrekken, zodat 

de proefpersonen alleen A en B' zien. Dit is eenvoudig. We beginnen 

met de situaties A en B' en stellen de gebruikelijke vragen. De proef

personen weten niet dat en hoe B' uit B verkregen is. We verwachten 

foutieve antwoorden: 

H2. Als we de transformatie f niçt laten zien maar slechts 

de begin- en eindsituatie A en B', zullen minder proef

personen op de vraag naar de grootheid G antwoorden dat 

G(A) = G(B'), dan wanneer vre f 1-rel laten zien. 
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3. :2. Over de instructies (H3 en H4). -------------------------------------
Op grond van het in 2.4.1. gema~kte onderscheid tussen type I 

en type II redeneringen kunnen l·l'e voorspellingen doen omtrent het 

resultaat, dat we van verschillende instructies kunnen verwachten. 

Vle beschou1-ven het anhroord van niet-conserveerders als een soort 'ver

gissing'. We gaan er vanuit dat ook de niet-conserveerder op grond 

van vroegere ervaringen •·reet dat de gevraagde fysische grootheid bij 

de uitgevoerde transformaties constant blijft. Hij laat zich alleen 

misleiden door de in het oog springende verschillen tussen A en B'. 

In al de drie vormen van instructie die we nu zullen bespreken is 

het de bedoeliYl..g om de proefpersonen op de transformatie f te wijzen 

en hen op deze wijze tot type I redeneringen, dus tot conserveren te 

brengen. 

(a) Een eenvoudige rnanier om f te benadrukken is het herhalen 

van f. Op deze 1d.jze kunnen we ook verklaren waarom training op re

versibiliteit toch tot conserveren leidt, hoewel reversibiliteit op 

logische gronden geen argument voor behoud kan zijn (zie hiervoor 

2.3.2.). In een training op reversibiliteit, die we in het vervolg 

instructie R zullen noemen, wordt de transformatie immers herhaald. 

InstructieR leidt echter niet tot resultaat omdat we de proefper

sonen laten zien dat de oude situatie B door de tegengestelde trans-
-1 formatie f hersteld kan worden. We kunnen dit experimenteel nagaan 

door een instructie R te vergelijken met een instructie op 'nep-re

versibiliteit 1 , die '"'e in het vervolg instructie R zullen noemen. 

Lieten we in een instructieR zien dat B = f-1 (B') =A, in instruc

tie R laten we zien dat A' = f(A), i·m.arin A1 = B'. Omdat rre in beide 

instructies evenvaak een transformatie laten zien, zijn de instruc

ties gelijlo-raa.rdig. Als we er ook nog rekening mee houden dat we in 
-1 instructie R de transformaties f en f laten zien inplaats van twee 

maal f zoals in instructie R, dan mogen 't'l'e verwachten dat een in

structie R hetzelfde of een beter resultaat heeft dan instructie R. 

H3. Een instructie R brengt minstens evenveel niet-con

serveerders tot conserveren als een instructie R, 

wanneer in beide instructies evenveel transformaties 

worden uitgevoerd. 

(b) De tweede vorm van instructie zullen vre 'het directe con

flict' of instructie DC noemen. In instructie DC worden vragen met 
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'afscherming' gesteld. Als we de vragen met 'afscherming' stellen, 

veruachten we dat nu ook de niet-conserveerder goed zal antwoorden. 

De niet-conserveerder heeft dan t11ee tegengestelde antimorden gege

ven op dezelfde vraag. VTe ver~rachten dat dit tot een conflict zal 

leiden, dat ten gunste van type I redeneringen zal worden opgelost. 

Omdat instructie DG beoogt een direct conflict tussen type I en type 

II redeneringen te bew·erkstelligen, ver1vachten -vre hier-van een beter 

resultaat dan van de onder (a) genoemde instructies R en R: 
I 

H4. Een instructie DG, waarin de vragen eerst met 'afscher

ming' 1-mrden gesteld, brengt meer niet-conserveerders 

tot conserveren dan een instructie R of een instruc-

tie R. 

(c) De laatste vorm van instructie die we zullen bespreken, noe

men we 'het indirect conflict' of instructie IC. Deze instructie zul

len we in het experiment niet geven. Dat we er toch op ingaan, komt 

omdat we in het experiment een taaltest vrillen afnemen. Deze taal

test hebben we aan het eind van het experiment gezet om te voorkomen 

dat deze het effect van een instructie IC zal hebben. We komen hier 

in 3.5. nog op terug. In een instructie IC is het de bedoeling de 

niet-conserveerders te laten zien dat type II redeneringen onvoldoen

de zijn voor een goed antwoord. 1ie gaan er immers vanuit dat het ant

woord van niet-conserveerders het resultaat is van vergelijken van A 

en B 1 , waarbij niet met alle verschillen tussen A en B' rekening is 

gehouden. Door de proefpersonen er op te vrijzen dat er nog meer ver

schillen zijn tussen A en B1 , hopen we dat ze hun antwoorden op ty

pe I redeneringen zullen gaan baseren. Ook het derde en het vierde 

voorbeeld van 2.1.6. kunnen vre als een instructie IC beschouvren, om

dat de proe.fpersonen hierin op de verschillende dimensies, dus op 

meer verschillen tussen A en B1 , vrorden gew·ezen. 

Alle conservatieproblemen vertonen zeer sterke gelijkenis. In 

3. ·1: hebben we gezien dat alle conservatievragen door één en het

zelfde schema i·reergegeven konden worden. Voor alle conservatiepro

blemen geldt dat type I redeneringen tot een goed antwoord leiden, 

omdat 1ve veronderstellen dat de proefpersonen reeds 1·.-eten dat de 

grootheden, waar vre naar vragen, bij de door ons uitgevoerde trans

formaties behouden blijven. Dat de proefpersonen in principe reeds 
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kunnen conserveren op grond van vroegere ervaringen geldt uiteraard 

alleen als ze over voldoende kennis beschikken van de materialen .en 

de verschijnselen, aan de hand waarvan vre de vragen stellen. ï•1et na

me Gagné wijst erop dat de proefpersonen, om een goed antwoord te 

geven op de conservatievragen, over voldoende concrete kennis moeten 

beschikken (Gagné 1968, blz. 177-190). 

Vooral bij de vragen naar behoud van volume kunnen we verwachten 

dat deze concrete kennis ontbreekt. De proefpersoon ziet hme iden

tieke stukken klei A en B en hree identieke 'glazen die evenveel -vra

ter bevatten. A wordt in één van beide glazen gelegd en B 1-rordt ge

deformeerd tot B'. We vragen de proefpersoon nu te voorspellen of 

het vloeistofniveau in het andere glas hoger,· lager of evenhoog zal 

zijn, -vranneer 1-1e B' hierin leggen. Als de proefpersoon het verschijn

sel vloeistofverplaatsing niet kent, mogen vre geen goed antwoord op 

deze vraag verwachten. Het was aanva~~elijk de bedoeling om dan ook 

experimenteel na te gaan of een instructie, waarin de proefpersonen 

aan de hand van enl<::ele voorbeelden wordt gedemonstreerd dat het 

vloeistofniveau in een glas afhangt van de diameter van de plastici

ne kogel, die we erin leggen, tot conserveren van volume leidt. Om 

praktische redenen hebben 1-Te deze hypothese niet kunnen toetsen. 

De reden dat we hem hier toch bespreken is gelegen in het feit 

dat hij gevolgen heeft gehad voor de opzet van het experiment (zie 

4.4.3.). Bovendien kan mede door de concrete kennis het ver-. 

schijnsel 1 décalage horizontal' verklaard worden. Concrete kennis 

kan ook verklaren waarom zo vaak niet-specifieke transfer achterwe

ge blijft. Niet-specifieke transfer naar andere conservatievragen 

kunnen 1-re veruachten als de proefpersonen ook vrat die andere vra

gen betreft, over voldoende concrete kennis beschikken. 

2~~1~--!~E~~~~J~~~g-~~~-~~~~~~ 

Vergelijken we onze benadering van de conservatieproblematiek 

met de theorie van Piaget, dan zien vre dat onze benadering eenvou

diger is. Bij Piaget zijn groeperingen on~isbaar, bij ons zijn ze 

overbodig. Belangrijker is echter de uit de theorie van Piaget ge

trok-~en conclusie, dat training op operationele reversibiliteit 

tot conserveren leidt. Reversibiliteit is immers een eigenschap van 
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alle groeperingen. Hoe1-rel Piaget zelf waarschijnlijk de nodige be

denkingen zou hebben tegen deze conclusie {reversibiliteit is im

mers slechts één van de drie noodzakelijke voorwaarden voor conser

veren), wordt deze conclusie door het merendeel der experimentatoren 

wel uit zijn theorie getrokken. Brainerd en Allen (zie 2.1.5.) bewe

ren zelfs dat alleen die instructies succesvol "\·raren, 1·raarin opera-· 

tionele reversibiliteit wordt getraind. Voorspelling H3 is dan ook 

in duidelijke tegenspraak met de theorie van Piaget. Op grond van 

zijn theorie kunnen i're van een instructie R /immers meer resultaat 

verwachten dan van een instructie R. 

De conservatieproblematiek is meer dan alleen maar een detail 

in de theorie van Piaget. Dit blijkt uit het feit dat conservatievra

gen gebruikt kunnen worden om de intelligentie te meten. De antwoor

den op de conservatievragen geven immers aan in welk stadium van ont

wikkeling het de~~en zich bevindt. (Piaget 1948, blz. 158). Het be

lang van conservatieproblemen voor de theorie van Bruner blijkt uit 

het volgende ei taat: nFinally, 1d th respect to the problem of conflict 

beti·reen systems of representation as a souree of impulsion to grow 

(the equilibriumtheory), there is striking evidence elsewhere in this 

volume for the efficacy of the conflict between verbal and visual for

mulations (chapter 9)'~ (Bruner 1966, blz 63). Hoofdstuk 9 heet "On 

the Ganservation of Liquids." Het is vooral het feit dat anderen het 

conserveren zo belangrijk vinden, dat een eigen benadering van de con

servatieproblematiek gerechtvaardigd is. 

~~_2~--2!~E-~~-~~~!_1H5). 
In 3.1. hebben we verondersteld dat de proefpersonen de in de 

vraagstelling gebruikte termen kennen. Met name Laxon en Green wij

zen er in hun artikel met de sprekende titel "The conservation of 

number, mother, water and a fried egg chez l'enfant" op, dat de proef

personen 1-mlhaast noodgedHongen moeilijkheden moeten hebben met woor

den als 'evenveel', 'hetzelfde', 'evenlang', 'meer', etc. De manier 

waarop volw-assenen deze woorden gebruiken is namelijk dikvrijls zeer 

onlogisch en verwarrend (Laxon en Green 1970, blz. 1-30). Het is ech

ter jammer, dat zij in hun experiment zelf niet onderzocht hebben 

in hoeverre antuoorden van niet-conserveerders het resultaat zijn 

van onvoldoende kennis van de taal. Pas in de discussie achteraf 

1iordt een te geringe taalkennis genoemd als mogelijke verklaring van 
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het niet-conserveren. 

Ook Freudenthal besteedt aandacht aan de mogelijkheid dat de 

vraagstelling niet begrepen wordt. Hij verwijt Piaget en zijn me

de.-rerkers dat ze, hoerrel ze zelf inzien dat hun vragen zeer waar

schijnlijk misverstaan 1·10rden door de proefpersonen, ze toch in de 

analyse van de antwoorden op dezelfde vragen op geen en..lcele wijze 

met deze mogelijY~~eid rekening houden (Freudenthal 1973, blz. 669-675). 
e 

Gruen vond dat een instructie vooraf op de betekenis van de in 

het experiment gebruikte 1-10orden, een positieve invloed had op het 

leren conserveren (Gruen 1965, blz. 963-979). Het is echter gevaar

lijk om hieruit te concluderen dat niet-conserveren het gevolg is 

van het niet kunnen begrijpen van de vragen die gesteld worden. Een 

dergelijke instructie vooraf kan immers evengoed het effect van een 

IC hebben, doordat de verschillende dimensies benadrukt worden! 

Ook wij vervrachten dat de antwoorden van de niet-conserveerders 

voor een groot deel verklaard kunnen worden, doordat onze vragen 

niet begrepen worden. Ue nemen als voorbeeld het behoud van hoeveel

heid vloeistof bij overgieten naar een cilindrisch glas van een an

dere diameter. In het glas met het hoogste vloeistofniveau zit ge

woonlijk de meeste vloeistof. In dagelijkse situaties zullen door

gaans immers glazen met dezelfde diameter lTOrden vergeleken. lle mo

gen dan ook verwachten dat een groot aantal proefpersonen onder de 

vraag ''In welk glas zit meer vloeistof?" hetzelfde zullen verstaan 

als "In 1·rell<: glas staat de vloeistof hoger?". We nemen helemaal aan 

het eind van het experiment (dit om het effect van een instructie 

IC te voorkomen) dan ook een •taaltest• af. Hierin vragen we de proef:

personen van t1·ree getekende glazen met cola dat glas aan te kruisen, 

waar de meeste cola inzit. Ze kunnen hierbij kiezen uit een glas 

1-raar duidelijk meer inzit en een ander glas 1·raarin het vloeistofni

veau hoger is. We verwachten nu dat proefpersonen die de conservatie

vragen naar behoud van hoeveelheid vloeistof bij overgieten in cilin

drische glazen verkeerd beant1-morden, ook de vragen in de taaltest 

slecht beantw·oorden: 

H5. Niet-conserveerders, ;.rat betreft het behoud van hoeveel

heid vloeistof bij overgieten, baantvroorden minder vra

gen uit de taaltest goed dan conserveerders. 
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HOOFDSTtfÁ 4: HBT EXPERIMENT. 

De proefpersonen zijn in vier zo gelijkwaardig mogelijke groepen 

ingedeeld. Bij het samenstellen van de groepen is gebruik gemaakt van 

een door de onderwijzeressen van de proefpersonen gemaakte rangordening 

(zie 4.4.2.). Drie groepen zijn experimentele groepen, die we groep 

DC, groep R en groep R zullen noemen. Deze namen stemmen overeen met 

de instructies, die de groepen gehad hebben/en waarvan we de resulta

ten onderling "i'rillen vergelijken (zie 4. 3.1. en 4. 3.2.). De vierde 

groep is de controlegroep, die ive groep C zullen noemen. De instructie 

van de controlegroep bestond uit drie conservatievragen, die ook bij 

de andere groepen in de instructie voorkwamen (zie 4.3.3.). 

Op de eerste dag van het experiment 1verden de proefpersonen eerst 

geoefend in het geven van anti-morden op vragen, waarin hetzelfde mate

riaal als in de eigenlijke testen werd gebruikt (zie 4.2.1.). De ant

i·TOorden -vrerden gecontroleerd en verbeterd. Vervolgens werden de tes

ten Tzf en Th1 afgenomen. Tzf bestond uit vier vragen, waarin de proef-

.. personen werd gevraagd een bepaalde grootheid van de begin- en eindsi

tuatie te vergelijken zonder dat ze de transformatie hadden gezien 

(zie 4.2.4.). Th1 bevatte acht conservatievragen (zie 4.2.3.). De twee

de dag kregen de groepen eerst hun instructie en vervolgens de hoofd

test, Th2 • Op de vijfde dag van het experiment werd nogmaals de hoofd

test, Th)' afgenomen. De taaltest tenslotte werd op de achtste dag door 

de onderwijzeressen afgenomen (zie 4.2.5.). We hebben de opzet van het 

experiment in figuur 4.1. i·reergegeven. 

rresten en instructies 
1e dag e 2 dag e 5 dag 8e dag 

0 Tzf Th1 Instr. ·rh2 Th3 Tt 
groep DC + + + DC + + + 

groep R + + + R + + + 
- -groep R + + + R + + + 

groep C + + + c + + + 

fig. 4.1. Schematisch overzicht van het experiment. 



- 27 .... 

Vergelijken ue de ant1morden van groep DC op de afgeschermde vra

gen uit de instructie met de antwoorden van de groepen R en Rop -de

zelfde -maar dan niet afgeschermde- vragen uit de instructie, dan kun

nen we H1 toetsen. Door de scores van de proefpersonen op Tzf te ver

gelijken met de scores op de overeenkomstige vragen van Th1 , kunnen 

ue H;2 verifiëren. H3 en H4 toetsen 1ve door de verschilscores van Th1 
en Th2 ' respectievelijk Th1 en Th

3 
van de verschillende groepen met 

elkaar te vergelijken. H5 tenslotte wordt getoetst door de antvroor-

den op de vragen van Tt te vergelijken met de antvroorden op de overeen

komstige vragen uit de drie hoofdtesten. In 4.5. zullen we een overzicht 

geven van de variabelen, die we gebruiken om de hypothesen te toetsen. 

4.2. De testen. 

Uitgezonderd Tt' waren alle testen en instructies opgenomen op 

videoband. De proefpersonen zagen het materiaal en de transformaties 

op een monitor. Tijdens de test werd toelichting gegeven als de vra

gen op video niet duidelijk waren. He zullen de ;üjze waarop de vra

gen >·rerden gesteld, bespreken aan de hand van het voorbeeld van be

houd van hoeveelheid vloeistof bij overgieten, de t1veede vraag uit de 

hoofd test. 

De proefpersonen zien eerst tvree identieke cilindrische glazen 

A en B, met melk. Om de vragen zo begrijpelijk mogelijk te kunnen 

stellen, zeggen 1ve dat de glazan van 'Fred' (A) en '.Marieke' (B) zijn. 

Bij de glazen staat een tekening van de 'eigenaars'. We zeggen de 

proefpersonen dat Fred en Marieke precies dezelfde glazen hebben en 

dat er in beide glazen precies evenveel melk zit. We vermelden dus 

dat A= B en dat G(A) = G(B). Het glas van Marieke wordt nu leeg

gegoten (f) in een ander cilindrisch glas met een kleinere diameter: 

B' = f(B). We vragen nu de grootheden G(A) en G(B 1 ) -de hoeveelheden 

melk- met elkaar te vergelijken. Op de band 1·rerd dit als volgt gefor

muleerd: "Heeft Fred meer melk? Of heeft ~-1arieke meer melk? Of heb-

ben ze evenveel melk?", of kortweg door "lüe heeft de meeste melk?". 

Deze laatste formulering leverde. de minste moeilijkheden 

op. Dit hangt samen met de wijze waarop de proefpersonen de vragen 

moesten beantwoorden. Zoals in het bovenstaande voorbeeld werden bij 
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alle vragen A en B aan t1'1'ee verschillende 'eigenaars' toegewezen. Hier

voor vrerden de figuren 'Fred en Marieke', 'Pipo en Kluk-kluk' en 'de 

boer met en de boer zonder pet' gebruikt (zie figuur4.2.1). 

De proefpersonen werd gevraagd het cirkeltje zwart te maleen van 

degene die -in ons voorbeeld- de meeste melk had. Als ze van mening 1-Ta

ren dat het antwoord "evenveel 11 goed nas moesten ze het cirkeltje zwart 

maken, 1·raarbi j beide eigenaars getekend lraren. 

0 0 

0 0 

0· 

fig. 4.2.1. Voorbeeld van een antwoord~formulier. 

t 
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Tijdens de hoofdtest werden ook drie controlevragen gesteld •. Deze 

vragen werden op dezelfde wijze gesteld als de conservatievragen en wa-

ren eveneens op video opgenomen. Het verschil met de conservatievragen 

is echter dat bij de dontrolevragen de beginsituaties A en B niet iden

tiek zijn, maar Af B en G(A) f G(B). Na de transformatie geldt nu 

uiteraard G(A) f- G(B'). Er waren twee argumenten om deze controlevragen 

te stellen: (a) Bij de conservatievragen is altijd het antwoord 'gelijk', 

i.c. 1 evenveel', 'evenhoog' of 'evenlang' het juiste antwoord. Bij de 

controlevragen is telkens het antwoord 'ongelijk' goed. Dit is gedaan 

om respons-tendenties voor het ant1·roord 'gelijk' te voorkomen. (b) De 

controlevragen geven een indruk van de mate -vraarin de proefpersonen in 
' 

staat zijn om de antvroorden in te vullen, als we er van uit mogen gaan 

dat ze het goede antwoord kennen. De controlevragen vraren zeer eenvou

dig. vie nemen als voorbeeld de eerste controlevraag, 1-raar Pipo een sta

peltje van drie luciferdoosjes en Kluk-kluk t1·ree stapeltjes van elk tvree 

luciferdoosjes had. 1fe vroegen nu: "I-Tie zal de hoogste stapel hebben, 

als i·Te de stapels van Kluk-kluk op elkaar zetten::"' 

In deze controlevragen is het goede antwoord telkens 'ongelijk'. 

De t1reede, de vijfde en de achtste vraag uit de instructies R en R 

(zie 4.3.2.) kunnen 1·1e beschouwen als controlevragen, waarbij het ant

woord 'gelijk' goed is. 

Bovenstaande controlevragen waren op de band opgenomen. He hebben 

tijdens het experiment ook nog eenvoudige controlevragen gesteld die 

niet op de band waren opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke 

vraag is: "Pipo en Kluk-kluk hebben allebei twee potloden. lüe heeft 

de meeste potloden?11
, of 11 Fred heeft twee doosjes lucifers en Marie

ke heeft er drie. Wie heeft de meeste luciferdoosjes?" 

I 

De hoofdtest werd dx·ie kser afgenomen. Hij bestond uit acht con-

servatievragen. He hebben ze in een tabel gezet, waarbij weergegeven 

welk materiaal is gebruikt, 1-relke transformatie is uitgevoerd en naar 

welke grootheid is gevraagd. Ter verduidelijking zijn A en B' getekend, 

waarbij de verhoudingen van A en B' in overeenstemming zijn met het op 

de videoband gebruikte materiaal. De volgorde van de vragen is dezelf

de als de volgorde van de vragen op de videoband (zie figuur 4·2·3·)· 
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vraag gebruikt begin- eind- transfer- grootheid G 

nr. materiaal situatie situatie rnatie f 

Th, 1 rechthoeki- verplaatsen oppervlakte 

ge s tuld-e en 

~A=S ~ karton op B' 

prikbord. 

Th,2 cilindrische 

~ 
overgieten hoeveelheid 

glazen met 

tjA:B 
vloeistof 

melk. B' 

Th,3 zwarte stok-

j_A 
verplaatsen lengte 

ken op prik-

bord. B 
A 

Th,4 plasticine 

tjd.e tj~ 
deformeren volume 

en glazen 

met water. 

Th_,5 flessen met 

[l.e M~a 
overgieten hoeveelheid 

melk. vloeistof 

Th,6 plasticine deformeren gewicht 

A~B A[§Q6 en een ba-

lans. 

Th,7 plasticine deformeren hoeveelheid 
A e B' uit Th, 6 0 0000 klei 

CJ C') c:::> c;:) 

Th 8 zwarte stok- ------ verplaatsen lengte 
' ken op prik- IA Ie IA Ie' 

bord. ~ 

fig. 4.2.3. De conservatievragen uit de hoofdtest. 

Tot slot vermelden we nog de vragen, zoals de proefpersonen die te ho

ren kregen, op het moment dat f voltrol-eken was en A en B' op de moni

tor zichtbaar vraren: 

Th, 1 "Wie heeft het grootste weiland?" 

Th 2 "Wie heeft de meeste melk?" 
' 



31 -

Th,
3 

"1·lie heeft de langste stok?" 

Th, 4 Op het moment van de vraag is het stuk plasticine A -van Pipo

in het bijbehorende glas 1vater gelegd. ~fe vragen: 11 Als we de 

vier stukken klei van Klu.l{-kluk {B 1 ) ook in het vrater leggen, 

bij wie zal het 'I-Tater dan het hoogst zijn?11 

Th, 5 "Wie heeft de meeste melk?11 

Th, 6 "Als we de klei van Fred (A) op zijn schaal en de klei van Ha

rieke (B') op haar schaal leggen, 1de zijn kant zal dan naar bene-

den zakken?" 

Th, 
7 

Bij dit probleem vrerd begonnen met de eindsituatie van het vori

ge probleem. i-Te vragen: "Wie heeft de meeste klei ?11 

Th, 8 "Wie zijn stok is het langst?" 

Het is duidelijk dat de vragen 4, 6, 7 en 8 zich in bepaalde op

zichten onderscheiden van de andere vragen. Vraag 4 en 6, omdat de 

proefpersonen hier ·Nordt gevraagd te antwoorden, 'irat ze verw·achten dat 

er gebeuren zal. Vraag 7, omdat op het moment van de vraag de plastici

ne twee keer gedeformeerd is en vraag 8 tenslotte,omdat er met de stok

ken A en B 1-raarnaar gevraagd 'iTOrdt zelf niets gebeurd is gedurende de 

transformatie. 

4.2.4. De voortest T ~· --------------------ZI 
In de voortest werden de proefpersonen dezelfde vragen gesteld als 

in de hoofdtest zonder dat de transformatie f vrerd uitgevoerd. Ze zagen 

dus alleen maar A en B'. Tzf bevatte drie vragen, die overeenloïamen met 

de vragen Th, 2 ' Th, 3 en Th, 5 uit de hoofdtest. De formulering van de 

vraag was precies dezelfde als die van de vragen in de hoofdtest. Bij 

de vierde vraag was A een rond stuk plasticine en bestond B' uit vier 

ronde bolle.n plasticine (zie Th 6). 1fe vroegen wie de meeste klei heeft. 

' 
4.2.5. De taaltest T • --------------------t 

De taal test 1-ras de enige test '1-raarin geen gebruik van de videoap

paratuur werd gemaakt. Deze test bestond uit een zestal vragen, t1vee 

waren voor het toetsen van H5 van belang. De andere vier waren contro

levragen om na te gaan in hoeverre de proefpersonen in staat waren op 

deze vragen te antwoorden. ~·!e zullen de vragen aan de hand van een 

voorbeeld bespreken. 

De proefpersonen zien in twee tekeningen naast elkaar een glas cola 
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(zie figuur 4.2.5.). Hen Hordt nu gevraagd het cirkeltje zwart te ma

ken bij dat glas, waarin de meeste cola zit. Er is hen eerst verteld 

dat er altijd in één van de glazen meer zit. 

0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,o 

fig. 4.2.5. Voorbeeld van een vraag uit de taaltest Tt. 

De verhouding van de zwarte oppervlakken is bij de twee vragen 

1:1,5, respectievelijk 1:2,0. Wanneer de tekeningen )-dimensionaal 

w·orden opgevat, dan verhouden de hoeveelheden zich als 1: 3,0, respec

tievelijk 1:6,4. 

4.3. De instructies. 

De instructie DC bevatte negen vragen. De eerste drie vragen had

den betrekking op behoud van hoeveelheid vloeistof (Th 2), de volgende 

' drie vragen op behoud van hoeveelheid klei bij deformeren en de laatste 

drie vragen op behoud van lengte (Th,
3

). 

In de instructie werd begonnen met twee cilindrische glazen melk. 

De glazen m~lk, A en B, 1-raren van 'Fred en 1~1arieke'. De proefpersonen 

werd verteld dat beide glazen evenveel melk bevatten. De proefpersonen 

kregen nu de eerste afgeschermde vraag: "Als l'ie de melk van Marieke in 

een ander glas gieten -ik zeg nog niet in wat voor een glas- ,wie zal 

dan de meeste melk hebben?11
• Als deze vraag beantl'roord is, ·uordt de melk 

overgegoten in een lager en breder glas en we vragen: "'ilie heeft de mees

te melk?" Vervolgens >mrdt nog op de gebruikelijke wijze een conserva

tievraag gesteld bij het overgieten van cola in een hoger glas met een 

kleinere diameter. 

De instructie verloopt analoog met het bovenstaande voor de andere 
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t-vree onder•,rerpen. Bij het deformeren van klei 1-rerken we bij het eerste 

tweetal vragen met rode plasticine, bij de derde vraag gebruiken we wit

te plasticine. In de laatste drie vragen 1-rordt bij de eerste twee begon

nen met t-vree evenlange horizontale stokleen en bij de derde met ti'ree 

kortere evenlange verticale stol(ken. 

4.3.2. Instructies R en R. --------------------------
In de instructies R en R werd hetzelfde materiaal gebruikt als in 

instructie DC. Ook nu bestond de instructie uit negen vragen, waarvan 

het eerste drietal betrekking heeft op behoud van hoeveelheid vloeistof 

(Th 2), het tweede drietal op behoud van hoeveelheid klei bij deforme-
' ren en het laatste drietal op behoud van lengte (Th 

3
). 

' -Als in instructie DC werd in de instructie R en R begonnen met 

twee cilindrische glazen melk. De glazen melk, A en B, waren van 'Fred 

en Marieke' en er is gegeven dat ze evenveel melk bevatten. Het glas 

van Marieke wordt nu overgegoten (f) in een breder glas: B' = f(B). De 

eerste vraag 1-ms zowel in instructie R als in R: "Wïe heeft de meeste 

melk?". In R ;·rerd vervolgens de melk van :r.rarieke teruggegoten (f-1
) in 

het oude glas. i'le laten dus zien dat de oude situatie hersteld wordt: 

B = f-1 (B 1 ). In R werd daarentegen de melk van Fred ook overgegoten (f) 

in een breder glas, zodat A' = f(A) = B'. In beide instructies '\'rerd 

gevraagd vrie nu de meeste melk heeft. De derde vraag is dezelfde als 

in instructie DC. Bovenstaande procedure werd ook gevolgd voor de vraag 

naar behoud van hoeveelheid klei en de vraag naar behoud van lengte. 

De beginsituaties zijn hetzelfde als in instructie DC. 

4.3.3. Instructie C. --------------------
De controlegroep kreeg tijdens de instructie drie conservatievra

gen. Dit waren de derde, de zesde en de negende vraag uit de drie vori

ge instructies. 

4.4. De procedure. 

Voordat het experiment op de scholen werd uitgevoerd hebben we 

eerst de hoofdtest afgenomen bij een viertal zesjarige kinderen. Dit 
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om na te gaan of de op de videoband opgenomen vragen werden begrepen 

en of er moeilijkheden waren met het invullen van de antl-roordformu

lieren. Naar aanleiding hiervan 'l'rerd de videoband opnieuw opgenomen. 

Enkele vragen werden anders geformuleerd. Vraag Th,J kw-am inplaats 

van een vraag ;.raarin van de I:iüller-Lyer illusie gebruik gemaakt werd. 

Het invullen van de antwoordformulieren leverde geen moeilijkheden op. 

Opmerkelijk 1·ras dat bijna alle conservatievragen goed vrerden beantwoord. 

Naar aanleiding van dit laatste resultaat werd besloten het experiment 

onder leerlingen uit de eerste klas van een basisschool af te nemen. 

Het experiment is op drie basisscholen uitgevoerd. Dit 1-raren 

scholen in Eindhoven, Druten en Tiel. In Eindhoven uaren 64 proef

personen, waarvan er 57 aan alle testen en aan de instructie hebben 

deelgenomen. Van de overige 7 waren er 4 wel op de eerste dag aamre

zig. Eén proefpersoon heeft alleen T
5 

gemist. In Druten waren 67 proef

personen, waarvan er 64 alle testen en de instructie hebben meegemaakt. 

De overige 3 ivaren ook op de eerste dag niet aam·rezig. In Tiel hebben 

we Th, 3 niet afgenomen. Van Tiel gebruiken we slechts de resultaten 

van één klas, een combinatieklas 1-raarin 14 eerste en 15 tweede klas

sers zaten. Hiervan waren er de tweede dag 13, respectievelijk 14 

aanwezig. Van in totaal 152 proefpersonen zijn de resultaten al dan 

niet gedeeltelijk gebruikt. 

De resultaten van bovengenoemde klas uit Tiel worden slechts ge

bruikt om na te gaan of er verschillen zijn tussen de resultaten van 

de eerste en de tweede klas vrat betreft de verschillende testen. Dat 

de resultaten van de overige proefpersonen in Tiel niet werden ge

bruikt heeft o.a. de volgende redenen: (a) In één klas waren er moei

lijkheden met de video-apparatuur. Deze storing kostte ongeveer een 

half uur. (b) In tegenstelling tot in Druten en in Eindhoven (in bei

de gevallen·grote scholen) uas de ene klas in Tiel ondergebracht in 

een dependance aan de rand van de stad. Deze klas was niet gew·end aan 

vreemden voor de klas. ( c) Hadden we in Eindhoven en Druten ge1·rone 

eerste klassen, in Tiel waren tuee van de drie klassen combinatieklas-

sen. 

De proefpersonen uit Druten werden in vier.groepen ingedeeld, 

die alle een andere instructie kregen. Deze indeling moest gemaakt 
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>-mrden, voordat de resultaten van Th1 verwerkt "\'raren. Om toch zo ge

lijkvmardig mogelijke groepen te krijgen 'imrd de onderwijzeressen 

van de beide eerste klassen verzocht de leerlingen te rangordenen 

van 'goed naar slecht'. Dit verzoek leverde geen problemen en behoef

de geen nadere toelichting. 

De leerlingen met de rangnummers 4n + 1 (n natuurlijk) uit de 

éne klas werden gecombineerd met de nummers 4n uit de andere klas 

tot groep DC. De rangnummers 4n + 2, respectievelijk 4n + 3 tot 

groep R, de nummers 4n + 3, respectievelijk 4n + 2 tot groep R en 

de nummers 4n, respectievelijk 4n + 1 tot groep C. De gemiddelden 

van de ranggetallen van de proefpersonen in de groep >·raren dus on

derling gelijk. Op analoge wijze vrerden de proefpersonen in Eindho

ven in vijf groepen ingedeeld. De resultaten van één van deze groe

pen zijn echter niet gebruikt (zie 4.4.3.). 

1~1~2~-Q~-~!!~~~E!E§~ 

Het experiment nerd in Eindhoven op 3, 4, 7 en 11 december 1973, 

in Druten op 10, 11, 14 en 18 december 1973 en in de klas uit Tiel, 

"1-Taarvan we de resultaten ..rel vernerken, op 12, 13 en 17 december 1973 

uitgevoerd. De klas in Tiel heeft alle testen en de instructie DC in 

het eigen lokaal gehad, zonder dat de klas werd gesplitst. De proef

personen in Eindhoven en Druten kregen de testen van de 1e en de 5e 

dag van het experiment per klas, de test en de instructie van de 2e 

dag per groep in een vrijstaand lokaal. De volgorde waarin de groe-

pen in Eindhoven en Druten zijn behandeld, was tegengesteld. De laatste 

dag van het experiment werd in alle klassen de taaltest door de eigen 

ondervrij zeres sen afgenomen. 

Op de vijfde dag kregen de klassen in Druten en Eindhoven een 

beloning. Deze beloning bestond eruit dat de klassen zelf een lied 

mochten kiezen dat op de videoband zonder beeld werd opgenomen. Ze 

konden zichzelf daarna over de monitor horen. In overleg met de on

derw-ijzeressen was tevoren besloten om niet de proefpersonen, die 

de hoogste scores zouden behalen, een beloning in het vooruitzicht 

te stellen. 

Het was aanvankelijk de bedoeling om ook nog een zesde hypothe

se te toetsen, namelijk dat een instructie op vloeistofverplaatsing 

(I ) tot goede antwoorden op de conservatievragen naar volume leidt 
V 
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(zie 3.4.). Tijdens I werd aan de hand van erucele voorbeelden gede-v 
monstreerd dat de hoogte van het vloeistofniveau in een glas water 

afharucelijk is van de diameter van de plasticine bol die we er in 

leggen. De instructie Iv is in Eindhoven wel gegeven, in Druten niet. 

Zoals reeds eerder vermeld, waren de proefpersonen in Eindhoven 

in vijf groepen ingedeeld. T>·me van deze groepen kregen instructie 

DC, de andere drie kregen de instructie R, R en C. De groep uit Eind

hoven die tevens instructie I kreeg noemen we groep DC+. Alle groe-v 
pen in Eindhoven kregen nog een extra test (T ). Deze test bestond .v 
uit slechts één vraag, namelijk vraag Th,

4 
uit de hoofdtest (zie fig. 

4.2.3.). De opzet van het experiment zoals dit in Eindhoven is uit

gevoerd, hebben we in fig. 4.4.3. weergegeven. De betekenis van de 

symbolen is hetzelfde als in 4.1. 

Instructies en testen 

1e dag 2e dag 5e dag Be dag 

0 Tzf Th1 I T Instr. rn 
Th3 Tt V V .L.h2 

groep C + + + - + c + + + 

groep R + + + - + R + + + 
- -groep R + + + - + R + + + 

groep DC + + + - + DC + + + 

groep DC+ + + + + + DC + + + 

fig. 4.4.3. Opzet van het experiment, zoals dit in Eindhoven, is 

uitgevoerd. +: wel afgenomen, -: niet afgenomen. 

we hebben groep DC+ om praktische redenen laten vallen: (a) Eén 

van de proefpersonen heeft door zijn gedrag en zijn opmerkingen de 

aandacht van de andere leden van de groep tijdens de tweede dag voort

durend op zich gericht w·eten te houden. (b) Iv stond op een ongunsti

ge plaats op de band. Dit betekende dat er te veel tijd verloren ging 

met het spoelen van de band. 

Het eerste verschil tussen Eindhoven en Druten is dan ook dat 

de proefpersonen uit Eindhoven één conservatievraag meer hebben ge

had dan de proefpersonen uit Druten, namelijk de vraag uit Tv. Een 
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tvreede verschil tussen Eindhoven en Druten was het aantal controle

vragen. In Eindhoven waren dit er tvTee. Eén keer was het antwoord 

'ongelijk' goed en één keer het antwoord 'gelijk'. In Druten waren 

dit er t>·raalf, waarop het antv:oord 'gelijk' vijf keer goed 1-ms en 

het ant-vroord 'ongelijk' zeven keer. De reden voor het uitbreiden van 

het aantal vragen was dat op grond van de resultaten van Eindhoven 

een respons-tendentie voor het antwoord 'ongelijk' even waarschijnlijk 

was als een respons-tendentie voor het antrmord 'gelijk', waar we aan

vankelijk slechts rekening mee hadden gehouden. Een derde verschil 
I 

tussen Eindhoven en Druten is dat het experiment in Eindhoven in de 

Sinterl~laastijd werd afgenomen en het experiment in Druten na Sinter

klaas. Een vierde verschil is dat de testen van de eerste en de vijf

de dag in Eindhoven 's middags en in Druten 's morgens zijn afgenomen. 

Bij de verwerking van de resultaten zijn bij het vergelijken van het 

effect van de verschillende instructies (II3 en H4) ook de scholen als 

aparte factor meegenomen (zie 5.4.). 

4.5. Overzicht van de variabelen. 

We zullen tot slot nog een overzicht geven van de variabelen, die 

bij het toetsen van de hypothesen (zie hoofdstu.lç 3) worden gebruikt. 

We hebben daartoe in fig. 4.5. l-Teergegeven 1-velke conservatieproblemen 

in de testen en in de instructie behandeld imrden. 

nr. conservatieprobleem Tzf Th1 Instructie Th2 Th3 Tt 
-R,R,DC c 

1 oppervlal';: 0 1 0 0 1 1 0 

2 hoeveelheid vloeistof 1 1 3 1 1 1 2 

3 lengte 1 1 3 1 1 1 0 

4. volume 0 1 0 0 1 1 0 

5 hoeveelheid vloeistof 1 1 0 0 1 1 0 

6 geuicht 0 1 0 0 1 1 0 

1 hoeveelheid klei 0 1 0 0 1 1 0 

8 lengte 0 1 0 0 1 1 0 

9 hoeveelheid klei 1 0 3 1 0 0 0 

fig. 4.5. Overzicht van de in de testen en de instructies behandelde 

onderwerpen. In de tabel staat het aantal vragen, dat over 

hetzelfde onder·werp wordt gesteld. 
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De eerste acht problemen komen in dezelfde volgorde in de hoofdtest 

voor (zie fig. 4.2.3.). Het negende probleem is de vraag naar behoud 

van hoeveelheid klei bij deformeren. A en B zijn t-vree identieke bol

vormige stukken plasticine. Het stulc B wordt vervormd tot vier ronde 

stlli~en: B' = f(B). 

He zullen nu voor iedere hypothese aangeven welke variabelen 

zijn gebruikt: 

H1: De score van groep DC op de eerste vraag uit instructie.DC wordt 

vergeleken met de score van groep R en Rop de eerste vraag uit 

hun instructies. Dit waren dezelfde conservatieproblemen en er 

werd van precies hetzelfde materiaal gebruik gemaakt. De vraag 

was echter bij groep DC w·el afgeschermd en bij groep R en R niet. 

H2: We gebruiken hier de overeenkomstige vragen van Tzfen Th1 • Dit 

zijn de conservatieproblemen nr. 2, 3 en 5 uit fig. 4.5. De hy

pothese voorspelt dat de vragen uit Th2 beter beantwoord worden 

dan de vragen uit Tzf* Als variabele gebruiken vTe daarom het ver

schil van de scores op de drie overeenkomstige vragen van Th1 en Tzf• 

H3 en H4: Om het effect van de verschillende instructies met elkaar 

te kunnen vergelijken, beschouwen 1ve als variabele het verschil 

tussen de totaalscores op Th
1 

en Th2• Ook hebben ue het verschil 

tussen de totaalscores van Th3 en Th2 bekeken. We gebruiken dus 

de onder>·rerpen 1 t/m 8 uit fig. 4.5. 

H5: We vergelijken de score op Tt met de totale score op de vragen 

Th1 , 2 , Th2 , 2 en Th
3

, 2• Bij deze laatste hypothese gebruiken we 

dus slechts het tvreede onderw·erp uit fig. 4.5. 
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HOOB'DSTUK 5: RESULTATEN BH BEWERKil~GE~T. 

5.1. Algemeen. 

We verwerken slechts de controlevragen van de proefpersonen uit 

Eindhoven en Druten, die op de drie eerste dagen van het experiment 

aanw·ezig zijn geweest. Dit zijn in totaal 111 proefpersonen; 

Allereerst kijken ue naar de antwoorden op de controlevragen die 

op de videoband tijdens de hoofdtesten werden gesteld. Geen van de 

proefpersonen heeft meer dan de helft van de controlevragen fout be

antwoord. In fig. 5.1.1.a hebben vre de gemiddelde score per vraag in 

een tabel weergegeven. 

, 

1e dag e 3e dag vraag nr. 2 dag 

1 70,3 82,9 91 ,o 
2 92,8 94,6 91,9 

3 97,3 97,3 97,3 

totaal; 86,8 91,3 93,4 

fig. 5.1.1.a Percentage goede antwoorden op de op de video 

gestelde controlevragen van 111 proefpersonen. 

De scores liggen bij de 2e en de 3e vraag alle tussen 905~ en 

1 OO% wat er op >vijst dat het invullen van de antimordformulieren nau'l"re

lijks problemen heeft opgeleverd. De 1e vraag is het in 4.2.2. bespro

ken voorbeeld. Dit was een anticiperende vraag -de proefpersonen i·rerd 

gevraagd te voorspellen wat er zou gebeuren-, in tegenstelling tot de 

beide andere controlevragen. In fig. 5.1 .1. b hebben vre daarom z01-rel 

de ge~iddelde scores op de 1e vraag, als de gemiddelde score per vraag 

van twee overige -niet anticiperende- controlevragen uitgezet in een 

grafiek. 

De scores op de overige controlevragen (zie 4.2.2.) staan in fig. 

5.1.1.c. De vragen waarop het ant'iroord 'gelijk' goed rras en die op 

video waren opgenomen, zijn de vragen die tijdens de instructies R en 

R zijn gesteld. De andere vragen uit deze tabel werden life tijdens 

het experiment gesteld. 
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./ 
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1e dag e 

2 dag e 
3 dag 

fig. 5.1 .1. b De ant·woorden op de controlevragen, op video 

wijze van 

vragen 

video 

life 

life 

I 

gesteld. x is het percentage goede antv10orden 

op de anticiperende vraag (•) en de niet anti

ciperende vragen (o). 

het goede aantal aantal goede % goede 

antwoord antvroorden antvroorden antwoorden 

= 168 151 89,9 

I 495 458 92,5 

= 367 357 97,3 

fig. 5.1.1.c De scores op de controlevragen, die niet tijdens 

de hoofdtest werden gesteld. 

Vam-rege de hoge scores op de controlevragen en het feit dat er 

geen proefpersonen 1-raren die 50~'h of meer van de controlevragen fout 

hebben beantuoord, hebben wij bij het toetsen van de in hoofdstuk 3 

geformuleerde hypothesen geen rekening gehouden met deze scores. We 

zullen daarom niet corrigeren voor zaleen als "oplettendheid" en "het 

kunnen invullen". 

5.1.2. De scores op de vraeen uit de hoofdtesten. 
---------------------~-~-------~-----------------

Om een indruk te geven hoe de verschillende vragen uit de hoofd

testen beantw·oord zijn, hebben 1-re voor iedere hoofdtest de gemiddelde 

score per vraag in een tabel gezet (zie fig. 5.1.2.a). Hierin zijn de 

gegevens verwerkt van de proefpersonen uit Eindhoven en Druten, die 

alle hoofdtesten hebben meegemaakt, dat iVil zeggen 111 proefpersonen. 

Th .. is de je vraag uit de hoofdtest (zie fig. 4.2.3.), die voor de 
~,J 

ie keer werd afgenomen. 
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i Thi, 1 Thi,2 Thi,3 Thi,4 Thi,5 Thi,6 Thi,7 ·r hi,8 Totaal 

1 18,9 36,0 27,9 27,0 36,9 36,9 36,0 34,2 32,2 

2 32,4 50,5 34,2 35' 1 40,5 38,7 30,6 39,6 37,7 

3 31 ,5 47,7 38,7 41,4 49,5 37,8 37,8 35 '1 39,9 

fig. 5.1.2.a Het :percentage goede antwoorden per vraag op de vragen 

uit de hoofd tester:_ Th1 , Th2 en Th3• 

De proefpersonen hadden bij de baantvroording van de vragen tel

kens de keuze uit drie alternatieven (zie fig. 4.2.2.). Omdat de ge

middelde scores in het algemeen dicht bij de 33, 37~ liggen en dus op 

grond van toeval tot stand hebben kunnen komen, geven 1-re in de tabel 

van fig. 5.1.2.b ook de scores per vraag op de twee onjuiste alterna

tieven. vie maken hierbij onderscheid tussen de al ternatieven die"in 

overeenstemming met de illusie zijn11 (+), en de alternatieven die 

"niet in overeenstemming met de illusie zijn" (-). Nemen 1-re als voor

beeld vraag Th 2 , dan noemen we de antwoorden die op de hoogte van 
' het vloeistofniveau gebaseerd zijn in overeenstemming met de illusie. 

i ill. Thi, 1 Thi,2 Thi,3 Thi,4 Thi,5 Thi,6 Thi,7 Thi,8 

1 ( +) 63,1 57,7 68,5 26,1 57,7 33,3 53,2 53,2 

1 (-) 18,0 6,3 3,6 43,2 5,4 29,7 10,8 12,6 

2 (+) 51 ,4 44,1 65,8 41 ,4 50,5 36,9 60,4 53,2 

2 (-) 16,2 5,4 o,o 23,4 9,0 24,3 9,0 7,2 

3 (+) 53,2 47,7 55,0 36,9 40,5 33,3 55,9 59,5 

3 (-) 15,3 4,5 6,3 21 ,6 9,9 28,8 6,3 5,4 

'l1ot. 

51,6 

16,2 

50,5 

11 '8 

47,8 

12,3 

fig. 5.1.2.b Het percentage foute antwoorden per vraag per hoofdtest. 

ill. = (+): in overeenstemming met de illusie. 

(-):.niet in overeenstermning met de illusie. 

Uit fig. 5.1.2.b blijkt dat uitgezonderd de vragen Th,
4 

en Th, 6, 

de foutieve antwoorden over het algemeen duidelijk in overeenstem

ming zijn met de illusie. In fig. 5.1. 2. c hebben rTe de totaalscores 

over de acht vragen per hoofdtest in een grafiek uitgezet. 
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fig. 5.1.2.c y is het percentage vra~en uit hoofdtest Thi dat. 

goed (e), onjuist, en uel in overeenstemming met 

de illusie (x) en onjuist en niet in overeenstem

ming met de illusie (o), is beantwoord. 

2.2. Afscherming (H1). 

H1: Het percentage proefpersonen dat met'afscherming' conserveert 

is groter dan het percentage proefpersonen dat zonder 'afscherming' 

conserveert (zie 3.1.). 

De eerste vraag uit instructie DC was een afgeschermde vraag. De 

eerste vraag uit de instructies R en R 1-ms niet afgeschermd, teri-lijl 

hier vrel hetzelfde materiaal vrerd gebruikt en naar dezelfde grootheid 

werd gevraagd. Voor de vierde en de zevende vraag uit deze instructies 

geldt hetzelfde: in DC zijn de vragen afgeschermd gesteld, in R en R 

worden dezelfde vragen gesteld, maar dan niet afgeschermd. In groep 

DC zaten 27 proefpersonen, in de groepen R en R samen 56 proefpersonen. 

De scores op de betreffende vragen hebben 1-re uitgezet in een grafiek 

(zie fig. 5.2.a). 

Voor het toetsen van H1 mogen ~re slechts de scores op vraag 1 1 
gebruiken, omdat op het moment dat de andere vragen gesteld worden 

de instructie zich reeds gedeeltelijk heeft voltrokken. H1 voorspelt 

dat de score van groep DC op vraag 11 hoger is dan de score van de 

groepen R en R op dezelfde vraag. H1 kan derhalve op grond van onze 

resultaten niet bevestigd vrorden. ~·lel merken vre op dat het verschil 

tussen de beide scores op vraag 1
4 

kleiner is geworden en dat de gemid

delde score van groep DC op vraag 1
7 

zelfs groter is dan de gemiddelde 

score van de groepen R en R op dezelfde vraag. 
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fig. 5.2.a De scores (y) op drie vragen uit de instructie in%. 

I. is de ie vraag uit de instructie. 
1 

e: de afgeschermde vragen (DC) 

o: de niet-afgeschermde vragen (R en R). 

hl!..De transformatie (H2). 

H2: Als we de transformatie f niet laten zien, maar slechts de 

begin- en eindsituatie A en B', zullen minder proefpersonen op de 

vraag naar de grootheid G antwoorden dat G(A) = G(B'), dan wanneer 

we f;-rel laten zien (zie 3.1.). 

In test Tzf zijn vier vragen gesteld. Bij deze vragen lieten we 

de transformatie f niet zien. De proefpersonen weten op het moment 

dat de vraag gesteld wordt dus niet hoe B' uit B is verkregen. Van 

deze vier vragen komen er drie ook voor in Th1 , en wel de vragen Th1, 2 , 

Th1 ,
3 

en Th1 ,
5

• We gaan derhalve de scores op deze drie vragen uit 

Th1 vergelijken met de scores op de drie overeenkomstige vragen uit 

Tzr• We gebruiken de antwoorden van de 125 proefpersonen uit Eindho

ven en Druten, die op de eerste dag van het experiment aanwezig wa

ren. Th1 en Tzf werden immers beide op deze dag afgenomen (zie fig. 

4.1. en 4.4.3.). Als afhankelijke variabele x nemen we het verschil 

tussen het aantal goede antwoorden op de vragen Th1 , 2 , Th1 , 3 en Th1 ,
5 

enerzijds en het aantal goede antwoorden op de overeenkomstige vragen 

uit Tzf anderzijds. De resultaten staan vermeld in fig. 5.3.a. 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 totaal 

freq. 0 2 8 52 30 27 6 N = 125 
-x.freq. 0 -4 -8 0 30 54 18 x = 0,72 

fig. 5.3.aFrequentietabel van de scores x. x is het verschil van de 

somscore op drie vragen uit Th1 , waarbij de transformatie 

weJ zichtbaar is, en drie vragen uit T f' waarbij de z 
transformatieniet zichtbaar is. 
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Hypothese H2 voorspelt dat het gemiddelde van de verdeling 

van x groter is dan 0. We toetsen daarom met behulp van de t-toets 

(zie Hays 1963, blz. 301-335) de nulhypothese H 
0 

Ho=r~o 
tegen de alternatieve hypothese Ha 

Ha:~) o. 
Het gemiddelde van de steekproef van 125 observaties is x = 0,72, de 

standaardafwijking is s = 1 ,075. De 1·1aarde van t is voor onze steek

proef dan t = 7,46. Omdat geldt P(t).)=12c?3,16)=0,001, moeten >"ie H
0 

vervrerpen. Hypothese H2 is op grond van onze resultaten dus bevestigd. 

In 2.3.2. hebben we gezegd dat compensatie zeer waarschijnlijk 

geen rol heeft gespeeld bij het ant1-Toord van conserveerders op een 
' door ons gestelde conservatievraag. 1-le zullen daarom nagaan of de sco-

re op de drie vragen uit Th1(x) en de score op de drie vragen uit 

Tzf(y) al dan niet afhankelijk zijn van elkaar. He hebben de scores 

x en y van de 125 proefpersonen in een 3x4-tabel gezet (zie fig. 5.3.b). 

Achter iedere waargenomen frequentie staat tussen haakjes het verschil 

tussen de waargenomen (f ) en de vervrachte frequentie (f ) • 
o e 

X.= 0 x = 1 x = 2 x = 3 totaal 

y=O 47(+7,3) 17(-0,7) 22(-0,3) .6(-3,6) 92 

{ y=1 5(-5,8) 4(-0,8) 11(+0,4) 5(+2,4) 25 

y=2 2(-1,5) 3(+1,5) 1(-1,2) 2(+1,2) 8 

totaal 54 24 34 13 125 

fig. 5.3.b De waargenomen frequenties (f
0

) en het verschil tussen f
0 

en de ver-vrachte frequenties met score (x,y). x en y zijn 

de scores op drie vragen uit respectievelijk Th1 en Tzf• 

Er waren geen proefpersonen met de score y = 3. We kunnen nu 

met behulp van de grootheid ~2 toetsen of de scores x en y onafhanke

lijk zijn. De nulhypothese H
0 

is dan 

H0 : de scores x en y zijn onafhaclçelijk~ 
We vinden voor de gegevens uit fig. 5.3.b :~ = 15,34, met 6 vrijheids-

graden. Bij~= 2,5% is de bovengrens van>l2 gelijk aan 14,45. H
0 

moet 

dus verworpen ·Horden. 

Om een indruk te krijgen van de mate van afhankelijkheid tussen 

x en y, gebruiken 1·re als associatiemaat de Goedman en Kruskal' s coëffi

ciënt r(zie Hays 1963, blz.655-656; van den 3nde 1971, blz.226-232). 
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Dit houdt in, dat we de scores x en y als ordinale gegevens beschomïen 

-in tegenstelling tot deproduct-moment correlatiecoëfficiënt van 

Pearson r (r = 0,25), 1·raarbij de scores x en y op intervalniveau geme

ten beschouwd worden. Een paar observaties met dezelfde 1-raarde van x 

en y heet geknoopt. De coëfficiënt 0 vergelijkt de kans op gelijk ge

ordende paren (p ) met de kans op ongelijk geordende paren observaties s 
(pd). De betekenis van y is: 0 = _p(gelijke ordening I niet geknoopt)-

P {ongelijke ordening j niet geknoopt). In ons geval vinden·we 't = 0,19, 

waarbij ps + Pa = 0,38. 

2·4· Verschillen tussen de instructies (H3 en H4). 

H3: Een instructie R brengt minstens evenveel niet-conserveerders 

tot conserveren als een instructie R, vranneer in beide instructies even

veel transformaties vmrden uitgevoerd. Beide instructies leiden tot 

conserveren. 

'H4: Een instructie DC, waarin de vragen eerst met afscherming Hor

den gesteld, brengt meer niet-conserveerders tot conserveren dan een 

instructie R of R. 

Voor het toetsen van bovenstaande hypothesen gebruiken we de ant

woorden van de 111 proefpersonen uit Eindhoven en Druten, die alle hoofd

testen en de instructie hebben meegemaakt. De proefpersonen waren in 

vier groepen ingedeeld, de groepen C, DC, R en R. Bij het vergelijken 

van de verschillende instructies zullen we ook rekening houden met de 

verschillen tussen beide scholen (zie 4.4.3.). In fig. 5.4.1. staan 

de aantallen proefpersonen per instructiegroep,per school weergegeven. 

-c DC R R totaal 

Eindhoven 12 11 12 12 47 

Druten 16 16 16 16 64 

Totaal 28 27 28 28 111 

fig. 5.4.1. Het aantal proefpersonen per instructiegroep en per school. 

Omdat we het effect van de verschillende instructies onderling 

willen vergelijken, nemen we als afharu~elijke variabele x het verschil 
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tussen de totaalscore op de hoofdtesten. De hypothesen H3 en H4 te

zamen impliceren dat voor de gemiddelden van de verdeli~~en van x voor 

de verschillende instructies zal geldem f Dc)f-Ji~ril>rc· Om reken

technische redenen hebben lTe voor de groep DC uit Eindhoven een ob

servatie gegenereerd. Hiervoor hebben we de gemiddelde van x over 

alle 111 proefpersonen genomen. Deze gefingeerde observatie is conser

vatief, in die zin dat de verschillen tussen de instructiegroepen 

slechts kleiner kunnen -vrorden. 

We onderzoeken eerst het verschil van de totaalscores op Th2 en 

Th1• De afharucelijke variabele x is dan het verschil tussen het aan

tal vragen van Th2 dat goed is beantwoord en het aantal vragen van Th1 
dat goed is beantwoord. In fig. 5.4.2.a hebben we van iedere instruc

tiegroep per school zowel de gemiddelde score x als de standaardaf1dj

king s weergegeven. 

\ 

-c DC R R Totaal 

-Eindhoven x -1 '167 +1,283 +0,417 +0,917 +0,363 

s 2,125 2,031 1,564 3,315 2,426 

-Druten x +0,813 +0,875 -0,063 +0,375 +0,500 

s 2,198 2,178 1 '398 1,025 1,773 

-Totaal x -0,036 +1,050 +0,143 +0,607 +0,441 

s 2,349 2,093 1 ,458 2,266 2,087 

fig. 5.4.2.a De gemiddelde scores x en de standaardaf•rijkingen 

s per inst~~ctie en per school. x is het verschil 

tussen de totaalscores op Th2 en Th1• 

vle zien dat voor de gemiddelden geldt ~C) xR ~xR) xC , vrat in 

overeenstemming is met H3 en H4. Om nu te onderzoeken of de verschil

len significant zijn passen we variantie-analyse (fixed effects mo

del) toe op de gegevens uit fig. 5.4.2.a (zie Hays 1963, blz. 356-

412). We geven de resultaten weer in een overzichtstabel, zoals 

Hays die gebruikt. De in de tabel gebruikte s~nbolen hebben dezelfde 

betekenis als bij Hays (zie fig. 5.4.2.b). 
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bronnen ss d.f. MS F F 5ct 0(;:: ,.o 

rijen (scholen) 0,5186 1 0,5186 0,1249 3,94 
kolommen (instructies) 20,0097 3 6,6699 1 '6065 2,70 

interactie 31,0711 3 1 o, 3573 2,4947 2,70 

error (binnen de cellen) 431,7717 104 

totalen 483,3711 111 

fig. 5.4.2.b Overzichtstabel van de variantie-analyse voor de varia-
( 

bele x, het verschil tussen de totaalscores op Th2 en 

Th1" 

Uit fig. 5.4.2.b blijkt dat gevonden waarden van F alle kleiner 

zijn dan de bovengrens van F bij een betrom,rbaarheid van o< = 5~&. De 

effecten van scholen en instructies en de interactieeffecten (scholen~ 

instructies) vrijken daarom niet significant van nul af. We krijgen dus 

geen bevestiging van H3 en H4. 

We hebben in het voorgaande de effecten van de verschillende in

struGtie op de afhankelijke variabele x vergeleken. Deze variabele 

geeft de vooruitgang in het conserveren vreer van de tvreede dag -meteen 

na de instructie- t.o.v. de eerste dag van het experiment. Omdat 1·1e de 

hoofdtest ook nog op de vijfde dag van het experiment (zie fig. 4.1.) 

hebben afgenomen, kunnen 1-m de effecten van de verschillende instructies 

op een iets langere termijn met elkaar vergelijken. Als afha~~elijke 

variabele gebruiken vie nu y, het verschil van het aantal vragen van Th3 
en het aantal vragen van Th1 dat goed is beantwoord. De waarden van y 

en s voor de verschillende groepen staan vermeld in fig. 5.4.2.c. De 

resultaten van de variantie-analyse hierop toegepast staan in fig. 5.4.2.d. 

c DC R R Totaal 

Eindhoven - 0,333 +1,058 + 1 '167 +0,667 +0, 640 y 

s 2' 103 2,024 2,329 2,462 2,245 

-Druten y .r1 ,188 +0,750 -0,188 +0,688 +0,609 

s 1 '721 1,915 1,599 1,448 1 '705 

Totaal - +0,536 +0,882 +0, 679 +0,622 y +0,393 

s 2,009 1 ,931 2,006 1,906 1,945 

fig. 5.4.2.c De gemiddelde scores y en de standaardaf-vrijkingen s per 

ii1structie en per school. y is het verschil tussen de 

totaalscores op Th} en Th1• 
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bronnen ss d.f. MS F F:l 0(:::5/él 

rijen (scholen) 0,0250 1 0,0250 0,0067 3,94 

kolommen (instructies) 3,6631 3 1,2210 0,3259 2,70 

interactie 29,0644 3 9,6881 2,5860 2,70 

error (binnen de cellen) 387,3617 104 3,7463 

totalen 420,1142 111 

fig. 5.4.2.d Overzichtstabel van de variantie-ana~yse voor de variabele 

y, het verschil tussen de totaalscore op Th
3 

en op Th1 

Ook nu l1ijken de effecten van instructies en scholen en de inter-

actie-effecten niet significant van nul af. Tot slot hebben 11e de ge

middelde waarden ;z· en y nog in één grafiek gezet (zie fig. 5.4.2.e). 

Op grond van H3 en H4 mochten we ver'\'rachten dat xnc>:x:R)xR)xc en dat 

Ync)Y'R ~YR > y c· 

' 

x en Y 11 ,oo 
0,75 

0,50 

0,25 

0 

-0,25~----~----~--~-----r----
DG R R c 

fig. 5.4.2.e De gemiddelden x (•) en y (o) per instructiegroep. 

We maken in deze paragraaf onderscheid tussen de vragen, die 

1-1el en die niet in de instructie zijn behandeld. ~le zullen de afhan

kelijke variabelen respectievelijk x en y noemen. x is het aantal 

goede ant1roorden op de vragen Th2 , 2 , Th2,
3 

en r
9 

(zie 4.2.3 en 4.3.), 

verminderd met het aantal goede ant;morden op Th1 , 2 en Th1 , 3, vraarbij 

het ántwóord_ op de laatste vraag dubbél wordt gerekend. y is het-ver

schil tussen het aantal goede antwoorden op de vragen uit Th2 en Th1 , 
- -die niet in de instructie zijn behandeld. De gemiddelden x en y en de 

standaardafr1i J"ki no-en s en s staan in fig. 5. 4. 3. a. De variantie-ana-
."'t:> x y 

lyses op de scores x en y uitgevoerd, zijn in fig. 5.4.3.b weergegeven. 
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-c DC R R Totaal 

-Eindhoven x +0,08 +0,94 +0,33 +0,42 +0,44 

s 0,67 0,88 o, 78 1,78 1 '13 x -y -1,25 +0,69 +0,08 +0,83 +0,09 

s 1,82 1 '61 1 '31 2,17 1,89 y 

Druten x +0,44 +0,56 -10,19 +0,19 +0,34 

s 0,96 0,89 1 '17 o,83 0,96 x - I 

y +0, 31 +0,75 +0,00 +0, 31 +0,34 

s 1,82 1 ,81 1 ,2·1 1 ,08 1,50 y 

-Totaal x +0;29 +0,73 +0,25 +0,29 +0,38 

s 0,85 0,89 1 ,01 1,30 1,03 x --y -0,36 +0,73 +0,06 +0,54 +0,24 

s 1 ,95 1,69 1,23 1 '62 1,68 y 

fig. 5.4.3.a De gemiddelde vooruitgang met standaardafvnjking op de ge

ïnstrueerde {x) en de niet-geïnstrueerde vragen (y). 

bronnen ss d.f. M:S F F .~ «=5fo 

x rijen (scholen) 0,2743 1 0,2743 0,2523 3,94 

kolommen( instructies) 4,2988 3 1,4329 1 '3181 2,70 

interactie 0,0776 3 0,0259 0,0238 2,70 

error{binnen cellen) 113,6992 104 1 ,0871 . 
totalen 118,3499 111 ' 

y rijen (scholen) 1,7719 1 1,7719 0,6749 3,94 

kolommen( instructies) 20,1846 3 6,7282 2,5625 2,70 

interactie 16,9002 3 5,6334 2' 1456 2,70 

error(binnen cellen) 1273,0575 104 2,6256 

totalen 313,9142 111 

fig. 5.4.3.b Overzichtstabel van de variantie-analyse, uitgevoerd op 

x en y, de vooruitgang op de geïnstrueerde en op de niet

geïnstrueerde vragen. 
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Uit fig. 5.4.3.b blijkt dat de effecten van scholen en instructies 

en de interactie-effecten niet significant van elkaar afHijken. Dit 

geldt zm·rel voor de geïnstrueerde vragen als voor de niet-geïnstrueer

de vragen. Tot slot hebben we de gemiddelde vooruitgang per vraag en 

per instructiegroep in een grafiek weergegeven (zie fig. 5.4.3.c). Om

dat :x: over drie vragen en y over zes vragen is berekend staat op de 

verticale as z = (x/3) en z = (y/6) Heergegeven • 

• r .0,30 

+0,20 

,..o, 10 

0 

0, 
' ' ' ' ' ' . ' -----:i---- ----0 

~o---

·~ 
• 

-0,10~------~------r-----~r-----~-----

DC R R c 

fig. 5.4.3.c De gemiddelde vooruitgang per vraag voor 

o: de geïnstrueerde vragen (x/3), 

•: de niet-geïnstrueerde vragen (y/6). 

5.5. De taal (H5). 

H5: Niet-conserveerders, wat betreft het behoud van hoeveelheid 

vloeistof bij overgieten, beantwoorden minder vragen uit de taaltest 

goed dan conserveerders (zie 3.5.). 

In de :taal test Tt 1-rorden twee vragen gesteld, die van belang zijn 

voor het toetsen van H5 (zie 4.2.5.). He vergelijken de score op deze 

tl'ree vragen uit de taal test met de score op de in de drie hoofdtesten 

gestelde vragen Th, 2 (zie fig. 4.2. 3.). We maleen gebruik van de ant

woorden van de 110 proefpersonen uit Eindhoven en Druten die de drie 

hoofdtesten hebben meegemaakt. Het aantal goede antwoorden op de bei

de vragen uit Tt noemen we x en het aantal keren dat Th, 2 goed is be

antwoord noemen 1-ie y. De resultaten hebben •·re in een frequentietabel 

weergegeven. Hierin zijn ZO"I'iel de waargenomen frequenties f als de 
0 

verschillen tussen de waargenomen en de venrachte frequenties (f
0
-fe) 

vermeld (zie fig. 5.5.a). 
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y = 0 y = 1 y = 2 y = 3 totaal 

x = 0 18(+8,4) 5(-0,2) 2(-3,3) 2(-4,9) 27 

x = 1 14(+4,8) 4(-1,0) 5(-0,2) 3(-3,6) 26 
> 

x = 2 7(-13,2) 12(+1,2) 15( + 3,5) 23(+8,5) 57 

totaal 39 21 22 28 110 

fig. 5.5.a De waargenomen frequenties (f ) en de verschillen (f -f ) o . . o e 
met score (x,y). x is de score op de taaltest, y het aan-

tal keren dat vraag Th, 2 goed is beantwoord. 

2 Met behulp van de ' -toets toetsen we de nulhypothese H : 
0 

H : de scores x en y ZlJn onafhan.'k:elijk. 
0 ? 

Voor de gegevens uit fig 5.5.a geldt dat~-- - 33,80. De bij H behoreno 
de bovengrens van x,.2 bij 6 vrijheidsgraden is 22,46 voor een betrouw-

baarheid van oe= 0, 1;~. H moet dus verworpen worden, ten gunste van 
0 

de alternatieve hypothese H : de scores x en y zijn afhankelijk. a 
Om een indruk te krijgen van de mate 1-:aarin de beide scores af-

hankelijk zijn, gebruiken '\'Te liever de Goodman en Kruskal Is coëfficiënt r 
dan de correlatiecoëfficiënt van Pearson (r = 0,50). Voor fig. 5.5.a 

2 
vinden vre r = 0,64 en ps + pd = 0,48. Op grond van de waarde van'( en 

het teken van y is H5 bevestigd. 

In 3.5. hebben we verondersteld dat een aantal proefpersonen onder 

de woorden 'meer' en 'meest' hetzelfde verstaan als onder 'hoger' en 

'hoogst•. We gaan ervan uit dat deze proefpersonen een lage score x 

zullen behalen op de tvree vragen uit de taal test. Behalve dat we mo

gen ver-..rachten dat deze proefpersonen de vragen Th, 2 uit de drie hoofd

testen slechter zullen beant1morden (H5) ,mogen we ook verwachten dat 

zij hun antwoorden minder snel zullen >djzigen dan proefpersonen met 

een hoge score op de taaltest. 

We hebben daarom in fig. 5.5.b voor iedere score x de percentages 

proefpersonen uitgezet die op Th1 , 2 en Th2 , 2 hetzelfde antwoord geven 

(o), die Th1 , 2 goed en Th2 , 2 fout beantwoorden (•) en die Th1 , 2 fout 

en Th2 2 goed beant1·;oorden (+). In fig. 5.5.a staan de aantallen proef

' personen, w-aarover deze percentages zijn berekend .. (de totalen bij 

iedere •·raarde van x), vreergegeven. 
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0·---· --- --- -o ..... _ -- --- --o 

-· _.-+ -·--· .-··+··-. -·-·- <' -·------· 
0-~--------~--------~----------~ 

x = 0 x = 1 x = 2 

fig. 5.5.b Het percentage proefpersonen (z) met score x op de taal

test,dat 

o: Th1,2 en Th2,2 beide goed of beide fout, 

+: Th1 2 fout en Th2 2 goed en 

' ' ·= Th1 2 goed en Th2,2 fout beant1mordde. 

' 
5.6. De indeling in groepen. 

Bij het formeren van de instructiegroepen hebben we gebruik gemaakt 

van een door de onderuijzeressen van de proefpersonen gemaakte rang

ordening van "goed naar slecht"(zie 4.4.2.). !:le hebben dit gedaan om 

zo gelijkl-raardig mogelijke groepen te maken. In fig. 5. 6.a hebben rre 

de gemiddelde scores x en de standaarddeviatie s op de eerste hoofdtest 

Th1 per instructiegroep vermeld. In fig. 5.6.b staan in een overzichts

tabel de berekeningen van de variantie-analyse, die op deze gegevens 

zijn uitgevoerd .. ~Te zien dat de verschillen tussen de beginniveaus van 

de groepen niet significant zijn. 

c DC R R 

n 28 27 28 2? 
-- 2,82 2,21 2,82 x 2,44 

s 2,36 2,39 1,89 2,13 x 

fig. 5.6.a De gemiddelde score x en de standaarddeviatie s x 
van de instructiegroepen.x is de score op Th1 ,n 

het aantal proefpersonen. 
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bronnen ss d.f. M F FO( = 5d ,.o 

tussen instructiegroepen 7,5039 3 2,5013 0,5171 2,79 

error (binnen de groepen) 517,5952 107 4,8373 

totaal 525,0991 110 

fig. 5.6.b Overzichtstabel van de variantie-analyse uitgevoerd op de 

scores op Th1 van de verschillende instructiegroepen. 

Om de proefpersonen in vier zo gelijki-raardig mogelijke groepen in 

te delen, hebben gebruik gemaekt van een door de onder1-1ijzèressen · _ . 

gemaakte· rangordening. We zijn daarom nagegaan in hoeverre de rang-

ordening door de onder>rl.jzeressen overeenstemt met de scores x op Th1 
en met de vooruitgang van de eerste hoofdtest naar de tweede. y is het 

verschil tussen de totaalscores op Th2 en op Th1 • He hebben de proef

personen in drie categorieën ingedeeld: goed, midden en slecht afhan

kelijk van het door de onderrrl.jzeressen aan hen toegekende rangorde

getal. De 'l'Taarden x, y, sx en sy voor de drie categorieën staan in fig. 

5.6.c. 

goed midden slecht totaal 
\ 

n 36 39 36 111 
- 2,58 x 2,72 2,97 2,00 

s 2,35 2,23 1,96 2,18 x -y +0,75 +0,38 +0, 19 +0,44 

s 2,02 2,18 2,07 2,09 y 

fig. 5.6.c De gemiddelde scores van de groepen met n proefpersonen, 

geformeerd op grond van de rangordening van de onderwijze

ressen. x is de totaalscore op Th1 ' y het verschil tussen 

de totaalscores op Th2 en Th1• 

Ue zien dat de vraarde van x voor de middengroep hoger is dan de 

waarde van x voor de groep "goede11 proefpersonen. De waarden van y -de 

vooruitgang van de eerste naar de t1-reede dag- vertonen een betere over

eenkomst met het oordeel van de onderwijzeressen. De op de scores x en 

y uitgevoerde variantie-analyse hebben we in een overzichtstabel weer

gegeven (zie fig. 4.6.d). De verschillen tussen de drie groepen zijn 

niet significant. 
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var. bronnen ss d.f. MS F F0(.=5~; 
x tussen de groepen 18,9025 2 6,3008 1,3319 3,10 

error (binnen de groepen) 506,1966 108 4,7308 

totalen 525.0991 110 

y tussen groepen 5,7497 2 2,8749 o, 6501 3,10 

error (binnen de groepen) 477,6197 108 4,4224 

totalen 483-3694 110 

fig. 5.6.d Overzichtstabel van de variantie....;analyses op de variabelen 

x en y van de drie groepen, geformeerd op de rangordeniP€ 

van de onderwijzeressen. x is de score op Th1, y de verschil

score op Th2 en Th1• 

In 4.4.1. hebben we gezegd 'i'marom we het experiment hebben afge

nomen bij proefpersonen uit 1 e klassen. \'Te gebruiken nu de resultaten 

van een combinatieklas uit Tiel om na te gaan of en in hoeverre de 

scores x op de eerste hoofdtest Th1 en de vooruitgang y van Th1 naar 

de tweede hoofdtest Th2 verschillen tussen 1e-en 2e-klassers. De ge

middelde scores en standaarddeviaties van beide klassen staan in 
.,_ - e 

fig. 5.7.a. We zien dat de gemiddelde scores x en y van de 2 -klassers 

hoger zijn dan die van de 1e-klassers. 

1e klas 2e klas totaal 

n 13 14 27 
-x 2,38 2,86 2,63 

s 2,13 2,13 2,15 x -y o,oo +0,29 +0, 15 

sy 1,71 1,38 1,55 

fig. 5.7.a De gemiddelde scores en standaarddeviatie voor de 1e klas 

en de 2e klas. n is het aantal proefpersonen, x is de sco

re op Th1 , y het verschil tussen de scores op Th2 en Th1• 

In fig. 5. 7. b geven ;-re de berekeningen van de variantie-analyses 

weer voor de variabelen x en y. We zien dat de verschillen tussen de 

beide klassen niet significant zijn. 
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var. bronnen ss d.f. MS F F 
0( :::55~ 

x tussen de klassen 1,5051 1 1 ,5051 0,3064 4,24 

error (binnen de klassen) 122,7912 25 4,9117 

totalen 124,2963 26 

y tussen de klassen 0,5503 1 0,5503 0,2121 4,24 

error (binnen de klassen) 64,8571 25 2,5943 

totalen - 65,4074 26 

fig. 5.7.b Variantie-analyse uitgevoerd op de scores x en y voor de 

1e en 2e klas. x is de score op Th1 en y het verschil tus

sen de scores op Th2 en Th1 • 
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HOOFDS'!:UK 6: DISCU::>::UE. 

6.1. Algemeen. 

He hebben in 5.4. gezien dat hoewel de verschillen tussen de ef

fecten van de instructies in overeenstemming zijn met de voorspellin

gen van de hypothesen H3 en H4, deze verschillen niet significant zijn. 

Er zijn verschillende factoren aan te ~djzen die een negatieve invloed 

op de resultaten kunnen hebben gehad en zodoende misschien kunnen ver

klaren vraarom deze verschillen niet significant zijn. 

Er zijn door ons fouten van technische aard gemaakt. Zo is er bij 

het opnieuw opnemen van de hoofdtest op video ten onrechte een vraag 

uit de hoofdtest verdwenen. Dit is vraag nr. 9 uit fig. 4.5. Dit con

servatieprobleem is wel in de instructie gebruikt (zie fig. 4.5.) Het 

1•regvallen van deze vraag heeft tot gevolg gehad dat er in de hoofdtest 

slechts t1·me vragen voorkomen, die ook in de instructies behandeld zijn. 

In 5.4.3. hebben we daarom een onnodig ingewil:Jéelde variabele x moe

ten invoeren. 

We hebben niet voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid 
e dat 1 -klassers reeds de kunst van het 'spieken' machtig zijn. Tijdens 

het experiment bleek dit echter 1-rel degelijk het geval te zijn. Door

dat de proefpersonen -uitgezonderd die uit Tiel- op de verschillende 

dagen van het experiment telkens anders zaten, heeft dit spieken ver

moedelijk niet tot systematische fouten geleid. Haarschijnlijk is hier

door echter wel de spreiding in de resultaten -met name van de verschil

scores vergroot. 

De indeling in groepen op grond van de rangordening van de onder

ttijzeressen is niet zo gelukkig gebleken (zie 5.6.). Het is waarschijn

lijk beter om meer tijd tussen de eerste en de tweede dag van het ex

periment open te laten, zodat de groepen op grond van de scores op de 

eerste hoofdtest geformeerd kunnen worden. 

Op grond van de resultaten van het proefexperiment op vier proef

personen van zes jaar {ze hadden alle 7 of 8 vragen uit de hoofdtest 

goed beantwoord), hebben we besloten het experiment bij 1e-klassers 

uit te voeren. De in 5.7. vermelde verschillen tussen 19
- en 2e-klas

sers rTijzen er op dat we het experiment evengoed bij 2e-klassers had

den kunnen uitvoeren. 

Er zijn nog tal van andere factoren aan te wijzen die een negatie

ve invloed op de resultaten kunnen hebben gehad.Een viertal factoren 
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die volgens ons het belangrijkst zijn, zullen we in 6.2. t/m 6.5. be

spreken. Ue zullen telkens voorstellen ter verbetering doen. In 6.6. 

geven 1-1e nog een eindconclusie. 

6.2. Het afschermen. 

We hebben in 5.2. gezien dat H1 niet bevestigd kon worden. De 

niet-afgeschermde vraag I 1 werd immers beter beant-vroord dan de wel

afgeschermde. Bij vraag I 
4 

was dit verschil ,echter al kleiner en bij 

vraag I
7 

waren de antvmorden bij afscherming reeds beter dan zonder 

afscherming (zie fig. 5.2.a). 'de hebben het vermoeden dat dit resul

taat veroorzaakt wordt door het feit dat de afgeschermde vragen te

vens anticiperende vragen zijn. 

Dit vermoeden wordt versterkt door het verloop van de scores op 

de anticiperende controlevraag op video. We zien dat deze vraag steeds 

beter beant-vmord 1·rord t en op de derde dag van het experiment reeds bij

na evengoed als de niet-anticiperende controlevragen (zie fig-. 5.1 .1. b) 

beantvToord rrordt. Bij een anticiperende vraag 1-1ordt de proefpersonen 

gevraagd iets te voorspellen: 1111ie zal de meeste luciferdoosjes heb

ben, als ïve beide stapels op elkaar zetten?11 De formulering van anti

ciperende vragen is aanzienlijk ingmdkkelder dan de formulering van 

niet-anticiperende vragen. 

Dat instructie DC toch een beter resultaat heeft dan de overige 

instructies -hoevrel het verschil niet significant is-, kan verklaard 

worden uit het feit dat de anticiperende vragen blijkbaar steeds be

ter begr~pen en beantwoord 1mrden. 1·[e ver1-rachten dat de door ons inge

voerde wijze van afschermen tot een beter resultaat zal leiden, als 

de proefpersonen voor het eigenlijke experiment worden getraind in 

het geven van anhroorden op anticiperende vragen. Hiervoor dienen dan 

vragen te worden gebruikt, die geen betreldcing hebben op de tijdens 

het experiment gestelde conservatievragen. 

6. 3. Instructie C terrenover de instructies R en R. 
~..;;:;.;:_...;:;;.:;.;;;::...;..;. ·-'-'--------·-----

In 4.1. hebben 1-:e verondersteld dat ook niet-conserveerders in 

principe kunnen conserveren. Als een niet-conserveerder nherin."lertn 

wordt aan de transformatie, w·ordt een goed antvroord waarschijnlijker. 

Op grond hiervan verw-achten ·Ne re::ml taat van de instructies R en R, 

vraarin de transformatie meerdere malen \erord t uitgevoerd. In beide 
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instructies 1vordt voor drie verschillende onder'irerpen de transformatie 

drie keer herhaald. In instructie C laten vre voor dezelfde onder1·rer

pen de transformatie één keer zien (zie fig. 4.5.). 'l·le mogen daarom 

ook van instructie C een gunstig resultaat op het conserveren ver

wachten, hoew·el in mindere mate dan van de instructies R en R. '\faar

schijnlijk vras het verschil tussen het effect van de instructies R en 

R en het effect van instructie C groter ge1·reest, als ue in instructie 

C vragen hadden gesteld, die volkomen los staan van de gebruikte con

servatieproblemen. 

De hoofdtest bestond uit acht vragen. Tijdens de hoofdtest laten 

we dus acht keer een transformatie zien. De hoofdtesten zelf kunnen 

daarom instruerend werken. Waarschijnlijk is het zinvol om het aantal 

vragen van de instructie uit te breiden, zodanig dat het aantal trans

formaties dat tijdens de instructie ·Hordt uitgevoerd aanzienlijk gro

ter is dan het aantal tijdens de hoofdtest. 

Het belang van hypothese H3 ligt vooral hie:rin, dat 1-re op grond 

van onze benadering van de conservatieproblematiek een voorspelling 

doen, die strijdig is met wat de theorie van Piaget voorspelt. Ter

i-rijl 1-rij van instructie R eenzelfde of een beter resultaat verwachten 

dan van instructie R, voorspelt de theorie van Piaget juist het tegen

deel. We hebben in 5.4. het verschil tussen de instructies R en R 

niet afzonderlijk onderzocht, omdat \·re van beide instructies een be

ter resultaat mogen verv-rachten dan van instructie C en het weinig zin 

heeft om aan te tonen dat de verschillen tussen de instructies R en R 

niet significant zijn, als ze beide geen resultaat hebben. 

I 

6.4. De rol van de taal. 

In 5.5. hebben we gezien dat H5 op grond van onze resultaten be

vestigd kari worden. De gevonden vraarde van r is erg hoog ( '( = 0,64), 

terwijl we een groot percentage van de paren voor de berekening van 

hebben gebruikt (namelijk 1 OO(ps +pd) = 48~&). De taal speelt kennelijk 

een belangrijke rol bij het conserveren. De invloed van het misverstaan 

van woorden als 1 meer' en 'meest' is duidelijk: de proefpersonen ver

staan onder de vragen iets anders dan de experimentator zelf. rneorieën, 

waarin gebruik gemaal<:t wordt van logico-mathematioche modellen of van 

representaties om de antwoorden van de proefpersonen te verklaren, lij

ken ons vergezocht als de gestelde vragen niet worden begrepen, omdat 
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de betekenis van een enkel woord niet bekend is. We 1-Tijzen in dit 

verband ook op fig. 5.5.b, 1-raaruit blijkt dat er voor proefpersonen 

die onder 'meer' en 'meest' blijkbaar hetzelfde verstaan als 'hoger' 

en 'hoogst' , nam·reli jks aanlei ding is om hun antvmord te •·Ti j zigen. 

tfij hebben de rol van de taal voor slechts één onderwerp onder

zocht. Het lijkt ons daarom zinvol om ook voor de andere bahoudsproble

men na te gaan of en in hoeverre de antwoorden van niet-conserveer

ders verklaard kunnen worden door een te gebrekkige woordkennis. 

6.5. De rol van de concrete kennis. 

Er zijn twee vragen in de hoofdtest, vraarbij we mogen vervrachten 

dat de proefpersonen niet over voldoende concrete kennis (zie 3.3.) 

beschikken om deze goed te kunnen beantwoorden. Dit zijn de vragen 

Th, 4 en Th, 6 uit de hoofdtest (zie fig. 4.2.3.). Bij vraag Th, 4 
(behoud van volume) dienen de proefpersonen het verschijnsel vloei

stofverplaatsing, bij vraag 'rh, 6 (behoud van gevTicht) de werking van 

een gelijkarmige balans te kennen, om een goed antwoord te kunnen ge

ven. Uit fig. 5.1.2.b blijkt dat juist bij deze vragen de antwoorden 

van niet-conserveerders het minst in overeenstemming met de illusie 

zijn. Een extra moeilijkheid bij de interpretatie van dit resultaat 

is dat beide vragen anticiperende vragen zijn. 

Blijkbaar hebben de proefpersonen hun antwoorden op irrelevante 

cues gebaseerd. Dat ze oolc op deze vragen echter niet in het wilde 

weg gegokt hebben bij het geven van een antrmord kunnen we nagaan. 

De kans dat iemand door louter te gokken drie keer hetzelfde 

antwoord geeft op dezelfde vraag is 1/9 en de kans op drie verschil

lende antwoorden is 2/9. We veronderstellen dat van de drie alterna

tieve~ waar de proefpersonen uit kunnen kiezen (zie fig. 4.2.1.), 

er niet één de voorkeur geniet. In fig.6.5. hebben we de waargeno

men percentages (x ) van de 111 proefpersonen vermeld, die op de vra-
o 

gen Th, 4 en Th, 6 drie keer hetzelfde antwoord (score =) en die drie 

keer een verschillend antwoord (score f.) hebben gegeven. Tevens heb

ben we de kans berekend dat deze percentages x 
0 

onder de nulhypotheses 

H 
1 

: p ( =) = 1 /9 
0 ' 

H2 : p{.fo) = 2/9, 
0 

1 tegen H : a 
2 tegen H : a 

p(=)) 1/9 en 

p(,t) (2/9. 

vrorden overschreden 
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in ~b P(x).x \H1 ) 2 vraag score }~ P(x (x lH ) 
0 I 0 0 0 0 

Th,4 = 36,9 <10-7 

I 10,8 1,6 10-3 

Th,6 == 48,6 (.10-7 

f 3,6 10-6 

fig. 5.6. De percentages proefpersonen x
0

, die Th,
4 

en Th, 6 drie 

keer gelijk (=) en drie keer verschillend (f) hebben be-

antwoord. 

Het lijkt ons zinvol< om voor het eigenlijke conservatie-experi

ment een instructie ttconcrete kennis 11 te geven. \fat betreft vraag Th,
4 

betekent dit dat het verschijnsel vloeistofverplaatsing gedemonstreerd 

moet vrorden, voor vraag Th, 6 dat de werking van een balans moet wor

den uitgelegd. 

6.6. Eindconclusie. 

i-Te hebben in de discussie tot nog toe factoren besproken die mo

gelijkerwijs kunnen verklaren 'l"marom de gevonden verschillen tussen 

de effecten van de instructies niet significant zijn. We hebben tel

kens aan..gegeven hoe het experiment verbeterd kan 1-rorden. Misschien kan 

hypothese H
3 

met deze verbeteringen wel bevestigd worden, zodat een 

duidelijke uitspraak gedaan kan -vrorden over de geldigheid en de bruik

baarheid van de groeperir~en van Piaget als beschrijving van de con

servatieproblematiek. We hebben aangetoond dat de rol van de taal niet 

te verwaarlozen is. Het ver>-Tijt van o.a. Freudenthal aan Piaget is 

dan ook terecht (zie 3. 5. ) • Piaget ,. maar ook J3runer, houden te weinig 

rekening met de mogelijkheid dat de gestelde vragen uorden misverstaan. 

De scores op de controlevrag·en die op video gesteld werden, wij

zen er op dat het gebruik van video geen bijzondere moeilijkheden heeft 

opgeleverd voor de proefpersonen. Het gebruik van video-apparatuur 

bij het experiment heeft vooral als voordeel dat het experiment zelf 

snel en voor meerdere proefpersonen tegelijk kan worden uitgevoerd. 

Het gebruik van video-apparatuur verklaart ook rmarom aan ons experi

ment -in tegenstelling tot de meeste andere conservatie-eXl)erimenten

zoveel proefpersonen hebben kunnen deelnemen. 


