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VOORWOORD 

In nauwe samenwerking met de vakgroep Technische Mechanica wordt door de 

groep Onderwijsresearch aan de T.H. te Eindhoven gewerkt aan de ontwikke

ling van en onderzoek aan geindividualiseerde onderwijssystemen. Uit dit 

samenwerkingsverband zijn reeds twee proefschriften voortgekomen, namelijk 

die van W. Verreck (1973) en van L. Braak (1974). Deze twee studies geven 

een inzicht in de wijze waarop veel problemen rond de constructie, bestu

ring en evaluatie van cursussen kunnen worden opgelost. Om inzicht te krij

gen in de meer fundamentele problemen was het noodzakelijk goed gecontro

leerde experimenten uit te voeren. Daarvan wordt in deze studie verslag 

uitgebracht. Richtten de twee voorgaande studies zich vooral op construe

tie, besturings- en evaluatieaspecten, in dit derde onderzoek is getracht 

meer inzicht te krijgen in de wijze waarop studenten technische problemen 

kunnen leren oplossen. Hiertoe is een uitgebreid literatuuronderzoek ver

richt en zijn twee experimenten uitgevoerd. Vervolqens is nagegaan op welke 

wijze in een reeel onderwijssysteem technisch probleemoplossen bevorderd 

kan worden. 

Bij de uitvoering van dit project werd in nauwe samenwerking met de promo

toren Prof.dr. W.A.T. Meuwese en Prof.dr.ir. J.D. Janssen de opzet ervan 

bepaald. Dr. L.H. Braak had een groot aandeel in de selectie, het formule

ren en het scoren van de technische problemen van experiment 1. Ir. M. 

Samson nam de uitvoering van experiment 2 voor zijn rekening. Kara Lynn 

Klarner verzorgde literatuuronderzoek voor § 4.2 van deze studie. De in

genieurs H.W. Poort, A.J. Sanders en L.B.M •. Tomessen, ten tijde van het 

experiment afstudeerders, waren "modellen" in een van de condities van ex

periment 1. Drs. R. Gobits verzorgde de video-opnamen van deze modelperso

nen. In de eerste fase van dit onderzoek assistee·rde Frida Kemper - Van 

Dijk bij het verzamelen van gegevens, later opgevolgd door Andre van Strijp, 

student-assistent. Dick Rabbinowitsch en Ed Nijsen, medewerkers van het 

Rekenbureau van de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maarschappijwetenschap

pen, verzorgden de verwerking van de empirische gegevens. Tiny de Gooyer -

Van Splunder zette zich in voor het omvangrijke, iteratieve werk van de 

typografische verzorging van dit proefschrift. Het manuscript werd van cri

tisch commentaar voorzien door Prof.dr. L.F.W. de Klerk. 
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DEEL I: LITERATUURONDERZOEK 

B 

OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEMGEBIED 

In het wetenschappelijk onderwijs wordt de ontwikkelinq van probleem

oplossend qedraq als een belanqrijke doelstellinq qezien. Problee~

oplossen kan binnen de wetenschappelijke opleidinq onderscheiden wor

den van andere na te streven academische doelstellinqen. Dit blijkt uit 

de beschrijving die Conant (1947) qeeft van de wetenschap: "wetenschap 

onderscheidt zich van andere vooruitstrevende aktiviteiten van de mens 

in die mate waarin nieuwe concepten worden qevormd uit experimenten en 

waarneminqen en waarin de nieuwe concepten op hun beurt weer leiden tot 

verdere experimenten en waarneminqen. Deze dynamische kwaliteit van 

wetenschap moet niet worden qezien als een praktisch beqrijpen maar 

als de ontwikkelinq van conceptuele schemata". 

Deze dynamische kwaliteit van wetenschapsbeoefening kan beschreven 

worden als een reeks activiteiten, waarin iemand iets wil weten maar 

geen genoeqen neemt met een simpel "ja" of "nee". Wetenschappelijk 

onderzoek vindt plaats in een situatie waarin het noodzakelijk is 

mogelijke antwoorden te toetsen op verschillende manieren. Uiteinde

lijk worden conclusies qetrokken op basis van de resultaten van deze 

toetsinq. Die aspekten van de situatie welke onbekend zijn of niet qe

relateerd blijken te zijn aan eerder verworven kennis of ervarinq vor

men de probleem-oplossinqs situatie. De kenmerken van de methodoloqie 

van wetenschappelijk onderzoek zijn van rechtstreeks belanq voor het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Wetenschappelijk onderwijs zou moeten leiden tot wetenschappelijk denken, 

i.e. probleemoplossen. Het is een voor de hahd liqqende conclU5ie, dat 

wetenschappelijk onderwijs op de een of andere wijze sterk qerelateerd 

is aan de probleem-oplossings situatie. Essentieel echter voor een be

ter inzicht in probleem-oplossend qedraq is een qrotere kennis van de 

wijze waarop problemen in een wetenschappelijk domein worden opgelost. 

Psycholoqen hebben tot noq toe uitqebreide onderzoekingen qedaan naar 

probleem-oplossinqs processen. De terminoloqie die op deze wijze ont

wikkeld is om probleemoplossen te beschrijven is afhankelijk van de 



theoretische orientatie van de onderzoeker. Hoewel er een veelheid aan 

conceptualisaties m.b.t. denkprocessen in de psychologische literatuur 

kunnen worden gevonden, is er relatief weinig onderzoek verricht dat 

erop gericht was de verschillende theoretische uitgangspunten te toet

sen op taken die aan het onderwijs zijn ontleend. Onderzoek naar pro

bleemoplossen vindt meestal plaats in laboratoriumsituaties, waarin 

proefpersonen problemen krijgen aangeboden die zodanig zijn geconstru

eerd, dat zoveel mogelijk variabelen in de experimentele situatie on

der controle kunnen worden gehouden.In hoeverre de uitkomsten van dit 

onderzoek op basis van gekunstelde problemen toegepast kunnen worden 

op probleem-oplossings taken die in het wetenschappelijk onderwijs 

worden gerealiseerd, is het uitgangspunt van deze studie. Het aanleren 

van de bekwaamheid om wetenschappelijk problemen op te lessen als een 

van de doelstellingen van het hoger onderwijs kan eerst geoptimali

seerd worden, indien meer kennis beschikbaar is over de wijze waarop 

problemen in een wetenschappelijk domein door ervaren oplossers wor

den opgelost en hieruit afgeleid, hoe deze bekwaamheid kan worden aan

geleerd. 

Deze studie richt zich dan ook in het tweede deel op analyse van pro

bleem-oplossings processen in een technisch-wetenschappelijk domein 

en in het derde deel op de constructie en evaluatie van een onderwijs

systeem, waarin de vaardigheid om technische problemen op te lessen 

geoefend kan worden. Het met succes oplossen van problemen vereist meer 

dan het slechts bezitten en kunnen oproepen van kennis. De probleem

oplosser moet op een actieve wijze informatie manipuleren en structu

reren wat hem de oplossing van het probleem kan verschaffen. Om in

zicht te krijgen in de activiteiten van de probleem-oplosser tussen 

de begin- en de eindfase van het oplossingsproces hebben psychologen 

dit gedrag expliciet trachten te maken en beschreven binnen verschil

lende theoretische kaders. Dit theoretiseren over de aard van pro

bleem-oplossingsprocessen leidde tot de ontwikkeling van een aantal 

theoretische benaderingen die trachten te beschrijven welke proces-

sen zich afspelen tijdens het met succes oplossen van een (meestal ge

kunsteldl probleem. 

Deze benaderingen leveren bijdragen voor een beter inzicht in probleem

oplossen. Afhankelijk van de theoretische achtergrond van de onderzoe

kers wordt telkens een ander aspect benadrukt. Aldus zijn vele series 
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experimenten uitgevoerd in totaal isolement van elkaar. Een geintegreerd 

overzicht geven van onderzoeksresultaten is dan ook niet mogelijk. 

Wel zijn twee belangrijke stromingen te onderkennen. Enerzijds pogingen 

om op basis van analyse van protocollen van "hardop denken" inzicht te 

krijgen in het probleemoplossen en op grond daarvan modellen te constru

eren van dit type denkprocessen en anderzijds pogingen om individuen te 

leren problemen op te lossen. Beide aspecten zijn in deze studie yan be

lang. De probleemstelling kan dan ook als volgt worden uitgewerkt: 

1 I Hoe verloopt probleemoplossen in een technisch domein? Tracht door 

middel van proces-analyse van protokollen van studenten die hardop 

denken een reconstructie te geven van probleemoplossen van niet er

varen oplossers. 

2} Op basis van logische analyse van denkprooessen van ervaren denkers 

een model te construeren van probleembplossen in een techhisch domain. 

3} Kunnen door manipulaties in de omgevingsstructuur probleemoplossings 

processen bij studenten bevorderd worden? Zijn er verschillende omge

vingen te con5trueren en· is na te gaan of deze een dfffereri:tieel ef

fect hebben op het aanleren van probleem-oplossend gedrag? 

41 Een onderwijs-technologische vraag: hoe zijn de uitkomsten van onder

zoek naar probleemoplossen toe te passen in de constructie van een on

derwijssysteem? 

Als basis voor het operationeel maken van bovengenoemde probleemstelling 

worden ee·rst verschillende onderzoeksprocedures en theoretische benade

ringen behandeld. Daarna wordt een model geponeerd van probleemoplossen. 

rn dit model worden de variabelen die bij probleem•oplossings processen 

een rol spelen in hun onderlinge relatie afgebeeld. Uitgaande van dit 

model kan expliciet worden gemaakt welke variabelen van het oplossings

proces bij de verschillende onderdelen van deze studie gemanipuleerd 

worden. 

1.1 Onderzoeksprooedures 

10 

De termen "probleem" en "probleem-oplossen" zijn niet ondubbelzinnig 

geformuleerd in de literatuur. Deze termen worden door de onderzoeker 

meestal gedefinieerd in relatie tot de speoifieke taak die hij in zijn 

experiment gebruikt en de processen die verondersteld worde~ door die 

taak te worden opgeroepen. 

rn psyohologisch onderzoek naar menselijk probleemoplossen weerspie-



gelt zich het gebrek aan overeenstemming tussen onderzoekers door het 

ontbreken van integratie en een weinig systematische aanpak die zou 

kunnen leiden tot de ontwikkeling van een theorie of theorieen over 

probleemoplossen. 

Duncan (1959) publiceerde een overzicht van studies in probleemoplossen 

tussen 1946 en 1957. Hij gaf aan dat zelfs bet categoriseren van de on

derzoekingen moeilijkheden opleverde, door bet grote aantal studies 

waar onderzoekers zeer specifieke variabelen of condities gebruikten 

maar niet in staat waren enige overeenkomst aan te geven tussen de 

door hen gebruikte variabelen en de variabelen in andere studies. In 

bijna de helft van de door Duncan besproken studies was bet op te los

sen probleem ontworpen door de onderzoeker en was daarvoor nog nooit 

gebruikt. Standaardisatie van research in probleemoplossen in termen 

van enkele basisprocedures worat door Duncan aangeraden als een re

medie tegen de chaotische toestand. 

Een compromis met betrekking tot het standaardiseren van onderzoekpro

cedures wordt door Bourne and Battig (1966} voorgesteld. Een programma 

voor onderzoek van probleemoplossen meet volgens hen de volgende com

ponenten bevatten: 

a. De verscheidenheid in methodische benaderingen moet worden gehand

haafd. Binnen deze verscheidenheid dienen echter verantwoorde en 

systematisch met elkaar samenhangende technieken te worden toege7 

past. 

b. Er dient onderzoek te worden uitgevoerd naar procedurele en taak

variabelen als remedie tegen de overheersende invloed van procedu

res die specifiek zijn voor een bepaald onderzoek, want deze ver

schaffen geen informatie over de effecten van procedurele verande

ringen binnen de taak of verschillen tussen taken. 

c. Methodologische veranderingen moeten gerechtvaardigd worden door 

te voorzien in systematisch onderzoek naar bet effect van de veran

deringen of doordat zo'n effect reeds eerder empirisch is aangetoond. 

d. Aanbevolen wordt bet toepassen van complexe experimentele taken en 

procedures die zodanig zijn ontworpen dat complexe processen kunnen 

optreden. Vereenvoudiging van de experimentele taak om conceptuali

satie, observatie en meting door de onderzoeker te vereenvoudigen 

wordt onwettig gevonden. Zo'n vereenvoudiging wijzigt of elimineert 

namelijk de essentiele kenmerken van de probleemoplossings-processen 

11 



die van belang zijn. 

c. Aanbevolen wordt het gebruik van experimenten waarin meerdere fac

toren worden gevarieerd, zodat complexe interacties tussen taakom

geving en individuele verschillen nagegaan kunnen worden. 

f. Voorkeur dient te worden gegeven aan prestatiematen die het mogelijk 

maken een beschrijving en analyse te geven van een reeks gedragingen 

die door de experimentele conditie wordt opgeroepen boven globale 

maten die slechts het eindproduct beoordelen. 

Algemene criteria voor de evaluatie van een bepaalde methode of 

techniek die door Bourne en Battig worden aanbevolen zijn: maxi

malisatie van waarneembaar gedrag, isolatie en contr~le van de te 

onderzoeken variabelen, adequate specificatie en meting van gedrag, 

objectiviteit en vrijheid van waarnemersfouten, validiteit van de 

relatie met de probleemoplossingsprocessen en instrinsieke belang

stelling van de onderzoeker voor het onderwerp om blijvende inspan

ning te verzekeren. 

Het voorstel van Bourne en Battig is tot nu toe maar zeer ten dele 

overgenomen door onderzoekers van complexe cognitieve processen. In 

de verschillende benaderingswijzen die hierna aan de orde zullen ko

men worden telkens wel een of meerdere programmapunten van Bourne 

en Battig gehanteerd, maar tot nu toe ontbreekt onderzoek waar het 

totale programma integraal wordt toegepast. Hetzelfde geldt voor de 

reeks onderzoekingen die in de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden behan

deld. De hiervoor genoemde uitspraak van Duncan uit 1959 over de cha

otische toestand in bet domein van onderzoek naar probleemoplossen 

is nog steeds actueel. 

1.2 Verschillende benaderingswijzen 

12 

Een van de oudste benaderingen is die van de Gestalt psychologie. Een 

belangrijk kenmerk hiervan is de nadruk op het holisme, zowel door de 

interpretatie van cognitief materiaal als door uit te gaan van het 

quasi-gesloten systeem dat bestaat uit het subject dat wordt waarge

nomen en de context waarin hij wordt geobserveerd. 

De processen die zich afspelen tussen stimulus en respons waren de be

langrijkste aspecten van onderzoek. Gesteld werd dat cognitieve stra

tegieen worden beinvloed door de intenties, rol-percepties en de ach-



tergronden van het sUbject. Zulke invloeden bepalen daardoor het waar

neembare gedrag. Bet topologische model van Lewin (1951) was vaak het 

(impliciete) model voor experimenteren. De nadruk op cognitie en indi

viduele perceptie leidde tot een intensief gebruik van introspectieve 

technieken, zoals het produceren van verbale protocollen en uitgebrei

de observatie-systemen voor het classificeren van waarneembaar gedrag. 

De experimentele methode die Duncker (1945) gebruikte is een typisch 

voorbeeld van deze benadering. De proefpersonen werd gevraagd hardop 

te denken gedurende de experimentele situatie. De taken die gebruikt 

werden varieerden van problemen uit het gewone leven tot wiskundige 

problemen. De chronologische volgorde van het verbaliseren was primair 

van belang. De belangrijkste critiek die op deze benadering gegeven ken 

worden is het gebrek aan controle op variabelen, de stibjectiviteit van 

de waarnemingen en het ontbreken van een schaalbaar kwantificatiesys

teem. 

De Groot (1966) ging echter,weer uit van de fundamentele uitgangspun

ten van dit type onderzoek en hij zette de huidige orientatie van onder

zoek binnen de genoemde traditie als volgt uiteen: 

a. Een beschrijvende analyse van complexe cognitieve processen op hoog 

niveau op basis van onderzoek in een concrete situatie is van weten

schappelijk belang. 

b. Verzamelen van data door middel van introspectief onderzoek is waar

devol en wetenschappelijk verantwoord. 

c. Een gericht denkproces ken beschouwd worden als een lineaire reeks 

operaties die door het sUbject actief worden uitgevoerd overeenkom

stig een relatiesysteem dat wordt beheerst door wetten. 

d. Dit relatiesysteem wordt gekenmerkt door een hierarchische structuur 

van operaties en disposities, geordend volgens coordinatie en stibco

ordinatie, voorkeurregels, criteria voor uitkomsten, etc. 

e. Bet is mogelijk door middel van experimenteel materiaal en analyse 

een geordende taxonomie te ontwerpen van menselijke mentale opera

ties die bevorderlijk zijn voor productief denken. 

f. Het is mogelijk de taxonomie systematisch te relateren aan de uit

komsten van statistische analyses van cognitief gedrag zoals factor 

analytische studies van mentale testprestaties. 
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De psychometrische benaderingen houden zich in het algemeen bezig met 

de structuur van de intelligentie door het ontdekken en interpreteren 

van combinaties van componenten in het cognitief gedrag. De meeste na

drtikwordtgelegd op kenmerken van het cognitief functioneren. Weinig 

aandacht is nog besteed aan processen of condities voor probleemoplos-

sen. 

Probleemoplossen wordt in dit onderzoeksgebied benaderd in termen van 

itemconstructie en factor-interpretatie van tests. 

Bet werk van Guilford (1967) in dit domein leidde tot de constructie van 

een groot aantal tests voor de beschrijving van een complex systeem voor 

intelligentie, het morfologische "structure of intellect" model. 

Kritiek op de toepassing van deze psychometrische onderzoekstechniek 

richt zich op de prestatie-maten als data in het onderzoek wor-

den gebruikt. Deze maten zijn globale maten die geen beschrijving geven 

van processen. Zulke maten worden inherent gebaseerd op een arbitrair 

prestatie-criterium van "correct" versus "fout". Deze handelwijze re

sulteert dan vooral in twee of meer subjecten die dezelfde score krij

gen, alleen maar omdat zij hetzelfde aantal fouten maken (Gagne, 1964). 

Een derde benadering van probleemoplossen is de behavioristische. Vel

gens deze zienswijze wordt probleemoplossen het beste verklaard in'ter

men van elementaire relaties tussen stimuli en responsen (S-R processen) • 

Interne processen worden met de nodige omzichtigheid gepcstuleerd en 

dan nog alleen als medierende S-R processen die onderworpen zijn aan de 

principes van conditionering en van buiten leren. 

De behavioristische onderzoeksstrategieen vallen op door eenvoud, van

uit het streven naar duidelijke relaties en doorzichtige theorie~n. De 

nadruk valt op de externe condities. De belangrijkste richtingen binnen 

deze benadering zijn de mediatie-theorie~n en de operante analyse. 

De theorie van Maltzman (19 55) van probleemoplossen kan g'ezien worden 

als een voorbeeld van de mediatie-theorieen. Het concept van de bier

archie van de "habit family"l)wordt beschouwd als de fundamentele struc

tuur van probleem-oplossings processen. De eerste respons die in een 

-1}--
De "habit family" hierarchie houdt in dat een stimulus geassocieerd 

kan zijn met een aantal alternatieve respcnsen. Een van respcnsen 

zal het sterkst met de stimulus zijn geassocieerd en de andere domineren. 



bepaalde probleem-oplossings situatie wordt opgeroepen heeft de ten

dens, de dominante respons in een dominante habit-hi~rarchie te zijn. 

Leidt deze respons niet tot een oplossing dan krijgt ze een verhoogd 

remmend karakter en er kunnen tweede orde dominante responsen verschij

nen. Een remming kan generaliseren van een lid van een hierarchie naar 

een andere. Op deze wijze wordt een bepaalde respons in stand gehouden. 

Veranderingen in de orde van dominantie door toename van de effectieve 

reactiekracht van de habit family welke de correcte respons bevat, 

wordt beschouwd als het proces dat leidt naar een oplossing. 

Eenvoud van research wordt bij deze benadering nagestreefd door aan

bieding van een eenvoudige klasse van stimuli zoals een serie letters, 

woorden of figuren en daaropvolgend onderzoek naar relaties tussen sti

muli en responsen. 

Gevolgtrekkingen over onderliggende processen kunnen en worden dan ook 

niet gemaakt. 

Skinner (1950, 1966) is de belangrijkste vertegenwoordiger van operan

te analyse. Skinner neemt een pragmatische, a-theoretische positie in. 

Hij gaat nietuit van een theoretisch kader, maar meent het gedrag te 

kunnen verklaren als het door externe manipulaties geregeld kan worden. 

Beschrijving van functionele relaties tussen stimuli en responsen heb

ben de voorkeur boven afleidingen over niet waarneembare processen. 

Het manipuleren van complexe omgevingsstructuren die bepaalde respon

sen kunnen versterken is volgens de operante analyse de experimentele 

procedure die de grootste bijdrage kan leveren aan het begrijpen en sti

muleren van probleem-oplossend gedrag. 

Het hiervoor genoemde programma van Bourne et al. (1966) voor onder

zoek naar probleemoplossen weerspiegelt de tekortkomingen in de beha

vioristische benadering. De eenvoudige taken, uitgevoerd in een labo

ratoriumsituatie die leiden tot analyse van eenvoudige processen bij 

begripsvorming, kunnen beschouwd worden als niet representatief voor 

de meer gecompliceerde probleem-oplossings processen. 

De meest recente benadering van probleemoplossen bedient zich van 

de terminologie en technieken van de informatica. Programma's voor 

probleemoplossen worden door computers verwerkt, waarbij de nadruk 

l"igt op heuristische zoekprocessen. Een recente ontwikkeling is 
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het formuleren van conceptuele kaders voor probleemoplossen, zoals zeek- , 

processen in structuren. Hieruit afgeleide cognitieve processen worden 

gezien als een parallel van de reeks operaties in een computer-programma 

dat ontworpen is voor het oplossen van een probleem (Simon and Newell, 

(1971). Het gaat vooral om het onderbrengen van gedragseenheden in hierar

chieen waarbij de nadruk ligt op selectief zoekgedrag. 

De fundamentele premissen van de benadering van Newell, Shaw and Simon 

(1958) voor de ontwikkeling van een theorie van menselijk probleemoplos

sen worden door hen opgebouwd op vier existentie-postulaten 

1. Er is een controlesysteem dat bestaat uit een aantal geheugens, waar

in symbolische informatie is opgeslagen met verschillende intercon

necties door een aantal orde-relaties. 

2. Er is een primitief proces dat opereert op de informatie in de ge

heugens. Elk primitief proces gebeurt door een perfect bepaalde ope

ratie. 

3. Er zijn bekende fysische mechanismen voor elk primitief proces. 

4. Er is een perfect bepaalde verzameling van regels waardoor de 

processen worden gecombineerd tot verwerkingsprogramma's. 

Bet is mogelijk uit een programma de extern waarneembare gedragingen 

die door een probleem-situatie gegenereerd worden, te reprbduceren. 

Een programma kan als zeer specifiek beschouwd worden. Er wordt echter 

verondersteld, dat er belangrijke kwantitatieve overeenkomsten bestaan 

tussen de programma's die door een individu worden gebruikt in diver

se situaties en tussen de programma's die verschillende individuen ge

bruiken in een bepaalde situatie. De validiteit van programma's of mo

dellen tracht men aan te tonen door vergelijking van protocollen van 

subjecten die complexe taken uitvoeren met het programma of het model. 

Als de data worden onderworpen aan een statistische analyse, dan wordt 

de voorkeur gegeven aan afhankelijkheidsanalyse van programmaelementen 

(Reitman, 1967, Paige and Simon, 1966). 

De benadering vanuit de informatica benadrukt de belangrijke rol die 

heuristische- of zoekprocessen spelen in probleemoplossend gedrag. 

Een te eenzijdige benadering met al te grote nadruk op zoekprocessen 

is echter volgens Simon and Barenfeld (1969) een te eenvoudige voor

stelling van zaken. De beginfase van probleemoplossen, waarin percep

tie van de probleemsituatie een belangrijke rol speelt, zou dan geen 

aandacht krijgen. 



De verschillende benaderingen overziend, kan geconcludeerd worden dat 

vanuit elk van deze een bijdrage geleverd kan worden aan onderzoek naar 

probleemoplossen. Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek kan 

het experimentele ontwerp zich concentreren op een of meerdere aspecten 

hiervoor genoemd. Gaat het er om na te gaan welke processen zich afspe

len dan komt vooral de methode van introspectie of retrospectie in aan

merking, gecombineerd met methoden uit de informatica om modellen te 

construeren van zoekprocessen. 

Ligt bij een onderzoek echter de nadruk op de wijze waarop probleem

oplossen aangeleerd kan worden, dan kan de externe manipulatie van 

omgevingscondities op basis van de operante analyse een belangrijke 

rol spelen. 

In deze studie wordt dan ook niet gekozen voor een bepaalde benadering, 

maar zullen zowel retrospectie, informatica als operante analyse een 

rol spelen. 

1.3. Een omschrijving van probleemoplossen. 

Voor het kiezen van bepaalde methoden en technieken voor het onderzoek 

naar processen van probleemoplossen en het leren oplossen van preble

men moet een keuze worden gedaan uit het vele dat beschikbaar is. Bo

vendien is een complicerende factor in dit type onderzoek, dat niet 

zonder meer gegeneraliseerd kan worden van de tot nu toe gevonden re

sultaten naar deze studie, die gericht is op het oplossen van problemen 

in een technisch domain. Het is niet zeker dat de problemen die in psy

chologisch onderzoek naar probleemoplossen over het algemeen worden ge

bruikt representatief zijn voor technische problemen. 

Het is wel mogelijk in het veld van onderzoek na te gaan welke gemeen

schappelijke kenmerken daarin voorkomen. Een omschrijving door diver

se onderzoekers van wat een "probleem" is, kan dit zoeken naar gemeen

schappelijke ideeen richting geven. 

Duncker (1945) stelt, dat zich een probleem voordoet indien een levend 

wezen een doel heeft maar niet weet hoe dit doel bereikt moet worden. 

Dit is een voorbeeld van de geblokkeerde weg naar een doelorientatie 

van de Gestalt-school. Volgens Duncker bestaat het oplossen van een 

probleem uit een herhaalde analyse van de bestaande situatie en het 

doel, telkens resulterend in een transformatie van het probleem. In

dien het denken produktief is, wordt daarom de ruimte tussen de gege

vens waarover de oplosser beschikt en het dosl verkleind. 
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Een voorbeeld van een andere school, waarbij de respons die tot een op

lossing moeten leiden een kleine dominantie heeft in de hierarchie van 

gedragswijzen is het volgende. 

Bourne and Battig (1966) stellen dat het denken verloopt volgens de 

volgende drie fasen: conceptueel gedrag, probleemoplossen en "decision

making". Probleemoplossen vindt volgens hen plaats indien: 

1) een individu probeert een doel te bereiken of de bestaande stitu

atie tracht te veranderen in een gespecificeerde nieuwe en andere 

situatie, 

2) zijn initiele responsen op pogingen om dit uit te voeren geen suc

ces hebben, 

3) een groot aantal alternatieve, mogelijke responsen of reeksen han

delingen beschikbaar zijn en de kans van verschijnen van het gedrag 

dat succes zal hebben bij het bereiken van het doel of het oplossen 

van het probleem niet groot zal zijn ten opzichte van andere onge

schikte of niet succesvolle responsen. 

Guilford et ~· (1962) omschrijven vanuit de factoranalytische bena

dering een probleem als een situatie waarin bepaalde initiele informa

tie is gegeven en een of ander doel min of meer gespecificeerd is, maar 

waar de relaties tussen het gegeven en het doel niet voor de hand liggen. 

Theoretici uit de school van informatica zien het probleemoplossen als 

een zoekproces naar geschikte oplossingen uit een aantal potentiele op

lossingen. 

Newell, Shaw and Simon (1958) postuleren een controle-systeem (geheu

gen), een aantal informatie-processen dat opereert op de opgeslagen in

formatie (zoeken, genereren van oplossingen en deze toetsen) en een 

aantal regels (heuristieken) dat de processen selecteert en in program

ma's ordent. Dit model is geconstrueerd op basis van computersimulatie 

van protocollen van probleem-oplossers. Een opmerkelijke, valide over

eenkomst van dit model is aangetoond (Kleinmuntz, 1966) <. Alle genoende 

omschrijvingen van "probleemoplossen" hebben de volgende gemeenschap

pelijke kenmerken: gegeven of bekende informatie (data), vereiste in

formatie (een doel) en initiele afwezigheid van een zinvolle verbinding 

tussen data en doel (een plan). 

op basis hiervan kan de volgende omschrijving gegeven worden van een 

technisch probleem die geschikt is voor het doel van dit onderzoek: 



"een technisch probleem is een situatie waarineen vraag 

wordt gesteld of een doel wordt omschreven in het licht 

van bepaalde gegeven informatie of condities; het individu 

dat de vraag tracht te beantwoorden of het doel tracht te 

bereiken bezit niet een onmiddellijke oplossing; dus het 

oplossings-proces of de handeling van het oplossen van 

een technisch probleem vereist een actief structurerings

en zoekproces, initi~le kennis van technische en mathema

tische concepten en regels en een repertoire van heuris

tische strategie~n." 

1.4, Fasen in het probleem-oplossings proces 

Om een aantal gedragswijzen dat tijdens probleemoplossen plaatsvindt 

te typeren zijn door vele onderzoekers schemata ontworpen van geobser~ 

veerd of verwacht gedrag tijdens het oplossen van een probleem. Veel 

modellen van probleemoplossen zijn aldus gepostuleerd. 

Green (1966) beschrijft het informatie-verwerkings programma van de 

G.P.S. (General Problem Solver) van Newell, Shaw en Simon in termen 

van "middel-doel analyse". Het programma dat menselijk gedrag simuleert 

vergelijkt successievelijk de bereikte status van de oplossing met het 

gevraagde resultaat en het bepaalt de verschillen daartussen. 

De wiskundige Hadamard, be!nvloed door Poincare, beschrijft de volgende 

fasen: voorbereiding, incubatie, illuminatie, verificatie. 

Green (1966) vindt dat dit model mogelijk de onderzoeksinspanning ken

merkt van wetenschappelijke werkers die een moeilijk probleem onder

handen hebben, maar dat het ongeschikt is voor het beschrijven van de 

student die een technisch probleem tracht op te lossen. 

Een ander voorbeeld uit de literatuur is het "human abilities" model, 

waarin de volgende reeks componenten wordt gepostuleerd: assimilatie 

van de probleem-formulering, perceptie van de relaties tussen probleem

elementen en produktie van combinaties (Green, 1966) • Dit model is te 

vaag om observeerbaar gedrag te karakteriseren. Het bevat overlappingen 

in gedrag en is daardoor beperkt bruikbaar. 

Guilford~~ (1962) poneren de volgende fasen: voorbereiding, analyse, 

produktie, verificatie en hierapplicatie. 

De laatste fase, herapplicatie, houdt in het terogvallen op eerdere 

fasen met de bedoeling e~n alternatieve methode te vinden. In dit 

model zijn de analyse- en produktiefase moeilljk te onderscheiden. 
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Guilford meent dat analyse in produktie overgaat via "imperceptible 

steps", maar hij verduidelijkt deze overgang niet. 

Gagne (in Kleinmuntz, 1966) beschrijft een hierarchisch fasenmodel. 

Dit model begint met "subordinate capabilities" en eindigt met het 

genereren van een oplossings-regel. Het geeft een overzicht van de 

corresponderende rollen van instructie, interne processen en individu

ele verschillen. 

Dit model is een weergave van de ideeen van Gagne over probleemoplossen 

als een combinatie van twee of meer principes die een principe van ho

ger-orde genereren dat overdraagbaar is naar andere situaties. 

In de realiteit zullen probleem-oplossings processen echter niet ver

lopen zoals aangegeven in de opeenvolgende fasen van de modellen. 

Voorbepaalde problemen zou dit mogelijk kunnen zijn en een formele 

analyseprocedure kan behulpzaam zijn voor sommige individuen als zij 

problemen oplossen, maar het ligt voor de hand dat dit niet algemeen 

waar is. 

In relatie tot probleemoplossen in een technisch domein en de doel

stelling van deze studie werd een logisch model ontworpen van tech

nisch probleemoplossen dat in hoofdstuk 2 behandeld wordt. 

1. 5 Conclusies 
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Uit het voorgaande overzicht van onderzoekmethoden, benaderingen van 

probleem-oplossend gedrag en de kritiek hierop blijkt dat het gehele 

veld van onderzoek een nogal chaotisch geheel is. De noodzaak van een 

systematischer aanpak van het geheel of van gemeenschappelijke compo

nenten van enkele benaderingen is noodzakelijk. 

De opkomst van informatie-verwerkingstechnieken leidde o.a. tot analy

se van verbale protocollen. Toch zijn de technieken voor protocol-op

name en interpretatie nog verre van volmaakt. Een algemeen analyse

systeem voor protocollen is volgens Smith (1971) gewenst. Zij stelt 

een systeem voor dat bestaat uit een vaststaande procedure voor het 

opnemen van protocollen, classificatie van elementen van het protocol 

en het bepalen van de belangrijkste trends binnen en tussen protocollen. 

Een dergelijk systeem, indien het geschikt is voor de analyse van com

plexe taken, vergemakkelijkt niet slechts de snelle analyse van com

plexe gedragingen maar ook de generalisatie van conclusies. Het syste

matiseren van belangrijke componenten van complexiteit is volgens 

Smith een belangrijke stap om tot de opzet en uitvoering van complexe 



experimenten te komen. 

In het volgende hoofdstuk zal dan ook een poging gedaan worden dat

gene wat over probleemoplossen bekend is te systematiseren in een 

model. Hierin worden niet de onderzoekmethoden en procedures syste

matisch gerangschikt, maar die aspecten welke in een onderzoek naar 

probleemoplossen van belang kunnen zijn. Een aantal onderzoekingen 

waarhaar in het··volgende hoofdstuk wordt verwezen heeft betrekk~ng 

op begripsvorming, als speciale vorm van probleemoplossen. Op het 

gebied van begripsvormings~problemen is veel experimenteel onderzoek 

verricht. Andere prebleemtypen waaraan in het velgende hoofdstuk werdt 

gerefereerd zijn:(1) inzicht~preblemen, waar bepaalde ebjecten in de 

omgeving meeten worden gemanipuleerd (zie bijveerbeeld het slinger

prebleem ep pag. 43); (2) rekenkundige preblemen (zie bijveerbeeld 

het waterkanen-prebleem ep pag. 51); (3) zeekpreblemen zeals leg

puzzels; en (4) verbale problemen, zeals het eplessen van anagrammen. 



2 EEN MODEL VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 
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Denken en probleemoplossen zijn reeds lange tijd voorwerp van onderzoek 

in de psychologie. Diverse methodes van onderzoek zijn gebruikt (Davis, 

1966). Vaak wordt als uitkomst van onderzoek een ~model" gepresenteerd 

als afbeelding van de onderzochte processen. 

Het woord model wordt in vele betekenissen gebruikt. De variatie hier

in is zo groot dat Apostel (1961) na diverse typen modellen in de niet

formele wetenschappen onderzocht te hebben opmerkt: "We cannot hope to 

give one unique structural definition for models ••• ". De verscheiden

heid in betekenis wordt veroorzaakt door het feit dat modellen verschil

lende functies hebben in de diverse domeinen waar zij worden gebruikt. 

"M:>delvliegtuig" en een "model van een molekuul" zijn voorbeelden van 

een materieel analogon. soms is het woord model synoniem met het woord 

"theorie": "mathematische leertheorie" en "Gestalttheorie" worden bij

voorbeeld modellen genoemd. Elke formele theorie, al of niet in mathe

matische vorm, kan een conceptueel model genoemd worden. 

De afbeelding van probleem-oplossings processen past moeilijk in boven

staande twee model-categorieen. Het menselijk denken is te gecompliceerd 

voor een volledige analyse. Het wordt ge!dealiseerd in een model als 

een benadering van het reele systeem. Binnen de beperkingen van de 

beschikbare technieken kan een model tot op elke gewenst graad van 

nauwkeurigheid gemaakt worden. Gewoonlijk wordt een aantal kenmer-

ken van het systeem geisoleerd en onderzocht met een bepaald doel. 

Alles wat niet relevant of triviaal is m.b.t. het doel van het onderzoek 

wordt in het model weggelaten. Een andere belangrijke rol die een model 

in het wetenschappelijk onderzoek speelt is de hulp ervan bij het gene

reran van experimentele hypotheses. Het model suggereert toetsbare hy

pothesen over het reele systeem,, die daarna getoetst kunnen worden. In 

deze studie wordt er niet naar gestreefd een model op te zetten voor het 

totale cognitieve systeem. Het reele systeem is slechts gedeeltelijk 

bekend. Uit diverse onderzoekingen en inductief redeneren is het ech

ter mogelijk een model te geven van het cognitief functioneren, waarin 

de belangrijkste aspecten die een rol spelen bij probleemoplossen af

gebeeld worden. Het model wordt onderzocht en door analogie kunnen 

afleidingen gemaakt worden over het rell!le systeem • De validiteit van ge-



volgtrekkingen is afhankelijk van de validiteit van de analogie. Bet 

is daarom essentieel dat de relevante, essenti~le elementen van het 

·re~le systeem zo nauwkeurig mogelijk in het model worden gepresenteerd. 

Bovendien is het noodzakelijk dat er een zo groot mogelijke overeenkomst 

is tussen model en reeel systeem voor wat betreft de structurele elemen

ten, zoals het lange en korte termijn geheugen, functionele relaties, 

processen, in- en uitvoer relaties, etc. 

Sinds het begin van het onderzoek van Newell et al. (1958, 1963) heb

ben in computertalen geschreven informatie-verwerkingsprocessen een be

langrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van psychologische modellen 

van het denken en probleemoplossen. Vooral list-processing talen als 

IPL-V, LISP en SNOBAL maakten een nauwkeurige beschrijving mogelijk van 

processen die intelligent gedrag regelen (Reitman, 1967; Newell and 

Simon, 1972). Uitgangspunt voor het construeren van een model voor een 

probleem-oplossings-systeem is de theorie zoals weergegeven in Simon 

and Newell (1970) en Newell and Simon (1972). In hun theorie van infor

matieverwerking worden drie belangrijke componenten onderscheiden: 

1. het informatieverwerkings systeem (de probleemoplosser): dat is de 

probleemoplosser die geconfronteerd wordt met een taak. 

2. de taakomgeving: de situatie waarin de omgeving wordt gekoppeld aan 

een doel, probleem of taak, waardoor.deze omgeving voor de probleem

oplosser ingeperkt wordt. 

3. de probleemruimte: een informatieverwerkings systeem dat wordt ge

confronteerd met een taakomgeving, representeert de probleemomgeving 

in het interne geheugen als een ruimte van mogelijk situaties die 

onderzocht moet worden om die situatie te vinden welke corres~ndeert 

met de oplossing. 

De tbeorie beru!!tl!·opvier hoofdstellingen;. 

.1. slechts enkele grove kenmerken van het menselijk informatieverwerkings

systeem zijn invariant over taak en probleemoplossen. 

2. deze kenmerken zijn voldoende om mogelijk te maken dat een taakomge

ving gerepresenteerd wordt in het informatieverwerkings systeem als 

een probleemruimte en dat het probleemoplossen plaatsvindt in de pro

bleemruimte. 

3. de structuur van de taakomgeving bepaalt de mogelijke structuren van 

de probleemruimte. 
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4. de structuur van de probleemruimte bepaalt de mogelijke programma's 

die gebruikt kunnen worden voor probleemoplossen. 

Deze proposities hebben als achtergrond dat in de mens, gezien als een 

zich gedragend systeem, tamelijk eenvoudige processen plaatsvinden. De 

schijnbare complexiteit van het gedrag in de tijd is grotendeels een 

weerspiegeling van de complexiteit van de omgeving waarin de mens zich 

bevindt. Een informatieverwerkend mens is een adaptief wezen. Er zijn 

slechts enkele intrinsieke kenmerken van de denkende mens die de aan

passingen van zijn denken aan de structuur van de taakomgeving beperken. 

Al het andere in zijn denken en probleem-oplossend gedrag i~ kunstmatig 

(is geleerd) en is voor verbetering vatbaar door het uitvinden van "im

proved designs" (Simon, 1969). Uit het voorgaande volgt dat de structu

rering van de taakomgeving, het ontwerpen van "improved designs" daarvan, 

zeer effectief zou kunnen zijn voor het probleem-oplossend gedrag. 

In figuur 1 is getracht een model te geven van een probleem-oplossings

systeem (P.o.s.) waarin drie hoofdcomponenten zijn te onderscheiden: 

1. het (interne) informatieverwerkings systeem of de probleemoplosser, 

waarin subcomponenten zijn te onderscheiden die de effectiviteit van 

de probleemoplosser kunnen beinvloeden. 

2. de (externe) taakomgeving, waarin taakvariabelen als subcomponenten 

zijn te onderscheiden. De taakomgeving definieert de probleemsituatie, 

die alle relevante stimulus-elementen bevat waarmee de probleemoplos

ser wordt geconfronteerd. 

3. de (interne) probleemruimte: representeert de afbeelding van de externe 

taakomgeving in de probleemoplosser. In deze ruimte vindt een selectief 

denkproces plaats door de probleemoplosser naar mogelijke oplossingen 

voor het probleem. 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zullen de drie componenten van het P.o.s. 
achtereenvolgens besproken worden en getoetst aan de uitkomsten· van 

onderzoek. Dit model is een afbeelding van een P.o.s. dat een taak 

andere beandering dan van een P.o.s. dat een 



Figuur 1: Een m:odel voor het oplossen van problemen 

I. INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM (INTERN) 

De probleetOOplosser (Persoonsvariabelen) 

1. !!!!!!~~!_!"~~!"~!!:~, kennis van regels, begrippen 

strategieEin, theorieen 

2. §~e~:!CJ~!!: 1. beschikbaarheid van functies 

2. oruniddellijk geheugen 

3. lange termijn geheugen 

3. £:~~!!!~:::~-!"~~:::~~~~!"~!!: 
1. intelligentie 

2. cognitieve stijl 

4. ~!~!=~~!!±!!~:::~-!?~!:~~~!!~:!!!!"!~_!~!!: 
1. dogmatisme 

2. lOCitivationele factoren 

3. verschillen in sexe 

4. verschillen in leeftijd 

5. em:otionele factoren 

+r---------------+ 
II. TAAKOMGEVING (EXTERN) 

1 • !!!~~!::!~~!~: 

1. formulering van het probleem 

2. inperking en stimulering 

3. richting geven 

4. set 

5. functionele fixatie 

2. !~~~~!::!!::!:!~: 

1. relatieve m:oeilijkheid 

a) identificeren van regels 

b) identificeren van attributen 

cJ methode van aanbieden 

2. beloningen en verbalisatie 

3. tijd: 

a) tussen stimuli 

b} oplossingstijd 

4. extrinsieke/intrinsieke moeilijkheid 

5. redundantie in de taak.structuur 

3. ~!"~~!~~~~!!~~!~: 

1. spanning, angst en frustratie 

2. oplossen van problemen: individueel/in groep 

III. PROBLEEMRUIMTE {INTERN) 

1. Representatie van II in I 

2. Structuur van II bepaalt m:ogelijke programma's 

voor probleemoplossen 

3. III is niet taak-invariant 

4. III wordt door I onderzocht 

5. In III: serieel onderzoek via heuristieken 

6. Selectief zoe ken door in perking zoekgebied 

7. Zoekstrategieen (heuristieken) 

8. Presentatie van uitkomsten (verbaal, nume-

riek, enz.) 
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3 HET INFO~TIE· VERWERKINGSSYSTEEM 

Onder het informatieverwerkings systeem verstaan Newell and Simon (1972) 

de probleemoplosser die wordt geconfronteerd met een taak. Kenmerken van 

dit systeem zijn volgens de auteurs, dat het serieel werkt, dat slechts 

een proces tegelijk kan plaatsvinden en dat elementaire processen zich 

zeer snel afspelen en dat het systeem adaptief is, dat wil zeggen het 

gedrag van het systeem wordt grotendeels bepaald door de eisen die de 

taakomgeving stelt en slechts voor een klein deel door de eigen interne 

kenmerken van het systeem. Hoewel bij Newell and Simon (1972) het infor

matieverwerkings systeem niet verder wordt onderverdeeld in categorie~n, 

is hier getracht binnen dit systeem, als belangrijke component van het 

model voor het oplossen van problemen, subcategorieen aan te brengen. De

ze subcategorieen geven weer welke aspecten van het gedrag van de pro

bleemoplosser in de veelheid van onderzoek een rol spelen. De volgende 

subcategorieen worden onderscheiden en in de volgende paragrafen achter

eenvolgens uitgewerkt: (1) het initieel repertoire of de informatie die 

de probleemoplosser reeds bezit als hij geconfronteerd wordt met een pro

bleemsituatie, (2) de geheugencapaciteit, (3) cognitieve randvoorwaarden, 

waaronder verstaan wordt een aantal aspecten van het cognitief functio

neren, en (4) niet-cognitieve persoonsvariabelen .zoals dogmatisme, moti

vatie, sexe, enz. 

3.1 Initieel repertoire 
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Newell and Simon (1972) stellen dat een aantal kenmerken van de pro

bleemoplosser bepalen welk programma hij kiest om een probleem-oplos

singstaak aan te pakken. De beschikbaarheid van klassen van symbolen, 

structuren, concepten,enz., bepalen op welke wijze hij de probleemruim

te kan onderzoeken. 

Stollberg (1956) meent ook dat probleemoplossen niet mogelijk is zonder 

dat het individu de beschikking heeft over bepaalde goed geselecteerde 

feiten en principes. Het lijkt voor de hand te liggen dat de mate van 

kennis over het probleemgebied het gedrag be!nvloedt in de probleem

oplossingssituatie. Burak and Moos (1956) stellen dat initiele erva

rlngen niet noodzakelijk leiden tot een goede oplossing. Zij vonden 

dat niet altijd snel een beroep wordt gedaan op aanwezige relevante 



ervaring om toe te passen op een probleem. Uit hun onderzoek bleek 

verder dat noch het zich bewust zijn van een algemeen principe, noch 

voorbeelden daarvan een individu noodzaken deze informatie toe te pas

sen op een nieuw probleem dat gebaseerd is op dat principe. Butts (1965) 

vond een significante (5% niveau) positieve correlatie tussen kennis 

van wetenschappelijke feiten en principes en het kunnen oplossen van 

problemen binnen het domein waar deze feiten en principes een rol spe

len. 

Bourne (1970)experimenteerde met een taak, waarin subjecten problemen 

moesten oplossen met het doel de correcte conceptuele regels te vinden 

voor het sorteren van geometrische figuren. Het resultaat van dit on

derzoek suggereert een voorlopig hierarchisch model van kennis en 

vaardigheden voor deze taak. Voorafgaande ervaring met een aantal re

gels leidt in een probleem-oplossings situatie tot de verwerving van 

een systeem dat zelf weer een bovengeschikt concept is. Deze uitkomst 

is in overeenstemming met het cumulatief model van leerprocessen van 

Gagne (1964}. In dit model werden 8 typen leerprocessen onderscheiden, 

hetgeen impliceert dat er 8 verschillende soorten cognitieve activitei

ten plaatsvinden, waaruit dan weer 8 verschillende typen bekwaamheden 

kunnen worden afgeleid. Het belangrijkste theoretische idee is, dat 

voor het leren van elke nieuwe bekwaamheid, voorafgaand leren van de 

onderliggende bekwaamheden, die opgenomen zijn in de nieuwe bekwaam7 

heid,vereist is. Het leren van regels van hogere orde vereist het voor

afgaand leren van eenvoudiger regels; het leren van regels vereist het 

initiele leren van relevante concepten, etc. Een additioneel theoretisch 

uitgangspunt is, dat intellectuele ontwikkeling primair gezien kan wor

den als het resultaat van het cumulatieve effect van het leren van in

tellectuele vaardigheden, inclusief transfermechanismen. De intel

lectuele ontwikkeling is (behalve op zeer jonge leeftijd) geen func-

tie van de leeftijd maar van de mate van en het type van voorafgaand 

leren. 

In het model van Gagne is probleemoplossen het hoogste leerproces in 

de hierarchie. De theorie van Gagne impliceert dat probleemoplossen 

binnen een bepaald domein pas mogelijk is, nadat bepaalde stimuli in 

dat domein worden gediscrimineerd, dat reeksen van twee of meer stimu

lus-respons,verbindingen zijn gevormd, dat concepten binnen dit gebied 
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zijn geleerd, evenals principes die betrekking hebben op reeksen van 

twee of meer concepten. 

Gagne (1964) stelt dat in probleemoplossen de belangrijkste variatie-

bron bestaat uit de individuele bekwaamheden van proefpersonen (eerder 

verkregen regels, waarvan de beschikbaarheid gemeten kan worden onaf

hankelijk van de probleem-oplossings situatie). Hij benadrukt de belang

rijke rol van classificatie of begripsvorming in probleemoplossen en 

stelt dat een individu in een probleemsituatie niet primair reageert 

op de fysische stimuli in de situatie, maar vooral op mediationele as

pecten die deze stimuli representeren. Met andere woorden het individu 

werkt meer met begrippen en de informatie die deze begrippen inhouden (hun 

"betekenis") dan met de fysische objecten of gebeurtenissen in de situ

atie. 

Mowrer (1960) stelt dat door iets te classificeren een individu in staat 

is dit te relateren aan andere leden van een categorie waarmee hij reeds 

eerder ervaring had. Op overeenkomstige wijze meende Skinner (1953) dat 

het ordenen en herordenen van stimuli de kans vergroot dat er een res

pons wordt gegeven die een oplossing kan zijn. Dit houdt in het kijken 

naar een situatie van verschillende gezichtspunten en het classificeren 

van stimuli of informatie op verschillende manieren. 

Gagne and Rohwer (1969} geven in een overzicht van recente onderzoe

kingen op het gebied van de onderwijspsychologie de volgende samenvat

ting. Er kan geen twijfel aan bestaan dat het probleem van identifice

ren en meten van de effecten van voorafgaand leren op het leren van daar

opvolgende taken (verticale transfer) een belangrijk aspect van onder

zoek is. De door hen samengevatte studies geven steun aan de idee dat 

het leren van bepaalde klassen van taken afhankelijk is (in de zin van 

positieve transfer) van voorafgaand leren van andere klassen van taken. 

Begripsvorming bijvoorbeeld is afhankelijk van voorafgaand leren van di

mensie-discriminatie, het leren van regels van voorafgaande begripsvor

ming en probleemoplossen van voorafgaand leren van relevante regels. 

3.2 Geheugencapaciteit 
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In een overzichtsartikel stellen Newell and Simon (1967) dat een vol

doende verklaring van het vormen en leren van begrippen moet steunen 

op het begrijpen van de structuur van zowel het lange termijn als het 

onmiddellijke geheugen. 

Het lange termijn geheugen verwijst naar het repertoire van elementaire 

en complexe begrippen dat in het geheugen opgeslagen is en dat door 



de proefpersoon worden ingebracht in de taak die hem door de onderzoe

ker wordt voorgelegd. 

Het onmiddellijke geheugen speelt een rol omdat de proefpersoon infor

matie moet opzoeken en vasthouden uit een serie voorbeelden om te kun

nen bepalen welk begrip de onderzoeker heeft gekozen. 

Bruner al .. (1956) merken op dat de strategie~n die door proefperso-

nen worden gekozen bij het uitvoeren van een begripsvormingstaak be

invloed worden door de belasting van het onmiddellijke geheugen. Feldman 

(1963} toonde aan dat begrenzingen van het onmiddellijke geheugen het 

de proefpersonen mogelijk maken patronen te ontdekken in reeksen stimu

~i met ruis, waarin zij eerst geen patronen konden waarnemen. 

Enkele algemene kenmerken van het geheugen worden door Newell and Simon 

(1967} gepostuleerd (zie figuur 2}: 

1 .• geheugen hierarchie: het lange termijn en onmiddellijke geheugen va

rieren in capaciteit, opslagtijden en toegangstijden. 

2. Seriele verwerking: alles waar de aandacht op wordt gericht en/of 

gefixeerd, komt in het onmiddellijke geheugen. Daarna volgt trans

port naar het lange~termijn geheugen, 

3. Programma-geheugen: structuren die de kenmerken hebben van een pro

gramma (d.w.z. de uitvoering van zoekprocessen mogelijk maken), wor

den bewaard in het lange termijn geheugen. Methoden, strategieen 

en plannen varieren van persoon tot geval, afhankelijk van de in

houd van het lange termijn geheugen en het fragment daarvan dat 

wordt opgeroepen. Wat gefixeerd blijft zijn kennelijk "processing 

rates" en de geheugen-grootte. 

Dominowski (1965) maakt een onderscheid tussen: (1) retentie van stimu

lus kenmerken, hypothesen en andere informatie tijdens het proces van 

het oplossen van het experimentele probleem en, (2) de retentie van het 

begrip nadat het eenmaal is geleerd. 

Het grootste deel van de publicatie van Dominowski betreft het eerst

genoemde aspect en heeft dus betrekking op het korte-termijn geheugen. 

Met betrekking tot het bovengenoemde tweede aspect haalt hij onderzoe

kingen aan die een indicatie geven dat de retentie van begrippen nadat 

zij eenmaal geleerd zijn, erg groot is. 
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1. lange 

termijn 

geheugen 

grootte of capaciteit 

Onbeperkte grootte: gevari

eerde inhoud; een grote hoe

veelheid inhoud schijnt iso-

I opslag- en toegangstijd 

Zoekperiode ongeveer ge

lijk aan die van het onmid

dellijke geheugen. Opslag-

morf te zijn met verbale sym- proces echter veel lang

bolen en associatief georga- zamer. Een jonge volwas

niseerde structuren van ver- sene heeft ongeveer 5 tot 

bale symbolen. 10 seconden nodig om een 

In elke cognitieve prestatie nieuwe associatie te leg

wordt slechts door een klein gen tussen een paar sym

deel van de totale geheugen- bolen die reeds associa-

inhoud enige invloed uitge- tief zijn opgeslagen. 

oefend op de prestatie. 

2. onmiddel- Klein: door hercoderen vele 

lijk ge- "kleine" informatieeenheden, 

Enkele honderden milli-

seconden. 

heugen i. p. v. minder "grote" eenhe

den. De ogenschijnlijke ca

paciteit kan bijna onbe

perkt worden opgevoerd. 

Maar een symbool stru~tuur 

wordt slechts een "chunk" 

doordat deze wordt gefixeerd 

in het lange-termijn geheu

gen. 

Figaur 2: Algemene :kerunerken van het geheugen 

In zijn beschouwing over geheugen effecten bij het leren van begrippen 

stelt Dominowski dat het onderzoek van Underwood (1957) naar respons

contigu!teit het beginpunt is geweest van veel onderzoekingen. 

Studies over (1) "massed" versus "distributed" leren, (2) "instance 

contiguity" en (3) uitstel van informatieve terugkoppeling, worden in 

dit verband genoellld. Underwood (1961) toonde aan dat vergeten gebeurt 

tijdens het interval tussen twee aanbiedingen van de stimulus. Er zijn 

andere studies waarin aangetoond wordt dat "distributed" leren superieur 



is aan "massed" leren (Brown) 1956; Oseas et al. 1952 en Un-

derwood et al. 1952) • 

In een studie van Richardson and Bergum (1954) worden in begripsvor

mingstaken drie fasen onderscheiden: 

a) ontdekken van dimensies, b) ontdek:ken van de relevante kenmerken, 

en c) het associeren van correcte responsen met de kenmerken. De re

sul taten van deze studie suggereren het volgende: als de "van bui ten 

leren" component van de taak toeneemt, is de kans grater dat distri

buted leren een positief effect heeft. Als het totale aantal leerpo~ 

gingen toeneemt of als het vereiste criterium verzwaard wordt, draagt 

de van buiten leren component meer bij aan de totale score. Hieruit 

volgt de tendens, dat distributed leren een positief effect heeft op 

het leren van begrippen. (Dominowski, 1965). 

Met betrekking tot "instance co.ntiguity" (= het gelijktijdig voorkomen 

van voorbeelden) kan opgemerkt worden dat de voorspelling dat een gro

tere instance contiguity een positief effect heeft op het leren, ge

steund wordt door een aantal studies waarin verschillende materialen 

en procedures werden gebruikt. (Underwood, 1952,; Newman, 1956; Schulz 

et al. 1963; Kurz ~ al. 1956; Peterson, 1962; Bourne, 1963; Hovland 

et al. 1953 en Wood et &· 1968) • 

Onderzoek naar uitstel van informatieve terugkoppeling leverde over het 

algemeen uitkomsten op die tegengesteld waren aan de voorspelling, dat 

toename van de temporele scheiding tussen aanbieding van de stimulus 

en het aangeven van de correcte respons op de stimulus (informatieve 

terugkoppelingl zou interfereren met begripsvorming. De stimulus en 

de correcte respons zouden minder in elkaars nabijheid verschijnen. 

Resultaten die deze hypothese ondersteunen worden gegeven in Bourne 

(1957). Tegengestelde aanwijzingen zijn te vinden in Bourne and Bunder

son (1963). 

Dominowski (1965) geeft verder een overzicht van studies waarin gerappor

teerd wordt over rechtstreekse manipulaties van geheugen-hulpmiddelen. 

Hij concludeert dat het waarschijnlijk is dat het uitvoeren van een taak 

wordt vergemakkelijkt door het subject te voorzien van visuele geheugen

hulpmiddelen zoals stimulus kenmerken, classificatie van voorbeelden, 

enz.,die enige tijd voor het subject beschikbaar blijven. Bovendien wa

ren de subjecten niet goed in staat gebruik te maken van eerder aange-
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boden en niet langer beschikbare informatie indien het aantal volgende 

voorbeelden toenam. Dit is te verklaren door retroaktieve inhibitie 

tijdens begripsvorming. Dominowski merkt tenslotte op dat er behoefte 

is aan onderzoek waarin materialen en procedures direct worden verge

leken, waarl:>ij bovendien aan de proefpersonen gevraagd moet worden wat 

zij zich herinneren van de voorbeelden die eerder werden aangeboden, 

opdat getoetst kan worden dat door de verschillende procedures die wor

den toegepast ook werkelijk verschillende geheugenhulpmiddelen zijn ge

creeerd. 

Eagle (19671 onderzocht de effecten van leerstrategie~n op reproductie. 

In een eerste onderzoek reproduceren proefpersonen die een associatie

ve organisatie gebruikten (een strategie waarbij woorden op de een of 

andere wijze aan elkaar gerelateerd worden), significant meer woorden 

dan proefpersonen met een directe herhalingsstrategie. 

In een tweede studie Werden drie verschillende strategieen via instruc

ties aan verschillende groepen toegewezen. Strategie-instructies op 

zichzelf hadden geen direct effect op reproductie, maar de door de 

proefpersonen gerapporteerde strategie be!nvloedde significant de 

kwantiteit van de reproductie. In alle drie instructiegroepen was de 

gerapporteerde associatieve organisatie strategie gerelateerd aan een 

grotere reproductie dan de. gerapporteel;'de herhalingsstrategie. 

Wood and Terborg (1968) vonden in twee experimenten met betrekking tot 

vrije reproductie, dat een instructie om opeenvolgende items met el

kaar te associeren effectiever is dan een herhalingsinstructie. Een 

controle-groep was beter dan de herhalings-conditie, maar minder goed 

dan de conditie met de associatie-strategie. Het was niet duidelijk of 

het instructie-effect afhankelijk van de te reproduceren items (abstract 

versus concreet) was, maar er waren aanwijzingen dat het instructie-ef

fect evenredig toenam met het aantal leerpogingen. 

Bijers et !l· (1968) onderzochten het leren van visuele begrippen 

onder verschillende condities, namelijk het al of niet geven van een 

instructie in een bepaalde strategie en het al of niet aanbieden van 

geheugen-hulpmiddelen. Het bleek dat de aangeboden strategie een po

sitief effect had op de taakuitvoering indien geen geheugen-hulpmidde~ 

len werden aangeboden. 

Denny (19691 voerde een serie experimenten uit waarin het verschil on-



derzocht werd tussen het herkennen en het herinneren van begrippen 

van verschillende moeilijkheidsgraad. 

De moeilijkheid van de verschillende begrippen was geordend op basis 

van het aantal pogingen om het criterium te bereiken. Het onthouden 

van eerder aangeboden stimuli binnen een probleem werd bepaald door 

een herkennings-geheugentaak voor elke stimulus. In twee experimenten 

werd aangetoond dat de geheugenfout groter was voor begrippen waarvoor 

meer pogingen nodig waren om het criterium te bereiken. 

In een derde experiment verminderde het verschil tussen het aantal po

gingen om het criterium te bereiken tussen twee begrippen doordat de 

geheugenbelasting van vooraf aangeboden stimuli werd verlaagd. 

De resultaten van deze experimenten duiden er o.a. op dat verschillen 

in het kunnen onthouden van eerder aangeboden stimuli de beperkende 

factor is die bijdraagt aan de verschillen in het aantal pogingen om 

het criterium te bereiken, en dat de geheugenbelasting door het ge

bruik van strategie~n gereduceerd kan worden (Bruner, et al, 1956). 

Uit de hiervoor besproken studies kan afgeleid worden dat geheugeneffec

ten van belang kunnen zijn voor het leren gebruiken van begrippen en 

regels die van belang zijn voor begripsvorming. Het onthouden van be

grippen zou bevorderd kunnen worden indien voorbeelden tegelijkertijd 

voorkomen, indien geheugen-hulpmiddelen worden aangeboden en indien 

de proefpersonen geinstrueerd worden in het hanteren van een bepaalde 

leerstrategie. Niet helemaal duidelijk is nog of het gelijktijdig aan

bieden van geheugenhulpmiddelen en een leerstrategie tot gevolg heeft 

dat beide niet effectief zijn. Wel lijkt het waarschijnlijk dat een 

strategie die stimuluskenmerken zinvol aan elkaar relateert effectiever 

is dan een strategie waar slechts het onthouden wordt benadrukt. Hoe

we! een groot aantal studies op het gebied van het geheugen zijn uit

gevoerd, zijn hieruit nog niet veel duidelijke richtlijnen af te lei

den voor condities die het effectief leren oplossen van problemen kun

nen bevorderen. 

3.3 Oognitieve randvoorwaarden 

In de volgende paragrafen worden een aantal aspecten van het cognitief 

functioneren samengevat, die van belang kunnen zijn voor het leren op

lossen van problemen. Getracht is binnen het gebied van de cognitie 

onderscheidingen aan te brengen waarbinnen de aangehaalde studies wor

den gerangschikt. 
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3.3.1 Intelligentie 
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In veel onderzoekingen is getracht een relatie te vinden tussen het 

gedrag op tests die een maat zijn voor de intelligentie en de wijze 

waarop problemen worden opgelost. 

In een aantal experimenten is aangetoond dat er een positieve corre

latie bestaat tussen het intelligentieniveau {zeals gemeten met tests 

voor convergent denkeruen begripsvorming.Intelligente proefpersonen 

leren begrippen sneller en maken minder fouten dan minder intelligen

te proefpersonen. Ook de transfer van begrippen is positief gecorre

leerd met het leren van begrippen. {Jacobson et al. 1969 en Lemke 

et al. 1967). 

Uit een onderzoek naar relaties tussen cognitieve factoren en pro

bleemoplossen bleek dat er significante correlaties voorkwamen tussen 

het criterium {het kunnen oplossen van semantische problemen) en en

kale factoren uit het "structure of intellect" model van Guilford, 

(1967), De hoogste correlatie kwam voor tussen de criteriummaten en 

een test die ontworpen was om de bekwaamheid te meten om te werken 

vanuit de informatie gegeven in de uitgangssituatie. Dit zou erop 

kunnen wijzen dat het kunnen ontwikkelen en hanteren van een zoek

madel of anticiperend schema een belangrijke rol speelt bij het op

lossen van de in deze studie gebruikte problemen (Merrifield 

1962), 

Een ander aspect, de mate van abstract denken, correleerde negatief 

met de tijd die nodig was om een probleem op te lassen, waarbij de 

proefpersonen oplossingen lllOesten bedenken in een concrete situatie. 

Proefpersonen die een hoge score behaalden op de test voor abstract 

denken produceerden echter meer oplossingen voor het probleem dan 

proefpersonen met lage scores. (Staats, 1957 en Maltzman et al. 1956). 

Wor~n proefpersonen gedifferentieerd naar divergent denken dan zijn 

er aanwijzingen dat degenen die hoog scoren op tests voor divergent 

denken betere resultaten behaalden op tests die begripsvorming meten 

dan degenen die een lage score behaalden (Laughlin, 1967). 

Dunham and Bunderson {1969) onderzochten de relaties tussen een aan

tal cognitieve bekwaamheden en problemen op het gebied van begrippen 

waarin meerdere categorieen een rol speelden. Bovendien werd nage

gaan of deze relaties gewijzigd konden worden door manipulatie van 

een instructievariabele. In het onderzoek werden de op .te los sen 

begrippen aangeboden onder twee verschillende condities' van instruc-



tie. In een conditie werd een beslissingsstrategie voor het oplossen 

van de problemen aangeboden1in een tweede conditie werd dit niet ge

daan. Onder beide condities verschilden de gemiddelde resultaten van 

het oplossen van de problemen niet. Instructie in een beslissings

strategie had echter wel effect op de relaties tussen maten voor cog

nitieve bekwaamheden en de resultaten van het oplossen van problemen. 

In de conditie zonder strategie-instructie was de factor associatief 
geheugen essentieel. Onder de conditie waarin een beslissingstrategie 

werd aangeboden bleek de geheugenfactor een minder belangrijke rol 

te spelen maar de factor logisch denken droeg veel meer bij tot het 

goed kunnen oplossen van de problemen dan in de andere conditie. Door 

de instructie in een beslissingsstrategie werd de geheugenbelasting 

verminderd, maar zou een grater beroep worden gedaan op denkprocessen. 

Blijkbaar is het mogelijk door manipulatie van de instructie een ver

andering te veroorzaken in de wijze waarop informatie wordt verwerkt 

tijdens het oplossen van problemen. Hoewel deze verandering niet van 

invloed behoeft te zijn op het uiteindelijke resultaat kan de wijze 

van instructie de belasting van informatieverwerking verplaatsen, bij

voorbeeld van het geheugen naar het logisch denken. 

Laughlin et ~· (1968) onderzochten de relatie tussen cognitieve 

bekwaamheden en begripsvormingsproblemen in een situatie waar de 

proefpersonen er wel van op de hoogte waren dat zij begrippen leer

den (intentionele taak) en een situatie waar de proefpersonen daar

van niet op de hoogte waren, maar waar achteraf werd nagegaan in wel

ke mate toch begrippen geleerd waren (incidentele taak). In beide 

situaties bleek er een positieve correlatie te bestaan tussen be

gripsvorming en tests voor convergent en divergent denken, maar in 

de incidentele taak bleek divergent denken een betere voorspeller 

voor begripsvorming en in de intentionele taak waren maten voor con

vergent denken een betere voorspeller. 

Karlins et al. (1967a en 1967b) onderzochten in enkele experiment

ten de relaties tussen de bekwaamheid om informatie te verwerken en 

het kunnen oplossen van problemen. Het uitgangspunt voor deze studies 

was de veronderstelling dat de mate van informatieverwerking afhan

kelijk is van de z.g. integratieve complexiteit van een persoon. On

der een grote integratieve complexiteit wordt verstaan de bekwaamheid 
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om door een groot aantal perceptuele categorie~n informatie te ont

vanqen en deze informatie-eenheden te kunnen structureren door con

ceptuele of combinatorische regels. Verondersteld werd dat integra

tief complexe proefpersonen een uitgebreider zoekproces tijdens pro

bleemoplossen zouden ondernemen dan minder integratief complexe 

proefpersonen. Inderdaad bleken integratief complexe proefpersonen 

tijdens het oplossen van complexe problemen naar meer verschillende 

typen informatie te vragen dan de inteqratief minder complexe proef

personen. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of de bekwaamheid om 

een aantal relevante vraqen te kunnen stellen in een taakomqeving 

beschouwd kan worden als een aspect van divergent denken. 

Uit het voorgaande blijkt dat over het effect van intelligentie op 

het kunnen oplossen van problemen weinig duidelijk generalisaties 

zijn te geven. Er zijn aanwijzingen dat het intelligentieniveau posi

tief gecorreleerd is met het sneller en met minder fouten kunnen op

lossen van problemen en dat probleemoplossen positief be!nvloed wordt 

door de bekwaamheid om informatie te verzamelen, te structureren en 

te analyseren. Het lijkt ook waarschijnlijk dat door de wijze van 

instructie, waarop in hoofdstuk 4 over de taakomgeving verder wordt 

ingegaan, bepaalde cognitieve factoren geactiveerd of juist geredu

ceerd kunnen worden tijdens het oplossen van problemen. Ook zijn er 

aanwijzingen dat tijdens het verzamelen en het verwerken van infor

matie in een taakomgeving zowel convergente als divergente denkpro

cessen een rol spelen. Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat 

in de fase van informatieverzameling, waar vooral vragen gesteld moe

ten worden,de nadruk ligt op het divergente denken, terwijl tijdens 

de fasen van het ordenen en analyseren van informatie~eenheden het 

convergente denken een belangrijke rol speelt. 

3.3.2 Cognitieve stijl 
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Resultaten uit een aantal studies die zich richtten op·cognitieve stijl 

suggereren dat de cognitieve stijl van iemand van invloed kan zijn op 

de uitvoering van een aantal leertaken. Volgens Davis and Klausmeier 

(1970) is de cognitieve stijl een variabele die de wijze van begrips~ 

vor~ng en het oplossen van problemen kan beinvloeden. De term cog

nitieve sti)l refereert aan vaste patronen in iemands cognitieve ge-



drag, die voortkomen uit de wijze waarop iemand de externe omgeving 

waarneemt en in structuren vastlegt. (Kagan, Moss and Sigel, 1963). 

Een aantal verschillende dimensies zijn voorgesteld binnen het nog-

al vaag omschreven gebied van de cognitieve stijl. Een gezichtspunt 

hebben al deze voorstellen gemeenschappelijk, namelijk de dimensie 

waarop een individu complexe stimulusconfiguraties waarneemt en ana

lyseert. De twee polen van deze dimensie worden gekenmerkt door sub

jecten die de componenten van het stimuluscomplex analyseren en daar 

differentiaties in aanbrengen en subjecten die daarin niet slagen en 

op het stimuluscomplex diffuus als een geheel reageren, Kagan et al. 

(1963) classificeerden eerstgenoemde subjecten als analytisch en laatst~ 

genoemde relationeel. Zij stellen dat een indeling in deze twee groepen 

overeenkomst vertoont· met de veld~afhankelijk/onafhankelijke classifica

tie van Witkin et al, (1959). · 

Een overeenkomstig systeem is voorgesteld door Gardner ( 1953) , waar

in het continufrm ioopt van differentierende tot niet~differentieren

de subjecten. Samengevat: er zou een dimensie zijn die enerzijds in

houdt een actieve analyse en anderzijds een passieve, globale aanvaar

ding van een complexe stimulussituatie. 

De relaties tussen maten voor cognitieve stijl en leertaken zijn door 

een aantal onderzoekers nagegaan. Fitzgibbons et al. (1965) vonde~ 

bijvoorbeeld dat het herinneren en herkennen van woorden met een so

ciale betekenis,die terloops in een experiment werden aangeboden, po

sitief correleerden met veld-afhankelijk. Overeenkomstige resultaten wor

den gerapporteerd door Vaught et al. (1966) bij een taak waar vor-

men door middel van de tastzin moesten worden herkend. Guetzkow (1951) 

vond een positieve correlatie tussen het kunnen oplossen van preble-

men en goede resultaten op de Embedded Figure Test, een maat voor 

cognitieve stijl. 

Davis et al. (1979) onderzochten in hoeverre cognitieve stijl van in-

vloed is op de uitwerking van een gestandaardiseerde begripsvormings

taak, waarvan de complexiteit werd gevarieerd. De hypothese werd be

bevestigd dat analytische subjecten minder moeite hadden met het iden

tificeren van begrippen dan minder analytische subjecten. De auteurs 

veronderstellen dat dit resultaat als volgt is te verklaren. 
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Niet-analytische stibjecten zijn niet zo goed in staat zich individu

ele voorbeelden te herinneren als analytische stibjecten. Bovendien 

is het mogelijk dat niet-analytische personen minder in staat zijn 

terugkoppeling te gebruiken, informatie te verwerken of hypothesen 

even effectief te toetsen als analytische personen. 

Coop et ~ (1970) vonden in een onderzoek naar de relatie tussen cog

nitieve stijl en onderwijsmethoden echter geen significante verschil

len tussen de studenten met een analytische en niet-analytische stijl 

met betrekking tot het leren van feitenkennis en prestaties op begrips

generalisatie taken. 

Dat differentiatie in wel en niet-analytische stijl geen significante 

verschillen oplevert kan volgens de auteurs het gevolg zijn van de 

discrepantie tussen de test waarmee cognitieve stijl wordt gemeten en 

de inhoud van de leertaken. De score op de test is namelijk gebaseerd 

op de responsen van stibjecten op lijntekeningen en foto's. Deze res

ponsen zijn vooral perceptueel van aard. Er zijn echter geen aanwij

zingen dat het meer conceptuele en symbolische materiaal van de leer

taken op dezelfde wijze benaderd wordt als het testmateriaal. Boven

dien stellen de auteurs de hypothese dat studenten hun perceptuele 

voorkeuren gemakkelijk aan kunnen passen aan de eisen die een onder

wijssituatie stelt. Hun conclusie is dat de cognitieve stijl van stu

denten hun niet predisponeert voor een bepaald type leerinhouden. 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat veel probleemoplossingstaken een 

selectieve aandacht vragen voor relevante aspecten van complexe sti

mulussituaties. Uit het hiervoor geciteerde onderzoek komen echter nog 

weinig aanwijzingen dat de tot nu toe gehanteerde operationalisaties 

van cognitieve: stijl duidelijk in verband zijn te brengen met de w~jze 

waarop problemen worden opgelost. 

3.4 Niet-cognitieve persoonsvariabelen 

Newell and Simon (1972) stellen dat de taakomgeving en tot op zekere 

hoogte de algemene intelligentie van de probleemoplosser in hoge mate 

zijn gedrag bepalen, onafhankelijk van de gedetailleerde interne struc

tuur van zijn informatieverwerkings systeem. Toch is binnen hun theorie 

nog een belangrijke vraag welke aspecten invariant zijn over de taak 

en de probleem-oplosser. Bovendien wordt de vraag gesteld, welke vari

abelen de niet-invariante aspecten bepalen. Door Newell en Simon wordt 

niet ingegaan op niet-cognitieve persoonsvariabelen, die mogelijkerwij-



ze een deel van de niet-invariante aspecten bij probleemoplossen kun

nen bepalen. Een aantal onderzoekers heeft hier echter wel aandacht 

aan besteed. In de volgende paragrafen zal dan oak nagegaan worden in 

hoeverre relaties gevonden zijn tussen niet-cognitieve persoonsvaria

belen en de wijze waarop problemen worden opgelost. 

3.4.1 Dogmatisme 

Torcivia and Laughlin (1968) onderzochten de relatie tussen begrips

vormingsstrategieen en dogmatisme, zoals gemeten met de Rokeach Dog

matisme schaal. 

De problemen waren conjunctief van aard met twee relevante attribu

ten. Er waren twee stimulus-situaties. (.1) abstract: kaarten met plus

en mintekens en kleuren en (2) sociaal: kaarten met tekeningen van 

een sociale si tuatie., waarin een kind bedreigd wordt door een ander. 

Over deze twee condities werden proefpersonen die een hoge, respektie

velijk een lage score behaalden op de dogmatisme schaal per toeval 

verdeeld. Enkele resultaten van dit onderzoek zijn, dat er qeen 

verschillen waren tussen de proefpersonen met een hoge en lage dog

matisme~score in het gebruik van een strategie waar. bij elke kaart

keuze slechts een kenmerk door de proefpersoon werd veranderd. 

Een andere strategie, waarbij twee of meer kenmerken tegelijk per 

kaa:ttkeuze werden veranderd, werd vooral toegepast door proefperso

nen met een lage dogmatisme~score. Deze strategie, waar het gokel~

ment een rol speelt, werd door alle proefpersonen meer gebruikt bij 

het oplossen van de abstracte dan van de sociale problemen. Oak uit 

ander onderzoek blijkt, dat het al of niet flexibel kunnen reageren 

op probleemsituaties een differentieel effect heeft op de wijze waar

op de probleemruimte wordt onderzocht. 

Johnson (1972) merkt op dat cognitieve flexibiliteit een belanrijke 

factor in probleemoplossen kan zijn. Dit werd aangetoond door Rokeach 

(1960) in zijn studies over de open en closed mind. Scores op een dog

matisme test die differentieren tussen individuen met open en closed 

minds, correleerden met scores op attitudetests, waarden en verande

ringen in ideeen en opinies, maar oak met individuele verschillen met 

betrekking tot bepaalde waarneembare aspecten van probleemoplossen. 

De open-minded, die een lage score heeft op de dogmatisme-test, is 

beter in staat nieuwe ideeen en opinies te hanteren die niet over-
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~enkomen met opinies die hij al heeft verworven en hij is in staat 

nieuwe informatie te int.egreren met reeds aanwez.ige informatie. De 

theorie van Rokeach over dogmatisme kan van belang zijn voor het zoe

ken naar informatie in een probleemruimte (Johnson, 1972). Long and 

Ziller ( 1965} correleerden de "ik weet het niet" antwoorden op een 

aantal speculatieve vragen met scores op de dogmatische schaal. Het 

aantal "ik weet het niet" responsen correleerde negatief met de dog

matisme score.- Dit wijst erop dat naar mate iemand een meer dog

matische instelling heeft, hij minder geneigd is antwoorden te zoe

ken in een onzekere situatie. 

Uitstellen van een beslissing correleerde negatief met dogmatisme. 

De niet-dogmatische persoon zal meer informatie zoeken, terwijl de 

dogmatische persoon de informatie die hij bezit zal beschermen om 

deze te kunnen handhaven. 

Hoewel nog niet veel informatie beschikbaar is, zou uit het vooraf

gaande de voorlopige conclusie getrokken kunnen worden dat zoekpro

cessen in een probleemruimte gehinderd of gestimuleerd kunnen worden 

door de meer of minder dogmatische instelling van de probleem-oplos

ser. Vooral in nieuwe, onbekende probleemsituaties zou dit een rol 

kunnen spelen. 

3.4.2 Motivationele factoren 
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Guilford (1967} geeft een korte bespreking van motivatie bij het 

maken van tests. Zijn belangrijkste opmerking is dat er geen ade

quate kennis is over verschillen in motivatie tijdens het maken van 

een test en de effecten daarvan op testscores. 

Burt et (1962) onderzochten de effecten van de redenen waarom 

men een test maakt op de testresultaten. Studies van kinderen en 

studenten, waarin de proefpersonen zich bewust waren van het doel 

van de test, toonden aan dat de gemiddelde scores op tests in een 

experimentele situatie lager waren dan tests waarvan het doel was 

proefpersonen te vergelijken en waar het element van wedijver werd 

benadrukt. 

Hoepfner et ~ (1964} voerden een onderzoek uit, waarin studenten 

moesten beoordelen in hoeverre zij elk deel van een batterij tests 

prettig vonden. Een summering van deze oordelen werd gebruikt als 

motivatie-index,waaruit een score werd afgeleid voor de mate van in

spanning van de proefpersonen bij het m~en van de tests. Daze sa-



mengestelde score voor de mate waarin tests prettig werden bevonden 

werd gecorreleerd met elk van de 47 tests. De correlaties varieerden 

van -.01 tot .30, met een gemiddelde van +.18. Van de 47 correlatie

coefficienten waren er 27 significant op het 1% niveau. Dit resul

taat wijst erop dat de motivatie effect kan hebben op de testpresta

ties. Vogler and Ault (1969) gebruikten een conditioneringstaak waar

in zinnen Werden geconstrueerd, om motivationele factoren te onderzoe

ken. Verondersteld werd dat het aspect van probleemoplossen in deze 

taak waarin proefpersonen verbaal geconditioneerd werden, een sterk 

motiverende rol kon spelen. Nagegaan werd onder andere of de proef

personen na afloop van het experiment zouden rapporteren dat het wer

ken aan de prOblemen motiverender was dan de verbale aanwijzingen van 

de proefleider over het al dan niet juist zijn van responsen. Inder

daad bleken de meeste proefpersonen onverschillig voor de aanwijzin

gen van de proefleider. Men werkte over het algemeen niet om het 

woord "goed" van de proefleider te horen. Oat het oplossen van de pro

blemen zelf de sterkste motivatie gaf bleek uit het volgende: aan de 

proefpersonen werd gevraagd de 4 doelen die zij nastreefden tijdens 

het experiment te rangordenen. "Oplossen van het probleem" kreeg de 

meeste eerste keuzen. 

Laughlin et ~(1968) voerden een onderzoek uit waarin studenten in

tentionele begripsvormingstaken (INT) werden gegeven als een voorlo

per voor latere incidentele begripsvormingtaken (INC). De studenten 

werden op basis van scores op een test voor divergent denken inge

deeld in 3 groepen: hoog, midden en laag creatief en op basis van 

scores op een test voor convergent denken in de groepen hoog, midden 

en laag intelligent. Het motivatieniveau werd gemanipuleerd door ego

involverende versus taak-involverende instructies. Enkele resultaten 

uit dit onderzoek zijn dat zowel INT als INC positief gecorreleerd 

waren met creativiteit en intelligentie. De relaties tussen creativi

teitsscores en intelligentiescores en de begripsvormingstaken werd 

niet be!nvloed door de twee typen taakinstructies. Bij differentiatie 

tussen mannelijke en vrouwelijke proefpersonen bleek echter dat onder 

de ego-involverende instructie mannen hoger scoorden op INC dan vrou

wen, maar dat vrouwen op INC hoger scoorden dan mannen onder de taak

involverende instructie. 

Uit dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat manipulatie van de 
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motivatie duidelijke effecten heeft op het uitvoeren van de taak. 

Glucksberg ( 1962) vond dat het oplossen van een concreet probleem 

vergema.kkelijkt werd onder een "high.drive" conditie indien de cor

recta respons dominant was en dat het vinden van de oplossing belem

merd werd indien de correcte respons lager was in de respons-hier

archie. In een andere studie waarin Glucksberg (1964) een werk-her

kenningstaak gebruikte, verkreeg hij identieke resultaten. In beide 

taken werd "high-drive" geinduceerd door het aanbieden van grote 

financiele beloningen. Deze relatie is echter niet aanwezig bij 

anxiety-type drive, zoals gemeten met de Test Anxiety Questionnaire 

(TAQ) of de Manifest Anxiety Scale {MAS}. Sassenrath (1963, 1963,a} 

onderzocht deze factoren, waarbij hij gebruik maakte van een taak, 

waarin de proefpersonen op elk stimulus-woord moesten reageren met 

een getal van een tot negen. Hij vond dat "low-drive" subjecten, ze

als gemeten met de TAQ de taak beter uitvoerden, zowel tijdens de 

training als bij de transfer-taken in tegenstelling tot de high-drive 

subjecten. Het MAS-drive niveau was niet op consistente wijze gere

lateerd aan de taakuitvoering. Uit het voorgaande kunnen geen duide

lijke aanwijzingen gevonden worden over de invloed van motivationele 

factoren op het oplossen van problemen. Externe manipulaties van het 

moti~atie-niveau blijken niet veel effect te hebben. Gesteld zou 

kunnen worden dat de confrontatie met een probleemsituatie op zich

zelf voldoende motiverend is om te trachten het probleem op te los~ 
sen. Deze motivatie, door Hermans (1968) positieve faalangst ge-

noemd, stimuleert het intellectueel bezig zijn tijdens het zoeken 

naar oplossingen in de probleemruimte. Positieve faalangst, een 

vorm van angst die het leveren van complexe prestaties positief 

be!nvloedt, kan een belangrijker factor zijn bij probleemoplossen 

dan een motivatie die van buitenaf wordt opgelegd. 

3.4.3 Verschillen in sexe 
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Een van de persoonsvariabelen die door een aantal onderzoekers 

onderzocht is in experimenten is het verschil in sexe. Nagegaan 

wordt of bepaalde taken op andere wijze ?f met verschillende resul

taten door mannelijke of vrouwelijke proefpersonen worden opgelost. 

Johnson ( 1972) geeft een samenvatting van een aantal studies op di t 

gebied en concludeert dat mannelijke studenten over het algemeen be

tere resultaten behalen dan vrouwelijke studenten bij het oplossen 



van verschillende soorten moeilij~e problemen die een geconcentreer

de inspanning vragen. De algemene intelligentie en studieresultaten 

van de vrouwelij~e studenten zijn even goed als die van de mannelijke. 

Hieruit concludeert Johnson dat de inbreng in probleemsituaties uit 

voorafgaande leerprocessen niet voldoende is om de verschillen te ver

klaren. 

Ander onderzoek bevestigt voor een deel de uitspraak van Johnson. Bij 

onderzoek waarbij het zogenaamde slingerprobleem11 gebruikt werd bleek 

over het algemeen dat mannen meer slingeroplossingen produceerden dan 

vrouwen. (Rhine, 1957; Cobb and Brenneise, 1952; Judson et al. 1956 

en Staats, 1957). McNemar (1955) vond dat mannen betere resultaten 

behaalden op een serie redeneervragen uit een testbatterij. 

Milton (1957) correleerde scores van mannelijke en vrouwelijke proef

personen op de Terman Miles Masculinity-Feminity schaal met de re

sultaten van het oplossen van 20 korte problemen. De Terman Miles 

schaal geeft een indicatie voor de sex-rol waarmee men zich identi

ficeert. De score op deze schaal correleerde positief met de resul

taten van probleemoplossen, dat wil zeggen dat studenten (zowel man

nen als vrouwen)met een hoge masculiniteitsscore, dus degenen die 

zich identificeren met een mannelijke sex-rol, betere resultaten be

haalden dan de studenten die volgens een meer vrouwelijk interesse

patroon scoorden. 

Aangezien verschillen in het kunnen oplossen van problemen blijkbaar 

onafhankelijk zijn van verschillen in voorkennis en intelligentie

niveau tussen mannen en vrouwen meent Johnson (1972) dat het zoeken 

naar een interpretatie voor een verschil tussen de sexen met betrek

king tot probleemoplossen gezocht moet worden in de motivatie voor 

en de houding ten opzichte van probleemoplossen. Johnson citeert on

derzoek waarin een poging werd gedaan de motivatie voor het oplossen 

van problemen bij vrouwen die daar weinig voor gemotiveerd waren te 

verbeteren (Carey, 1958). Door middel van groeps-discussie over de 

attitudes met betrekking tot probleemoplossen verbeterden de pres

taties van vrouwen voor een probleem-oplossingstaak. 

11 twee touwen die aan het plafond hangen kunnen slechts aan elkaar 

geknoopt worden doordat een van de touwen in slingering wordt ge

bracht door er een zwaar voorwerp aan te knopen. 
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Bovenstaande onderzoekingen geven nog geen afdoend antwoord op de 

vraag naar sexe verschillen bij probleemoplossen. Wel zijn er enige 

aanwijzingen dat een belangrijk deel van de optredende verschillen 

liggen op het terrein van de motivatie en de wijze waarop de eigen 

sex-rol wordt waargenomen. 

3.4.4 Verschillen in leeftijd 

Ret is niet de bedoeling hier een uiteenzetting te geven over de cog

nitieve ontwikkeling van kind tot volwassene. Ret ligt voor de hand 

dat de intellectuele groei samengaat met het kunnen oplossen van pro

blemen die steeds complexer van aard zijn. Zo hebben Kendler and 

Kendler (1962) de overgang beschreven gedurende de eerste schooljaren 

van het associeren van aparte eenheden naar het associeren via media

tieprocessen bij het leren van begrippen. In recenter onderzoek bij 

oudere studenten vonden zij aanwijzingen dat met toenemende leeftijd 

een steeds groter deel van hun proefpersonen ging denken op basis 

van het toetsen van veronderstellingen (Kendler and Kendler, 1970; 

geciteerd door Johnson, 1972). Naast studies die erop gericht zijn 

ontwikkelingsstadia in de cognitieve ontwikkeling expliciet te maken, 

zijn er ook onderzoekers die cognitieve processen bij verschillende 

leeftijdsgroepen vergelijken. Een aantal van dit type studies zal 

hier besproken worden. 

Sato (1953) vergeleek probleemoplossen van kinderen en volwassenen. 

Uit dit onderzoek bleek dat het effectief probleemoplossen bij kinde

ren vooral beinvloed wordt door de hoeveelheid training, maar bij 

volwassenen was de effectiviteit vooral gerelateerd aan het moeilijk

heidsniveau van de problemen. Hunter (1957) vergeleek het oplossen 

van syllogistische problemen van 11 en 16-jarige kinderen. De oudste 

kinderen hadden betere resultaten. Stevenson and Weir (1963) experi

menteerde met drie leeftijdsgroepen: 3 tot 5 jaar, 7 tot 15 jaar en 

ouder dan 15 jaar. Alle kinderen kregen dezelfde taak voorgelegd, 

waarbij door middel van het ontdekken van een keuzepatroon in een 

tableau met respons-drukknoppen een maximale opbrengst gerealiseerd 

ken worden. Ret bleek dat zowel de jongste als de oudste leeftijds

groep.hun opbrengst meer konden maximaliseren dan de middelste leef

tijdsgroep. Blijkbaar was het zo dat de jongste proefpersonen zonder 

nadenken reageerden op de stimulus die telkens werd beloond en dat 

de twee oudere groepen beiden een strategie gebruikten om antwoord-
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patronen te ontdekken. De middelste groep gebruikte volgens de onder-

zoekers geen adequate maar de oudste proefpersonen waren 

in staat een oomplexe strategie te gebruiken die leidde tot maximali

satie. Bij de oudste groep werd echter de maximum opbrengst na meer 

pogingen bereikt dan bij de jongste groep. 

Stevenson and Odom (1964) werkten met een taak waarbij het erom ging 

dat kinderen er achter moesten komen in welke vakken van een kast een 

pop was verstopt. De proefleider verstopte de poppen zodanig dat een 

proefpersoon op 75% van zijn keuzen op een bepaald vak een pop vend, 

op 25% van zijn keuzen in een ander vak en op 0% van zijn keuzen in 

een derde vak. Daarna verstopten de kinderen de poppen en de proef

leider maakte keuze en wel per toeval of volgens het 75, 25, 0 

schema. De proefpersonen konden hun zoektaak oplossen door te maxi

maliseren (altijd het 75% vak kiezen). In de tweede taak konden de 

kinderen in de conditie met het 75, 25, 0 schema het probleem oplos

sen door te maximaliseren, namelijk altijd de pop verstoppen in het 

vak dat de proefleider nooit koos. Bij dit experiment werd door een 

groep van 7 en 8 jaar oude kinderen betere resultaten behaald op bei

de taken dan groepen van respectievelijk 3 tot 5 jaar oude en 10 tot 

12 jaar oude kinderen. Dat de resultaten van dit experiment niet 

overeenstemmen met de keuzetaak door middel van drukknoppen zou voor 

een deel afhankelijk kunnen zijn van de gebruikte experimentele ma

terialen: een drukknop tableau waar alle kinderen uit alle leeftij• 

den waarschijnlijk gelijk op reageren versus poppen, waar jongere 

en oudere kinderen waarschijnlijk een verschillende interesse voor 

hebben. 

Wat uit deze onderzoekingen voorlopig valt af te leiden is dat jonge 

kinderen waarschijnlijk nog geen effectieve strategieen hebben om 

probleemruimten te doorzoeken, dat op latere leeftijd getracht wordt 

een strategie te hanteren maar dat dit nog niet altijd even effec

tief is en dat langzamerhand een niveau wordt bereikt waarin het mo

gelijk is complexere strategieen adequaat toe te passen in geoompli

ceerde probleemruimten. 

De algemene orientatie waarmee een individu een situatie benadert, 

beinvloedt de wijze waarop hij zal responderen op die situatie. 

'D'Zurilla et (1971} stellen dat de orientatie waardoor probleem-
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oplossend gedrag wordt bevorderd meet inhouden (al de attitude om 

het feit te accepteren dat het mogelijk is een probleemsituatie ef

fectief te hanteren, (bl probleemsituaties kunnen herkennen, ook in

dien deze niet zo voor de hand liggen, en (c) het afremmen van de ten

dens om of op de eerste impuls te reageren of niets te doen. Met be

trekking tot de anticipatie dat men het probleem kan oplossen vonden 

Bloom and Broder (1950) dat succesvolle probleem-oplossers een gro

ter vertrouwen hadden in hun bekwaamheid om de aangeboden problemen 

op te lossen dan de niet succesvolle oplossers. Overzichten van on

derzoeksresultaten door Lefcourt (1966) en Rotter (1966) geven even

eens een indicatie dat de algemene verwachting van een individu dat 

hij in staat is zijn omgeving te beheersen de waarschijnlijkheid ver

groot dat hij situationele problemen aankan indien zij zich in feite 

voordoen. In de literatuur over gedragstherapie wordt ook consistent 

opgemerkt dat de initiele verwachting van positieve gedragsverande

ring door de client de werkelijke vooruitgang tijdens de therapie 

positief beinvloedt (Goldstein, 1962). 

Deze positieve attitude ten opzichte van probleemoplossen is niet 

alleen van belang. Het is volgens een aantal auteurs bovendien essen

tieel in een probleemsituatie niet impulsief te reageren maar het 

probleem eerst rustig te bekijken. De belangrijkste functie van deze 

afwachtende houding is het reduceren van de tendens om automatisch 

te reageren op bekende stimuli in een probleemsituatie of om passief 

het probleem te vermijden door niets te d6en. 

Bloom and Broder ( 1950) beschouwen deze instelling als een essenti

ele voorwaarde voor effectief probleemoplossen, evenals Parnes (1967), 

Simon (1957) en anderen. Onderzoek van Bloom and Broder (1950) toon

de aan dat de minder goede probleem-oplossers impulsief en ongeduldig 

waren en snel ophielden als een oplossing niet onmiddellijk voor de 

hand lag. 

Dollard and Miller (1950) stellen eveneens dat de eerste stap in een 

denktaak. meet zijn "to stop and think". Zij menen dat zonder deze 

stap er onvoldoende tijd is voor het verschijnen van responsen die 

richting geven aan het oplossen van het probleem, waardoor men de 

meest geschikte en effectieve stappen kan kiezen. 

Tot nu toe wordt in de meeste experimenten die gericht zijn op pro

bleemoplossen weinig aandacht besteed aan de wijze waarop een indi-



vidu een probleemsituatie emotioneel benadert. Het is echter waar

schijnlijk dat niet alleen cognitieve aspecten bepalen op welke wij

ze een probleem wordt benaderd. Uit de hiervoor genoemde summiere ge

gevens kan de voorlopige conclusie getrokken worden, dat vooral in 

de beginfase van het oplossingsproces de wijze waarop een probleemsi

tuatie emotioneel wordt ervaren het proces in positieve of negatieve 

zin kan beinvloeden. 

3.5 Samenvatting 

Indeling van het informatieverwerkingssysteem in een aantal subcatego

rieen, 1eidde tot het kunnen aanbrengen van enige structuur in een aan

tal studies. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat niet 

alle kenmerken van de probleemoplosser invariant zijn over de taakuit

voering. In deze eerste hoofdcomponent van hetP.O.s.ll zijn hiervoor vol

doende differentierende aspecten onderscheiden, om in een onderzoek aan

dacht te besteden aan de aanwezige voorkennis van de probleemoplosser, 

aan het intelligentieniveau, zowel wat betreft het convergente als het 

divergente denken en de instelling waarmee de probleemsituatie wordt 

benaderd. Vooral dit laatste aspect, de motivatie om problemen op te 

lessen en de emotionele orientatie van het individu ten opzichte van 

een probleemsituatie kunnen waarschijnlijk een sturende invloed uit

oefenen op het probleemoplossend gedrag. In toekomstig onderzoek zullen 

motivationele en emotionele variabelen dan ook meer expliciet aan de 

orde moeten komen. 

1 ) zie het schema van figuur 1 
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4 DE TAAKOMGEVING 

Simon and Newell (1971) postuleren in hun theorie over probleemoplos

sen een taakomgeving, waarin de taak objectief door de onderzoeker kan 

worden gedefinieerd. Een van hun proposities is dat de structuur van de 

taakomgeving de mogelijke structuren bepaalt van de probleemruimte, dat 

is de ruimte die de probleemoplosser construeert als hij geconfronteerd 

wordt met een bepaalde taakomgeving. 

Een andere propositie is dat de structuur in de probleemruimte de moge

lijke programma's bepaalt die gebruikt kunnen worden voor probleemoplos

sen. 

Een gemotiveerd subject in een probleemsituatie vertoont adaptief of ra

tioneel gedrag dat gevraagd wordt door die situatie. 

Een taakomgeving wordt door Newell and Simon (1972) omschreven als een 

omgeving gekoppeld aan een doel, probleem of taak, waarvoor de motiva

tie van een subject wordt aangenomen. De taak definieert een gezichts

punt over die omgeving, waardoor de omgeving wordt beperkt. Deze omge

ving kan op verschillende manieren worden gerepresenteerd: (1) als in

terne representatie door het subject: de probleemruimte en als (2) ob

jectieve beschrijving door de onderzoeker. Verschillende aspecten van 

de taakomgeving, zeals die door de onderzoeker gedefinieerd worden, zul

len eerst worden beschreven. 

Achtereenvolgens zullen drie categorieen taakvariabelen behandeld worden: 

(11 de instructie, (2) de taakstructuur en (3) de probleemsituatie. 

4.1 De instructie 
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Het subject ontvangt een taakinstructie om hem te motiveren, om hem 

in een "achievement set" (Gagne, 1964) te brengen, om hem aan te pas

sen aan de taaksituatie, etc. Door de instructie legt de onderzoeker 

beperkingen op aan het gedrag van de probleemoplosser; er worden bij

voorbeeld alleen verbale responsen verwacht of het indrukken van een 

knop. Door een goede instructie hoopt de onderzoeker ongewenste vari

antie uit de experimentele situatie te verwijderen. 

Gagne (19641 noemt als functies van de instructie ( 1) "constraining", 

dat is inperking van het gedrag van het subject en (2) "contributing", 

dat wil zeggen het stimuleren van activiteiten van de proefpersoon om 

de oplossing te vinden. 



De instructie kan informatie geven over de aard van de oplossing, kan 

behulpzaam zijn bij het onderscheiden van relevante aspecten van de 

stimulus situatie, kan het geheugen stimuleren met betrekking tot ge

schikte regels of bekwaamheden en kan het denkproces richting geven, 

aldus Gagne (1964). 

In een probleem~oplossings experiment wordt de probleemsituatie aan de 

proefpersonen aangeboden in een gestructureerde, goed gedefinieerde vorm 

met behulp van specifieke, gedetailleerde instructies. Door een probleem 

specifiek en concreet aan te bieden wordt het individu gedwongen rele

vant te maken wat voor hem op het eerste gezicht niet relevant leek. 

Enige empirische steun voor deze veronderstelling komt van Bloom and 

Broder {1950) • Zij gebruiktentoets-vragen van het herkennings-type waar

voor geen denk- en redeneerprocessen werden vereist en zij rapporteer

den dat sommige proefpersonen moeilijkheden hadden met de problemen 

vanwege de aanwezigheid van onbekende of zeer abstracte termen of idee

en • De goede oplossers trachtten de moeilijke en onbekende termen te 

vertalen in concretere en bekendere termen. Vaak substitueerden zij een 

illustratie of een voorbeeld voor een vaag begrip en werkten het pro

bleem daarna uit in deze meer concrete vorm. De slechte probleemoplos

ers., daarentegen accepteerden de vage of onbekende begrippen en waren 

niet in staat er verder iets mee te doen. 

Steffe {1967) onderzocht of variaties in de taal waarin een probleem 

werd aangeboden invloed had op het moeilijkheidsniveau. Een aantal op

telproblemen werd mondeling aangeboden. In de helft van de problemen 

hadden de op te tellen eenheden dezelfde naam en in de andere helft een 

verschillende. De problemen met een gelijke naam voor de eenheden waren 

significant gemakkelijker op te lossen dan de problemen met verschillen

de namen voor de eenheden. 

Thompson {1968) rapporteerde dat de effecten van leesbaarheid van de 

instructie en denkcapaciteit bij rekenkundig probleemoplossen elkaar we

derzijds beinvloeden. Hoewel het gemak van lezen geassocieerd was met 

betere prestaties zowel op hoog als laag niveau van denken, was het ef

fect van leesbaarheid groter bij subjecten met een laag denkniveau. Bij 

de instructie kan de volgorde waarin een reeks problemen wordt aan

geboden eveneens effect hebben op het oplossingsproces. Suppes, Loftus 

and Jerman {1969) vonden dat structurale variabelen zoals het aantal 

verschilllo!nde operaties die nodig zijn om eeu probleem op te lossen 
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een minder grote invloed hebben op het moeilijkheidsniveau dan de volg

orde waarin een reeks problemen wordt aangeboden, namelijk of het pro

bleem al of niet op de~elfde wij~e als het voorafgaande kan worden op

gelost. 

In een memorandum beschrijft Visser (1969) enkele effecten van instruc

ties op probleemoplossen. Enkele studies wij~en erop dat de instructie 

om bepaalde strategieen te gebruiken een gunstig effect kan hebben, voor

al indien de~e instructie bovendien informatie geeft over een principe 

om benodigde informatie te verwerven. Ook werd aangetoond, dat onder de 

instructie beslissingsregels toe te passen er een grotere inspanning 

wordt geeist van het denkproces en er een reductie plaatsvindt van de 

bijdrage van het geheugen. Ook het al of niet leidinggeven aan het op

lossingsproces door middel van instructie kan differenti~le effecten 

hebben. Visser {1969) citeert een onderzoek van Young (1968) die expe

rimenteerde met drie procedures om probleemoplossen te verbeteren door 

modificatie van ~oekstrategieen. De volgende procedures werden gebruikt: 

(1) ervaring ~onder hulp, (2) ervaring plus het laten ~ien van strate

gieen die alleen als een procedureverandering omschreven werden en (3) 

ervaring plus het laten ~ien van strategieen die expliciet als oplos

singsstrategieen werden beschreven. Het bleek, dat de eerste procedure 

de minst effectieve was voor het ontwikkelen van effectieve zoekstrate

gieen. De tweede procedure was iets effici~nter dan de eerste en de der

de procedure bleek de meest efficiente om zoekstrategieen te veranderen. 

Onder deze derde conditie waren proefpersonen in staat een reeks pro

blemen die steeds moeilijker werden, met een gering verlies aan doel

matigheid op te lassen. 

Frandsen and Holder (1969) vonden steun voor de hypothese dat instruc

tie in bepaalde technieken een hulpmiddel kan zijn bij het oplossen van 

complexe problemen die verbaal worden aangeboden, maar waar bij het op

lossen het kunnen visualiseren van ruimtelijke patronen een goed hulp

middel is. In een experiment werd aan een experimentele groep instruc

tie gegeven in het representeren van gegevens in diagrammen bij het 

oplossen van complexe verbale problemen. Een'controle-groep kreeg deze 

instructie niet. Een van de resultaten van dit experiment was dat een 

gebrekkig ruimtelijk kunnen visualiseren gecompenseerd kon worden door 

de genoemde instructie. Gunstige externe factoren kunnen volgens de au

teurs soms een compensatie geven voor deficiente factoren. Anderzijds 



kan door instructie een "set" ingeplant wordll!fwaardoor het oplossen 

van een probleem ongunstig wordt beinvloed. Onder set kan verstaan wor

den de neiging om een specifieke respons te geven op een specifieke 

stimulus. (Johnson, 1972). Bij probleemoplossen kan set gezien worden 

als de neiging een specifieke activiteit uit te voeren. Deze dominan

te responstendenties kunnen een krachtige invloed uitoefenen op het al 

of niet vinden van een oplossing. De klassieke experimenten om het ef

fect van set in probleemoplossen aan te tonen werden uitgevoerd door 

Rees and Israel (1935). Zij gebruikten dubbelzinnige anagrammen met 2 

oplossingen. In hun experimenten toonden zij aan dat set ingeplant kan 

worden door bepaalde instructies. Als aan het subject werd gevraagd 

woorden in een bepaalde categorie te construeren dan werden meer ana

grammen op deze wijze opgelost dan door de controlegroep. Deze set ver

nauwt het aantal mogelijke oplossingen tot een bepaalde klasse. 

Volgens Johnson (1966) kan het effect van de instructie op set niet los

gekoppeld worden van het effect van oefening. Immers, zodra het subject 

de instructies gaat uitvoeren, cumuleren trainings-effecten. Luchins 

(19421 onderzocht ook het nadelige effect van set. Hij liet zijn subjec

ten op papier een aantal rekenkundige problemen oplossen waarbij de in

houd van drie kannen met verschillende inhoud in elkaar moest worden 

overgegoten. Deze problemen waren eenvoudig op te lessen door tweemaal 

over te gieten. Daarna werden twee dubbelzinnige problemen aangeboden 

die volgens dezelfde procedure of door slechts eenmaal over te gieten 

konden worden opgelost. Als de langste procedure werd gevolgd, wees dit 

erop dat in de eerste serie problemen set was ingeplant. De meeste sub

jecten gebruikten inderdaad de langste procedure, maar bij de controle

groep die met de dubbelzinnige problemen begon, werd geen set aangetoond. 

Luchins toonde.eveneens aan dat een verlenging van de eerste procedure 

de set versterkte. Latere experimenten hebben deze resultaten bevestigd 

(Johnson, 1972). In een samenvatting van experimenten waarin set onder

zocht werd met verschillende soorten problemen concludeert Johnson (1972) 

dat sets gemakkelijk worden ingeplant en voorspelbare consequenties heb

ben op de oplossingstijd, fouten, informatie zoekend gedrag en oog-be

wegingen. In een complexe probleemsituatie waar alternatieve respons

patronen mogelijk zijn, betekent het aanwezig zijn van set dat de cri

tische kenmerken van de sit1,.a.\.ie vastgelegd zijn (als resultaat van de 

instructie of van voorafgaande training) en dat een responspatroon zo-
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danig geintegreerd is dat het subject voorbereid is om snel te reage

ren. Daardoor let hij niet op andere mogelijkheden als een ander pro

bleem wordt aangeboden. Een voorbeeld van het inplanten van set door 

instructie is het gebruik van vuistregels in het onderwijs. Logan and 

Wodtke (1968! wijzen op een veel toegepaste strategie van docenten, 

vooral op het gebied van de wiskunde en de exacte wetenschappen, om 

een algemeen principe te doceren dat toegepast kan worden op een groot 

aantal transfer-problemen, gevolgd door een vuistregel, slechts toe

pasbaar op een begrensde klasse van dezelfde transferproblemen. Deze 

vuistregels zijn eenvoudig te gebruiken als een kortere weg en een tijd

besparende procedure. 

Logan en Wodtke' suggereren dat door de eenvoud van gebruik, studenten 

een sterke set hebben een vuistregel toe te passen, onafhankelijk van 

de beperkte toepasbaarheid. Daardoor zijn vuistregels een potentiele 

bron van negatieve transfer en hebben zij een grote kans gebruikt te 

worden in situaties waar zij niet toegepast kunnen worden. Het onder

zoek van Logan and Wodtke ( 1968) geeft steun aan deze suggestie. Proef

personen die als deel van een onderwijsprogramma dat ontworpen was om 

meer algemene principes te leren ook een vuistregel leerden, hadden 

significant slechtere resultaten op een transfertaak dan subjecten die 

alleen het algemene principe leerden. De verkeerde toepassing van de 

vuistregel kwam voor , ondanks het feit dat tijdens de instructie qewaar

schuwd werd voor de beperkingen van de regel. Deze verbale waarschuwing 

was dus niet effectief genoeg om de aandacht van de subjecten te rich

ten op de beperkingen van de regel. 

Deze studies zijn pogingen om positieve of negatieve transfer te pro-· 

duceren bij probleemoplossen , door procedures die de ranqorde van domi

nantie van responsen trachten te veranderen. 

Duncker (1945) introduceerde een complexe set, de functionele fixatie. 

Dat wil zeggen dat aan een voorwerp een bepaalde functie gefixeerd kan 

worden door recent voorafgaand gebruik, waardoor er een belemmering ont

staat om dat voorwerp voor een andere functie te gebruiken. Duncker (1945) 

rapporteert een aantal experimenten die aantonen hoe een object functio

neel verborgen kan blijven, of althans niet beschikbaar is voor probleem

oplossen, doordat het opgenomen is in een voor het probleem niet relevan

te structuur. Kennis van een object dat gebruikt wordt voor een bepaalde 

functie fixeert het aan_die functie (of doel-middel relatie) en belemmert 



het gebruik ervan in een andere functie1l. 

Johnson (1972) generaliseert deze set als volgt: het vastleggen van een 

set voor een kenmerk, dat een ander kenmerk belemmert, indien de nadruk 

wordt gelegd op het kenmerk en niet op de uitvoerende kant van de set. 

Duncan (1959) concludeert in een overzichtsartikel met betrekking tot 

probleemoplossen dat functionele fixatie een vruchtbaar onderzoekgebied 

is voor probleemoplossen. Als gesteld kan worden dat veel problemen zo

danig zijn dat zij responsen vereisen die niet voor de hand liggen, dan 

zijn onderzoekingen naar functionele fixatie directe pogingen om zulke 

fixaties te doorbreken, aldus Duncan. 

Een andere functie van instructie is volgens Gagne (1964) het kanalise

ren van het denken. Het geven van hulp en aanwijzingen kan deze functie 

uitoefenen. Door middel van aanwijzingen kunnen "habit-family hierar

chies" opgeroepen worden die relevant zijn voor het op te lessen pro

bleem. In • 1.2 is bij Maltzman enige aandacht besteed aan dit aspect. 

Gagne (1964) stelt dat deze variabele niet genegeerd moet worden en 

dat verder onderzoek nodig is om het effect van deze manipulatie na 

te gaan. 

In het stimulus-respons model wordt verondersteld dat door de instruc

tie reeksen van associaties (S-R reeksen, (verbale) respons-reeksenl 

worden opgeroepen. Met behulp van deze reeksen wordt een verklaring ge

geven voor de stapsgewijze reeks van gedragingen die leidt tot het uit

eindelijke doel of de oplossing. Skinner (1966) postuleerde voor pro

bleemoplossen respons-reeksen, waarvan elke koppeling versterkt moet 

worden door geconditioneerde versterkingen. Staats (1968) argumenteer

de dat woord-associaties uit de natuurlijke taal en andere verbale res

pons-reeksen kunnen leiden naar probleem-oplossingen. Cofer (1957) toon

de aan dat met elkaar verbonden verbale eenheden bij het oplossen van 

het slingerprobleem (zie §3,4.3.) een belangrijke rol speelden. Het door 

Kandler and Kandler (1962) gepostuleerde model voor probleemoplossen is 

bijna geheel gebaseerd op het vormen van reeksen ("chaining"). Zij on

derscheiden twee kenmerken van probleemoplossen: (1) gedrag is een con

tinu proces dat bestaat uit reeksen S-R associaties, zogenaamde hori-

ll Een schroevedraaier bleef bijvoorbeeld gefixeerd in zijn bekende func

tie en kon in een experiment door veel proefpersonen niet gebruikt wor

den als tijdelijke electricite~tsgeleider. 
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zontaie processen en (2) op elk moment bestaat gedrag uit een aantal 

gewoonten, zogenaamde vertikale processen. Horizontals processen ko

men overeen met het Skinneriaanse aanleren ("shaping") van gewoonte

reeksen in experimentele situaties en in experimenten waar kinderen 

geleerd wordt losse ervaringen te combineren om beslissings-problemen 

op te lessen. Het ontstaan van vertikale processen komt overeen met 

het type conditionering van Pawlov, waarin een bel-stimulus die een 

exploratieve respons oproept tegelijkertijd verschijnt met de (ver

tikalel voedsel-stimulus, die een speeksel-respons tot gevolg heeft. 

De oorspronkelijke onafhankelijke S-R gewoonte wordt zodanig bein

vloed dat de stimulus (bel) van het ene S-R circuit de respons (speek

sel) van het andere circuit oproept. 

Volgens Davis (1973) is het model van Kendler voor probleemoplossen 

grotendeels gebaseerd op het conditionerings-paradigma van Pawlov 

dat uitgebreid wordt, doordat verbale medierende responsen en stimuli 

opgenomen worden in de S-R reeksen. Een impliciet verbale aanwijzing 

van een horizontals reeks zou namelijk worden geassocieerd of verti

kaal verbonden worden met de correcte zichtbare respons van een ande

re reeks. Volgens Davis ( 1973) is "serendipity" (het vinden van een 

bepaald iets, terwijl men naar wat anders zoekt) een geed voorbeeld 

van probleemoplossen ' dat het gevolg is van de verbinding van een 

stimulus en een respons uit onafhankelijke reeksen. 

Concluderend kan gesteld worden dat binnen de taakomgeving de wijze 

van instructie een belangrijke variabele is, die het probleemoplossen 

kan beinvloeden. De instructie kan richting geven aan de wijze waarop 

de probleemruimte wordt doorzocht, kan de aandacht van de probleemop

losser op relevante aspecten van de probleemruimte richten, kan aan

wijzingen geven over effectieve strategieen en over hulpmiddelen om 

informatie te verzamelen en weer te geven. Indien de instructie in een 

te moeilijke of te vage taal wordt gegeven dan is het mogelijk dat niet 

geoefende probleemoplossers moeite hebben met het vertalen van aanwij

zingen in de instructie in voor hen te hanteren termen. Het gevaar be

staat ook dat door een te specifieke instructie het zoekproces in de 

probleemruimte zodanig wordt gekanaliseerd dat een set ontstaat waar

door het hanteren of vinden van alternatieve zoekstrategieen of op

lossingsregels wordt belemmerd of waardoor niet adequate responsen 

dominant worden of blijven. Hoewel daarover nog weinig empirische aan-



wijzingen zijnl lijkt het mogelijk door het geven van hulp en aanwij

zingen tijdens het leren oplossen van problemen het ontstaan van set 

tegen te gaan of te doorbreken. Binnen het S-R model zou dit beteken

en dat bepaalde associaties worden geactiveerd die kunnen leiden naar 

correcte responsen. 

4.2 De taakstructuur 

Naast de wijze van instructie omvat de structuur van de aangeboden taak 

een belangrijke klasse van variabelen in de taakomgeving. Gagne (1964) 

noemt het de stimulussituatie 1 namelijk de onafhankelijke variabele 

die het oplossen van het probleem kan beinvloeden. De stimulussituatie 

of taakstructuur is een beschrijving van onafhankelijke variabelen 1 zo

danig dat de stimulussituatie te specificeren is in conceptuele cate

gorieen en niet in fysische stimuluskenmerken 1 aldus Gagne (1964). Het 

gaat niet om de fysische kenmerken van stimuli maar om de conceptuele 

klasse waartoe zij behoren. Johnson (1972) zegt het op een andere ma

nier: bij het oplossen van problemen worden veel verschillende materi

alen aangeboden zeals woorden 1 zinnen 1 anagrammen 1 getallen 1 beelden 1 

blokken 1 touwen 1 enz. Hoewel het inhoudelijke aspect van een probleem 

invloed kan hebben op de probleemoplossings activiteiten 1 is het moge

lijk een aantal variabelen te isoleren dat de moeilijkheidsgraad van 

problemen beinvloedt 1 onafhankelijk van de inhoud. Deze 1 door Johnson 

( 1972)"algemene taakvariabelen" genoemde stimuli zijn op zichzelf van 
I 

belang 1 maar ook omdat zij gegevens verschaffen die noodzakelijk zijn 

om gevolgtrekkingen te maken over probleemoplossings processen. Het 

is bovendien waarschijnlijk niet zinvol taken te categoriseren en te 

vergelijken op inhoudelijke aspecten. 

Hackman (1969) stelt 1 dat het moeilijk is taken te categoriseren op 

basis van het type. Er zijn te veel dimensies of kenmerken waaruit ge

kozen zou moeten worden. Klarner (1969) heeft echter een poging gedaan 

de diverse taken te beschrijven die bij het onderzoek naar probleemop

lossen en begripsvorming worden gebruikt. Op grond van het type kwam 

zij tot de volgende indeling: (1) spelen 1 waarin beslissingsregels 

moeten worden gehanteerd (bijvoorbeeld het Prisonner's Dilemma Gamel 1 

(21 problemen waarbij een keuze moet worden gemaakt (door middel van 

een paneel met lampen en lichtschakelaars) 1 (3) ·laboratoriumopstellingen 

waarbij een probleem wcl:.:lt aangeboden (zonder lichtschakelaars 1 kaarten 
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en spelen}, bijvoorbeeld het slingerprobleem (zie § 3.4.3.), (4) het op

lossen van verbaal aangeboden problemen, zoals syllogistische bewijsvoe

rinq en1 (5) problemen die in de vorm van geometrische figuren worden 

aangeboden en waarbij geen lichtschakelaars of laboratoriumapparatuur 

wordt gebruikt. 

In een aantal experimenten wordt meer dan een type taak gebruikt. Er is 

niet getracht na te gaan met welke frequentie de verschillende typen 

voorkomen. Waarschijnlijk worden verbale en/of geome·trische problemen 

het meest onderzocht. Al deze typen problemen staan echter ver af van 

de reele onderwijssituatie. Het generaliseren van uitkomsten van onder

zoek van deze problemen naar het (leren) oplossen van problemen in een 

onderwijssituatie zal dan ook met de nodige terughouding moeten gebeu

ren. 

Naast deze indeling naar het type kan een analyse van de taakstructuur 

ook leiden naar een andere indeling en wel op basis van onderstaande 

taakvariabelen: (1) de relatieve moeilijkheid van het identificeren van 

verschillende regels die gebruikt worden voor het definieren van begrip

pen, (2) de relatieve moeilijkheid van het identificeren van attributen 

die gebruikt worden bij het definieren van begrippen, (3) de relatieve 

moeilijkheid van taken als de methode van aanbieden wordt gevarieerd, 

(4) variabelen die begripsvorming of probleemoplossen kunnen bevorderen, 

{5) tijdvariabelen, (6) extrinsieke versus intrinsieke moeilijkheid en, (7) 

redundantie in de taakstructuur. 

4.2.1 De relatieve moeilijkheid van het identificeren van regels 
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Bij dit aspect en het volgende wordt onderscheid gemaakt tussen onder

zoek naar problemen met betrekking tot kenmerken en regels. In deze 

paragraaf gaat het over problemen waarvoor de relevante kenmerken zijn 

gegeven, maar de regel die de kenmerken verbindt onbekend is voor het 

subject. Bourne and Guy {1968), die een taak met geometrische figuren 

gebruikten, vonden dat de taken varieerden van gemakkelijk naar moei

lijk op te lossen als achtereenvolgens de volgende regels toegepast 

worden: {1) conjunctie: X en Y {X en Y zijn relevante kenmerken), {2) 

inclusieve disjunctie: X en/of y, (3) gezamenlijke ontkenning: noch X, 

noch Y, en (4} conditioneel: als X, dan Y. Na oefening van slechts een 

regel, werden verschillen in moeilijkheid tussen deze regels echter 

kleiner. Ervaring met conditionele begrippen produceerde het grootste 



positieve transfer effect. In een ander onderzoek vonden Bourne and 

Guy (1968,a} dat attribuut--identificatie taken moeilijker waren dan 

taken waarin regels moesten worden toegepast en dat taken op basis 

van conjunctieve regels het gemakkelijkst waren op te lossen en ta

ken waarin conditionele regels gebruikt moesten worden het moei

lijkst. Laughlin onderzocht conditionele begrippen.Hij gebruikte sti

mulus kaarten met verschillende kleuren en plus- en mintekens. In een 

experiment {Laughlin, 1968,a) werden de conditionele begrippen onder 

elf verschillende terugkoppelingscondities geleerd. De uitvoering 

van de taak verbeterde direct naarmate de informatie specifieker was. 

Dit resultaat impliceert dat het geven van meer specifieke in

formatie het verwerven van conditionele begrippen kan vergemakkelij

ken. 

In een ander experiment onderzochten {Laughlin et al, {1967) conjunc

tieve disjunctieve en biconditionelel) b~gripsv~~ingsproblemen. 
Er werden oplossingsstrategie~n voor problemen met twee en 

vier attributen vergeleken. Geconcludeerd werd dat voor conjunctie

ve en biconditionele begrippen minder kaart-keuzen en een kleinere 

oplossingstijd nodig waren dan voor disjunctieve. Er waren geen ver

schillen tussen twee- en vierattribuut-begrippen. 

In een volgend onderzoek naar de effecten van complexiteit onder

zocht Laughlin {1968) de volgende variabelen: (1) de "als" factor 

complexiteit, {2) de "dan" factor complexiteit en {3) de problemen. 

Hij vond dat de aparte effecten van de "als" en "dan" factor-com

plexiteit minder belangrijk waren dan de effecten van hun gezamen

lijk optreden. Er was een niet-lineaire relatie tussen de totale 

complexiteit en het aantal kaart-keuzen tot de oplossing, onhoudba

re hypothesen en focussing strategie {dit is een strategie om attri

buten te toetsen). Bower and King {1967) onderzochten biconditionele 

classificatieregels en toetsten de hypothese dat slechts relevante 

attributen werden gebruikt in problemen waar de relatieve moeilijk

heid van verschillende regels werd gevarieerd. De resultaten van dit 

ll Biconditionele classificatieregels zijn regels waarin de gezamenlijke 

aanwezigheid of gezamenlijke afwezigheid van beida relevante attribu

ten de positieve klasse aangeeft en de aanwezigheid van slechts een van 

de twee attributen de negatieve klasse. 
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onderzoek suggereren dat subjecten niet letten op irrelevante sti

mulusattributen indien de relevante stimulusattributen voor de 

subjecten worden gespecificeerd. Is dit niet het geval dan wordt 

wel aandacht geschonken aan irrelevante attributen, althans bij het 

eerst aangeboden probleem. 

Onderzoeksgegevens van het leren van regels kunnen echter aanzien

lijk beinvloed worden door attribuut-identificatie processen. Daar

door zal een vergelijking van de moeilijkheidsgraad van het toepas

sen van bepaalde regels waarschijnlijk gestoord worden door de moei

lijkheid die is toe te schrijven aan het identificeren van attribu

ten. 

Pivesta and Walls (1968) voerden een onderzoek uit naar het oplossen 

van anagrammen, die behoorden tot dezelfde of verschillende begrips

klassen en die verschillende oplossingsregels hadden. Zij vonden dat . 

manipulatie van oplossingsregels slechts de prestaties tijdens de 

training beinvloedde en geen differentieel effect had op de uitvoe

ring van de transfertaak. 

Frase (1968} vond dat voorwaartse-reeks syllogismen (alle B zijn C, 

alle A zijn B. Pus alle A zijn C} de minste fouten in de beoordelin

gen gaven en dat achterwaartse reeks-syllogismen (alle C zijn B, alle 

B zijn A. Alle A zijn C} de meeste fouten opleverden. 

4.2.2 De relatieve moeilijkheid van het identificeren van attributen, die 

gebruikt worden bij het definieren van begrippen 
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Een ander aspect van de taakstructuur die de relatieve moeilijkheid 

van een probleem kan beinvloeden is de wijze waarop attributen of 

kenmerken van begrippen door het subject worden geidentificeerd. De

ze identificatie is onder andere afhankelijk van het type attribuut, 

de bekendheid ervan, de' >COntext waarin het attribuut wordt aangeboden 

en het aantal dimensies ervan. 

Een aantal van deze aspecten worden hie rna behandeld. 

~· abstracte begrippen, die geen direct· waarneembare attributen heb-

ben en concrete begrippen met direct waarneembare attributen worden 

niet gelijk geidentificeerd. Voor het verwerven van abstracte begrip-

pen zijn meer leerpogingen noodzakelijk. Bovendien worden hier m~er 

fouten gemaakt dan bij het leren van concrete begrippen (Reed et al,1968}. 

~· het aspect onbekend of ~ van attributen differentieert vooral 



tussen oudere proefpersonen. WOrden problemen aangeboden met onbe

kende attributen en met bekende attributen dan worden deze twee tY,pen 

problemen door jonge, intelligente proefpersonen even gemakkelijk 

opgelost. Problemen met onbekende attributen of symbolen blijken 

moeilijker voor oudere proefpersonen (Wetherick, 1967 en 1968). 

£· Positieve versus begripsverwerving werd onder andere 

door Rhine et al. (1968) onderzocht. Begrippen, waarvan de attri

buten eerder als positief waren beoordeeld, werden sneller verworven 

dan begrippen met negatieve kenmerken. 

d. Onderscheidbaarheid van attribuutkenmerken kan de identificatie 

van beqrippen eveneens beinvloeden. Naarmate semantische begrippen 

meer van elkaar onderscheiden konden worden door subjecten werd het 

identificeren ervan eenvoudiger. Onderscheidbaarheid maakt het voor 

subjecten mogelijk de relevante semantische dimensies te ontdekken 

en te gebruiken. (Taylor and Haygood, 1968). 

e. De aanwezigheid van niet-relevante kenmerken maakt het identifi

ceren van attributen moeilijker. In een aantal experimenten waarin 

het verwerven van geometrische begrippen werd onderzocht, bleek ·steeds 

dater een positieve correlatie was tussen het aantal irrelevante ken

merken. en de relatieve moeilijkheid van de selectie van een adequaat 

attribuut bij het verwerven van een geometrisch begrip. Bovendien 

bleek oefening vooraf op relevante kenmerken effectiever voor het 

verwerven van begrippen dan oefening vooraf op irrelevante of neu

trale kenmerken. (Dominowski, (1968), OVerstreet ~ al. (1969), Na

mikas (1968) en Roweton and Davis (1968)). 

Ook bij taken, waar de subjecten via lichtschakelaars en lampen ex

perimentele situaties met_ of zonder irrelevante kenmerken kregen 

aangeboden, bleek de aanwezigheid van een niet-relevant; kenmerki 

het oplossingsproces negatief te beinvloeden (Davis et 1968). 

f· De complexheid van dimensies waarbinnen attributen geidentificeerd 

moeten worden beinvloedt de moeilijkheidsgraad van deze identificatie. 

Bij identificatieproblemen met behulp van een paneel met schakelaars 

en lampen zijn meer pogingen nodig om het probleem op te lossen als 

het aantal te gebruiken schakelaars toeneemt. (Davis~~· 1968). 

Worden problemen aangeboden in de vorm van geometrische figuren dan 

worden conjunctieve problemen minder gemakkelijk opgelost indien de 

conjunctie op meer dan een kenmerk' betrekking heeft. (Sutherland 

59 



et al. l969). Suedfeld (1966) experimenteerde met problemen waarvan 

de complexheid gevarieerd werd. De complexheid werd gevarieerd door 

de kans van verschijnen van een te identificeren attribuut te verho

gen of te verlagen. Bij een snelle aanbieding van stimuli werd een 

betere prestatie geleverd op niet complexe problemen, onder een mati

ge aanbiedingssnelheid warden complexere problemen beter opgelost. 

Blijkbaar is er een wisselwerking tussen de snelheid van info~tie

aanbieding en complexheid van patronen waardoor attribuut-identifi

catie wordt beinvloed. In een ander onderzoek (Suedfeld and Hagen, 

1966} bleken individuele verschillen tussen proefpersonen een rol te 

spelen. Proefpersonen die in staat waren complexe begrippen te hante-

ren losten complexe problemen sneller en met minder fouten op dan 

proefpersonen die minder complexe begrippen konden hanteren. De eerst

genoemde groep herinnerde zich bij het nemen van beslissingen ook meer 

attribuutkenmerken dan de laatstgenoemde groep. 

Anderson (1968) experimenteerde met een combinatie van taken~ name-_ 

lijk het identificeren van geometrische attributen op kaarten en 

voorwerpen waar enkele dimensies: als grootte en kleur werden geva

rieerd. Werden deze taken als een geheel aangeboden dan bleek de 

attribuutidentificatie minder effectief, dan onder een andere condi

tie, waar de taken apart werden aangeboden. Onder deze tweede conditie 

bleek ook de retentie op later aangeboden overeenkomstige problemen 

beter te zijn dan onder de eerstegenoemde conditie • Reich (1968) 

vond eveneens dat naar mate de complexiteit van stimuluspatronen 

toenam,voor het identificeren van attributen ingewikkelder zoekstra

tegieen nodig waren. 

4.2.3 De relatieve moeilijkheid van taken als de methode van aanbieden wordt 

gevarieerd 

00 

In experimenten kan informatie aan de proefpersonen op verschillende 

manieren worden aangeboden. De taak kan zodanig gestructueerd zijn 

dat de informatie slechts via een zintuig kan worden waargenomen of 

dat meerdere zintuigen kunnen worden ingeschakeld. Gagne~~· (1969) 

stellen dat dit aspect van grote relevantie is, maar dat variaties 

in de relatieve effectiviteit van auditieve en visuele kanalen om sti

muli aan te bieden nog weinig aandacht heeft verkregen. Wel zijn er 

aanwijzingen dat de relatieve effectiviteit afhankelijk kan zijn van 

kenmerken van hat subject (vooral leeftijd), van taakvariabelen en 



van stimulus kenmerken. 

Laughlin (1968,b) varieerde in een experiment de presentatie van in

formatie, namelijk visueel/auditiefof visueel en auditief. Hij con

stateerde dat voor bet vinden van een bepaald begrip minder voorbeel-

den nodig waren onder de conditie van gemengd visueel/auditieve stimu-

li dan onder de twee andere condities. De auditieve conditie bleek 

effectiever te zijn dan de visuele. Dreistadt (1969) liet twee typen 

problemen oplossen, een probleem waar een stuk landbouwgrond op een 

bepaalde manier verdeeld moest worden en een ander probleem waarin 

op een stuk grond bomen op een bepaalde manier geplant moesten worden. 

Onder een conditie werd aan de proefpersonen gevraagd om gebruik te 

maken van visuele analogieen; onder een andere conditie werd deze 

aanwijzing niet gegeven. Onder de eerste conditie werden de proble-

men sneller en beter opgelost. Wolfgang (1969) onderzocht de invloed 

van de tastzin op probleemoplossen. In een serie van drie experimen-

ten moesten de proefpersonen door tactiele informatie een aantal 

voorwerpen begripsmatig ordenen. Deze begripsvorming was bet moei-

lijkst indian de relevante ordeningselementen van de objecten de 

grootte, de oppervlakte, de structuur en de dikte waren. Indien de 

relevante elementen de vorm en de oppervlaktestructuur waren konhet 

probleem gemakkelijker worden opgelost. Anderson et al. (1966) vergele

ken het effect van visuele en verbale informatie. Zij gebruikten in een ex

periment een apparaat met roterende gewichten, waarover proefpersonen 

verbale informatie kregen of waarover zij informatie kregen door bet 

apparaat te observeren. Een controlegroep kreeg geen informatie. Zo-

wel de verbale als visuele informatiegroep behaalden betere resulta-

ten dan de controlegroep op een transferprobleem waarvoor informatie 

nodig was uit het eerste deel van het experiment waar informatie over 

het apparaat verbaal of visueel werd verkregen. De visuele conditie 

was effectiever dan de verbale conditie op het transferprobleem. 

Gagne et al. (1969) concluderen op basis van een overzicht van enke-

le studies, dat tot nog toe te weinig bekend is om te kunnen beslis-

sen welke keuze gemaakt moet worden uit de beschikbare manieren van 

aanbieden van stimuli. Er zijn echter aanwijzingen dat voor het aan

bieden van gelijksoortige informatie beeld-materiaal superieur is 

aan verbale informatie en c~ncreet materiaal de voorkeur verdient bo

ven abstract. 
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4.2.4 Variabelen die begripsvorming of probleemoplossen kunnen bevorderen 

62 

a. 

Een variabele in de probleemsituatie die effect kan hebben op pro

bleemoplossend gedrag is de mate waarin dat gedrag beloond wordt 

door succes. Tyler (1958) vond dat de verwachting dat een probleem 

met succes kan worden opgelost specifieke effecten had op de pres

taties van het individu. Hoe meer men verwachtte het probleem te 

kunnen oplossen, des te effectiever was de prestatie van het sub

ject in de probleem-oplossings situatie. Oat deze positieve ver

wachting versterkt wordt door voorafgaande ervaringen toonde Ward 

(1956) aan. Hij vond een positieve relatie tussen de mate van er

varing in probleemoplossen en het kunnen bereiken van succes in 

nieuwe probleemsituaties. Overeenkomstige onderzoeksresultaten 

worden door Rotter (1966) vermeld, namelijk dat de algemene ver

wachting van een individu dat hij in staat is zijn omgeving te 

beheersen een positieve invloed heeft op de kans dat hij in wer

kelijkheid effectief kan ingrijpen op zijn omgeving. 

Een ander.type beloning is geld. Gumpert et al. (1969) gaven aan 

proefpersonen die het Prisonner's Dilemma Game speelden belonin

gen van verschillende grootte. Zij vonden (1) dat onder alle belo

ningscondities de samenwerking tussen de spelers afnam, naarmate 

er langer werd gespeeld, (2) dat proefpersonen die met echt geld 

beloond werden een grote wedijver vertoonden, onafhankelijk van 

de grootte van de beloning en (3) dat proefpersonen die voor echt 

geld speelden een grotere wedijver vertoonden dan degenen die voor 

imaginair geld speelden. 

b. verbalisatie: 

Byers and Davidson (1967) toonden aan dat begripsvorming verge

makkelijkt werd indien aan de proefpersonen werd gevraagd tijdens 

het experiment hypothesen te formuleren over de te vinden begrip

pen. Dominowski (1968) vond in een soortgelijk onderzoek dat in 

het algemeen de eerste hypothese werd geformuleerd nadat het pro

bleem logisch kon worden opgelost. De meeste hypothesen die ge

steld werden voordat dit punt was bereikt waren niet houdbaar in 

het licht van voorafgaande stimulusinformatie. Voorts bleek er 

een tendens te zijn dat subjecten die meer pogingen nodig hadden 

om het probleem op te lossen, later begonnen met verbaliseren dan 



de snellere probleemoplossers. 

Namikas (1968) liet de helft van zijn proefpersonen hypothesen for

muleren in de trainingsfase van een experiment. Deze verbalisatie 

had geen effect op respons-reactietijden. Bij de aanbieding van 

transferproblemen na de trainingsfase bleek de verbalisatiecondi

tie geen significant effect op het oplossen van deze problemen te 

hebben. 

Davis et al. { 1968), vonden daarentegen dat verbalisatie tijdens het 

oplossen van een aantal problemen op basis van geometrische figu

ren wel een positief effect had op het oplossingsproces. 

4.2.5 Tijdvariabelen 

ln de manier waarop een taak wordt aangeboden kan de tijd een rol spe

len. Stimuli kunnen snel of langzaam worden aangeboden. Proefpersonen 

kunnen een beperkte of onbeperkte tijd krijgen om het probleem op te 

lessen, enz. 

a. Tijd tussen de stimuli 

Underwood { 1952) stelde in "An orientation for research on thin

king" dat het proces van waarnemen van relaties tussen stimuli be

invloed wordt door de temporele afhankelijkheid waarin zij worden 

aangeboden aan de waarnemer. Dat wil zeggen dat relaties tussen 

twee stimuli moeilijker te formuleren zouden zijn indien er een 

grotere afstand in de tijd is tussen de aanbieding van de stimuli, 

zodat een groter beroep op het geheugen gedaan moet worden. 

Bourne et (1968,b) onderzochten het effect van suboptimale 

{een seconde) en bijna optimale {vijftien seconden) intervallen. 

Na elke respons op de aanbieding werd terugkoppeling gegeven of 

de respons correct was. Zij vonden dat de taakuitvoering onder de 

conditie van het optimale interval significant beter was dan onder 

de suboptimale ,interval conditie. Roweton and Davis (1968), die 

in een onderzoek naar begripsvorming geometrische patronen als 

stimuli gebruikten, vonden dat toename in de duur van het terug

koppelingsinterval na het geven van de respons, de taakuitvoering 

verbeterde, vooral voor de moeilijkere problemen. 

b. De tijd nodig om problemen op te lessen 

Frase (1968) vond in een onderzoek naar syl!ogistische problemen 

zonder tijdslimiet dat subjecten die training in syllogismen had

den ontvangen, mindur tijd nodig hadden om de geldigheid van syl-
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logismen te beoordelen. In een tweede experiment werd de tijd ge

varieerd die de proefpersonen werd gegeven om de syllogismen te 

beoordelen. De hypothese was dat beperking van beoordelingstijd 

het vormen van associaties zou belemmeren. De toegestane oordeels

tijden voor elk syllogisme waren respectievelijk 20 sec., 30 sec. 

en vrije responstijd. Er was een significant verschil in fouten 

tussen de drie tijdscondities. De 20 seconden conditie bleek op

timaal te zijn. Frase vend bovendien dat de proefpersonen zeker

der van hun respons waren in de 30 seconden oordeelstijd en het 

minst zeker in de vrije responsconditie. 

Roweton and Davis (1968) vonden, vooral bij moeilijker problemen, 

dat een toename van het tijdsinterval tussen stimulusaanbod en 

de waarneembare respons van de proefpersonen de prestatie verbe

terde. Suedfeld (1966,a) experimenteerde met taken waarin het oor

spronkelijke stimuluswoord geraden moest worden uit een serie van 

tien aanwijzingen, die responsen waren op dezelfde stimulus. Hij 

vond dat de wisselwerking tussen patroon-complexiteit en hoeveel

heid informatieaanbod het informatieverwerkingsproces beinvloedde. 

Er waren 14 problemen. Onder een hoge input snelheid, waar de aan

wijzingen elke 5 seconden werden aangeboden, waren de prestaties 

beter op eenvoudige dan op complexe problemen. Onder een gemiddelde 

inputsnelheid, met een interval van 15 seconden tussen de aanwijzin~ 

gen, werd het omgekeerde waargenomen. Proefpersonen met een hoge in

putverwerkingssnelheid konden zich minder aanwijzingen herinneren 

en gebruikten minder aanwijzingen die zij zich herinnerden. 

4.2.6 Extrinsieke versus intrinsieke moeilijkheid 
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Een onderscheid kan gemaakt worden naar de _extrinsieke of intrinsieke 

moeilijkheid van een probleem. De extrinsieke moeilijkheid heeft te 

maken met de materialen die een oplosser nodig heeft om een probleem 

op te kunnen lessen. Deze materialen kunnen concreet van aard zijn. 

in de vorm van objecten door de onderzoeker aangeboden of meer ab

stract in de vorm van aangeboden begrippen en symbolen. 

De intrinsieke moeilijkheid van een probleem wordt beinvloed door de 

complexheid van de logische structuur, het aantal relaties tussen de 

aangeboden materialen, enz. 

Achtereenvolgens komen hierna aan de orde welke aspecten de extrin

sieke en de intrinsieke moeilijkheid kunnen beinvloeden. 



a. De extrinsieke moeilijkheid van een probleem wordt beinvloed door 

het al of niet bekend zijn van de oplosser met de materialen waar

mee hij moet werken (Johnson, 1972). Bloom and Broder (1950) von

den in hun onderzoek dat proefpersonen moeite hadden met het op~ 

lessen van problemen door de aanwezigheid van onbekende termen in 

de probleemstelling. Abstracte ideeen veroorzaakten eveneens 

moeilijkheden bij een aarital oplossers. De meeste voorbeelden van 

het effect van abstractieniveau op probleemoplossen komt uit het 

domein van de wiskunde, waar algebraische symbolen gebruikt worden 

om te refereren aan concrete zaken. 

In zijn algemeenheid is het waar dat problemen waarin zeer abstract 

materiaal voorkomt, moeilijker zal zijn dan problemen waarbij slechts 

concrete materialen worden gebruikt. 

In een publicatie waarin Kilpatrick (1969) een overzicht geeft van 

probleemoplossen in de wiskunde, wordt een onderzoek van Travers 

geciteerd naar de interesse en ervaringen van studenten in het op

lossen van problemen. Aan 240 studenten werd gevraagd te kiezen 

uit twee problemen en daarvan een op te lessen. De problemen had

den een identieke logische structuur maar verschilden in context. 

De subjecten vertoonden een grote voorkeur voor sociaal-economische 

situaties; vergeleken met technische situaties en abstracte situ

aties. Vooral de laatste situaties werden bijna niet gekozen. 

De extrinsieke moeilijkheid van problemen kan eveneens beinvloed . 

worden door de hoeveelheid irrelevante informatie in de probleem

situatie. Gagne and Rohwer (1969) citeren enkele studies waarin 

transfer van taken werd verbeterd door voorafgaande training met 

irrelevante informatie. Hierdoor verkregen de subjecten een set 

om te !etten op irrelevante kenmerken. Indien subjecten werden ge

oefend in een situatie waarin veel irrelevante visuele informatie 

aanwezig was, vertoonden zij geen verschillen in transfer bij het 

oplossen van problemen met grote of kleine hoeveelheden irrelevan

te informatie. Subjecten die geoefend werden met weinig irrelevan

te informatie vertoonden echter een gereduceerde transfer in de 

meer complexe context. 

b. De intrinsieke moeilijkheid van een probleem is afhankelijk van de 

coroplexheid van de logische structuur. Complexheid kan gemeten wor

den in termen van de hoeveelheid informatie die noodzakelijk is om 
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tot een oplossing te komen, de hoeveelheid aangeboden materialen, 

het aantal uit te voeren operaties en waarschijnlijk nog in ande

re termen (Johnson, 1972). In een onderzoek varieerde Gormly (1971) 

zowel het abstractieniveau van problemen als de logische complexi

teit. Logisch niet complexe problemen konden worden opgelost met 

behulp van drie informatie-eenheden en voor de complexe problemen 

waren vijf informatie-eenheden noodzakelijk. De proefpersonen wer

den ingedeeld als cognitief "comprehensive" en cognitief "noncom

prehensive" op basis van Rokeach's Interrelations Task. "Compre

hensive" subjecten zijn volgens de theorie van Rokeach, in staat 

theoretische begrippen te vormen op basis van met elkaar gerela

teerde ideeen, waardoor waarschijnlijk logisch complexe problemen 

op een effectieve wijze door hen opgelost kunnen worden. De "com

prehensive" subjecten behaalden betere resultaten op de logisch 

complexe problemen dan de "noncomprehensive" subjecten. Geen ver

schillen werden geconstateerd op de logisch eenvoudige problemen. 

4.2. 7 Redundantie in de taakstructuur 
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In de taakstructuur, zoals aangeboden aan het subject kan de redun

dantie gevarieerd worden. Onder redundantie wordt hier verstaan de 

surplus-informatie die in de taakomgeving aanwezig is. Rowe (1965) 

maakt onderscheid tussen "context-leren" en "concept-leren". In een 

situatie die zij context-leren noemt, worden te leren stimulus-objec

ten op een aantal manieren ondergebracht in verschillende klassen. 

Onder concept-leren verstaat zij het leren waarnemen van een stimu

lus-object onafhankelijk van de context waarin het wordt waargeno

men. Het is alles-of-niets: men kent het conc~pt of men kent het 

niet. Context-leren is een proces met een probabilistisch karakter. 

Rowe stelt dat in het wetenschappelijk onderwijs vaak wetenschappe

lijke begrippen worden onderwezen zonder dat nagegaan wordt of de 

student het begrip in verschillende contexten kan toepassen. Een 

deel van de betekenis en consequent gebruik van het begrip is af

hankelijk van de context waarin de student het kan plaatsen. Bepaal

de typen contexten zijn kenmerkend voor de verschillende disciplines 

en waarschijnlijk uniek voor de discipline, aldus Rowe. Zij pleit 

daarom voor het leren van begrippen in verschillende contexten. Con

.textuele informatie aan subjecten leidt tot opeenvolgende keuzen in 



het leerproces. Deze redundantiemaakt predictie mogelijk. Rowe (1965) 

confronteerde in een experiment subjecten in taak-georienteerde pro

blemen met identieke normatieve begrippen maar in verschillende con

texten. Subjecten die deelnamen aan de conditie waar verschillende 

contexten werden aangeboden vertoonden efficientere oplossingspatro

nen dan subjecten die begrippen leerden in ~en context. Rowe verklaart 

dit resultaat door te stellen dat door context-leren een vorm van struc

turele of netwerk redundantie ontstaat. Indien de wetenschap een struc

tuur bezit, in de vorm van verzamelingen van zich herhalende contexten 

dan zou het leren van een begrip in verschillende contexten vruchtbaar

der kunnen zijn dan het leren van een begrip binnen slechts ~~n kader. 

Ook Glaser, geciteerd door Visser (1969,a) stelt in een generalisatie 

over het leren van begrippen, dat relevante redundante-.informatie het 

leren van begrippen vergemakkelijkt, terwijl irrelevante redundante 

informatie het leren van begrippen bemoeilijkt. Deze uitspraak impli

ceert dat de contexten waarin een begrip wordt aangeboden, een zin

volle relatie met dat begrip dienen te hebben. 

4.2.8 Samenvatting 

zowel de wijze van instructie als de taakstructuur kunnen invloed uit

oefenen op het oplossen van problemen. Instructie kan richting geven 

aan het denken, kan deze richting zozeer vastleggen dat het denken 

van het subject zodanig wordt ingeperkt, dat het zoeken naar alterna

tieve oplossingen wordt belemmerd. Aspecten van de taakstructuur, als 

~weede component van de in het model gepostuleerde taakomgeving, kun

nen op velerlei manieren gecategoriseerd worden, zowel naar het type 

taak als naar de structurele elementen. Deze laatste indeling abstra

heert van inhoudelijke gegevens en daardoor kunnen een groot aantal 

taken vergeleken worden op structuurvariabelen. Bij veel taken blijkt 

de moeilijkheid afhankelijk te zijn van het kunnen ontdekken van re

gels die kenmerken in de probleemsituatie verbinden. Een onderscheid 

naar relevante en niet relevante attributen lijkt zinvol, aangezien 

deze dimensie eveneensde moeilijkheidsgraad kan beinvloeden. Het on

derkennen van relevante attributen in een probleemsituatie kan onder 

meer beinvloed worden door het abstractieniveau van de taak, de be

kendheid van kenmerken, de onderscheidbaarheid daarvan en de hoeveel

heid niet relevante informatie. Wordt het aangeboden stimuluspatroon 

complexer dan zijn ook ingewikkelder zoekstrategieen nodig om rele

vante kenmerken te kunnen identificeren. Voor een keuze tussen audi-
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tieve en/of visuele stimuli bij het aanbieden van een taak zijn nog 

onvoldoende aanwijzingen voor duidelijke criteria. 

Wel lijkt het aannemelijk dat door ervaringen van het met succes op

gelost hebben van problemen, nieuwe probleemsituaties met meer ze

kerheid worden tegemoetgetreden. Bij een reeks taken waardoor pro

bleemoplossen geleerd moet worden, zou de taakstructuur aanvanke

lijk niet te moeilijk, complex en abstract dienen te zijn, zodat 

in de beginfase al positieve ervaringen verkregen kunnen worden. 

Tenslotte lijkt het zinvol bij experimentele probleemsituaties aan

dacht te schenken aan variaties in extrinsieke en intrinsieke moei

lijkheid en de taakstructuur zodanig te formuleren dat deze is inge

bed in een zinvolle context, waardoor het op te lessen probleem niet 

op zichzelf komt te staan. 

4.3 De probleemsituatie 

In de taakomgeving kunnen een aantal taakaspecten onderscheiden worden 

die niet rechtstreeks verband houden met de instructie en de taakstruc

tuur. Deze aspecten hebben te maken met de si tuatie, waarin het probleem

moet worden opgelost en wordt hier genoemd de probleemsituatie, wel te 

onderscheiden van de probleemruimte, die in hoofdstuk 5 wordt behandeld. 

Enkele van deze aspecten van de probleemsituatie, zoals de spanning of 

angstgevoelens die het oplossen van problemen bij het subject kan op

roepen en het alleen of in een groep oplossen van problemen worden 

hierna behandeld. 

4.3.1 Spanning, angst en frustratie 
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Als een subject met een probleem geconfronteerd wordt kan dit een 

zekere emotionele spanning oproepen. Fine et al. (1960) en Kurz (1964) 

vonden dat een drijfveer zoals spanning, probleemoplossen in het 

algemeen positief kan beinvloeden. In een aantal studies werd de span

ning gemeten met de Taylor Anxiety Scale (T.A.S.). Chown (1959) vond 

dat een hoge score op de T.A.S. positief gecorreleerd was met het 

v66rkomen van set. Mayzner ~~· (1956) vonden tegenstrijdige resul

taten. In een eerste experiment produceerde de "low-anxious" groep 

significant meer oplossingen op testproblemen dan de "high-anxious" 

groep, In een ander experiment werd deze relatie echter niet gevon

den. Staats ( 1957) experimenteerde met het "slinger-probleem (zie 



§ 3.4.3.) De T.A.S. scores correleerden enigszins met de tijd die 

nodig was om het probleem op te lossen. Maltzman ~~· (1956) von

den daarentegen geen correlatie tussen T.A.s.~scores en de oplossings

tijd voor een vergelijkbaar probleem. Rhine (1957) vond geen relatie 

tussen het oplossen van anagrammen en de scores op een test voor de 

prestatie-motivatie. White (1968) liet proefpersonen een aantal pro

blemen oplossen waarvoor meerdere oplossingen mogelijk waren. De sco

res op deze problemen werden gecorreleerd met een angstscore. Gevon

den werd dat subjecten met een relatief laag angst-niveau significant 

betere prestaties leverden op de problemen. Duncan ( 1958) vond nega

tieve relaties tussen scores op de T.A.S. en prestaties op eenvoudi

ge problemen. Bij complexere problemen werd deze relatie niet gevon

den (Staats, 1957). 

Dunn ( 1968) onderscheidt test.:.angst en situationele spanning en hij. 

vond dat de test-angst een negatieve invloed heeft op eenvoudige, 

maar moeilijk op te lessen taken, terwijl situationele spanning daar 

geen invloed op heeft. Situationele spanning had wel invloed op com

plexe maar gemakkelijk op te lessen taken, maar het angstniveau niet. 

Complexe, gemakkelijk op te lassen taken, zijn volgens Dunn taken die 

een groot aantal discrete, maar onderling verbonden delen inhouden en 

waarin het aantal juiste antwoord-alternatieven relatief klein is of 

waarin een grove discriminatie vereist is tussen deze alternatiev~n. 

Hinton (1968) gebruikte in een onderzoek drie tests voor divergent 

denken. Hij ging de invloed na van frustratie op deze probleemoplos

sings-taken. Door middel van beoordelingsschalen werd de emotionele 

toestand en de attitude van de subjecten gemeten. Als frustratie en 

situationele spanning equivalent zijn en de door Hinton gebruikte ta

ken als complex maar gemakkelijk zijn te beschouwen, dan zijn de re

sultaten van dit onderzoek consistent met die van Dunn (1968). 

Onderzoek naar de relatie tussen het angstniveau en probleemoplossen 

Levert nog geen consistente resultaten op. Meyers and Martin (1974) 

veronderstellen dat het meer recente onderscheid tussen "trait anxiety" 

(A-trait) ·en "state anxiety" (A-state) het onderzoek meer consistentie 

kan verlenen. Onder A-state wordt verstaan gevoelens van vrees en een 

verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel en onder A-trait 

een algemene dispositie van het organisme voor het ervaren van A-state. 
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Er zijn aanwijzingen volgens Meyers en Martin dat maten voor angst 

die meer specifiek zijn voor de situatie een sterkere relatie hebben 

met leerprestaties dan de meer algemene maten voor angst. In een ex

periment onderzochten zij het effect van A-state op het oplossen van 

een begripvormingstaak onder een conditie met een hoge en met een la

ge ego-betrokkenheid. Hoge ego-betrokkenheid verhoogde de A-state, 

in tegenstelling tot lage ego-betrokkenheid. Onder hoge ego-betrokken

heid werd een negatieve relatie geconstateerd tus~en de taakuitvoering 

en A-state. Het effect van A-state komt vooral tot uiting onder tame

lijk bedreigende condities, waar veel van het individu wordt verwacht. 

Voorts bleak datA-trait, in tegenstelling tot A-state geen signifi

cante invloed uitoefende op de uitvoering van de taak. 

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat in de probleemsituatie 

gevoelens van angst waarschijnlijk een effect kunnen hebben op de 

wijze waarop een taak wordt uitgevoerd. Door de manier waarop een 

probleem aan een subject wordt aangeboden kan waarschijnlijk de A

state op positieve of negatieve wijze worden beinvloed. Het lijkt 

zinvol in verder onderzoek het onderscheid tussen A-trait en A-state 

operationeel te maken en vooral de effecten van A-state·na te gaan. 

4.3.2 Het oplossen van problemen in een groep of individueel 
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Groepsgewijs versus individueel probleemoplossen kan volgens een aan

tal studies een differentieel effect hebben. Duncan (1959) concludeer

de in een overzichtsartikel dat groepen bij bepaalde soorten problemen 

superieur kunnen zijn op een aantal responsmaten. Bij de meeste pro

bleemtypen werden geen significante verschillen gevonden. Waar echter 

efficientie-maten werden gerapporteerd, waren individuen superieur. 

Volgens Duncan (1959) meet met twee verschillende uitgangspunten re

kening worden qehouden bij de vergelijking van individueel- en groeps

probleemoplossen. Duncan merkte op dat in enkele studies gerapporteerd 

werd dat sommige groepen alle problemen oplosten en sommige geen enkel 

probleem. Dit zou kunnen betekenen dat groepssuperioriteit vooral af

hankelijk is van de kwaliteit van de groepsleden en niet zozeer van 

interpersoonlijke interacties. Hieruit leidt Duncan twee uitgangs

punten af: (1) groepssuperioriteit is slechts een functie van de be

kwaamheid van een of meer groepsleden om het probleem op te lossen 

zonder rekening te houden met het accepteren of verwerpen van su~

gesties van andere groepsleden, en (2) groepssuperior!teit is slechts 



een functie van de gezamenlijke kwaliteiten van de groepsleden. Door 

de gezamenlijke kwaliteiten kunnen oplossingen worden geproduceerd, 

zelfs indien geen enkel groepslid het probleem alleen kan oplossen. 

Het tweede impliceert dat elk probleem kan worden samengesteld uit 

en opgelost in twee of meer fasen, waardoor dit uitgangspunt geredu

ceerd wordt tot het eerste. 

Restle and Davis (1962) onderscheiden eveneens twee uitgangspunten, 

door hen genoemd ( 1) het hierarchisch model, waarvoor wordt aangeno

men dat de groep een intellectuele hierarchie vormt, zodanig dat er 

gewerkt wordt in bet tempo van de snelste probleemoplosser en (2) 

het egalitaire model, waarvoor wordt aangenomen dat de groep werkt 

op voet van gelijkbeid, zodat alle leden een aandeel hebben in de tijd 

die er gewerkt wordt, onafhankelijk van het feit of men al of niet op 

het goede spoor is. Het eerste uitgangspunt van Duncan en het hier

archische model doen geen beroep op de groepsinteractie. Groepsinter

actie zou zelfs remmend kunnen werken op de effectiviteit. Het twee

de uitgangspunt van Duncan en bet egalitaire model zijn juist afhan

kelijk van een goede interactie tussen de groepsleden. Het aspect van 

interactie is onderzocbt door Taylor et al.(1958) en Dunette et al. 

(19631 die brainstorming in een groeps- en in een individuele condi

tie vergeleken. De kwantiteit van de oplossingen in de individuele 

conditie was superieur aan die van de groepsconditie. Interactie zou 

hier dus remmend gewerkt bebben. 

Bouchard (1969) vergeleek drie condities: (1) critisch probleemoplos

sen in groepen, (2) brainstorming in groepen, en (3) individueel brain

storming. Gevonden werd dat de individuele conditie superieur was ten 

opzichte van brainstorming in groepen en dat deze conditie weer supe

rieur was ten opzichte van critisch probleemoplossen in groepen. Camp

bell ( 1968) vond dat de interactie tussen groepsl.eden een negatieve 

invloed had op de kwaliteit van de oplossingen. Groepsdiscussies ga

ven geen betere resultaten dan individuele pogingen; de groepsoplos

singen waren van significant lagere kwaliteit dan de individuele op

lossingen. In een studie van Reynolds (1968) werden door studenten 

onder drie condities begrippen geleerd: (1) de alleen conditie (A.C.), 

waarin individueel begrippen werden geleerd onder de verwachting dat 

de kennis zou worden getoetst, (2} de collega conditie (C.C.}, waar

in individueel begrippen werden geleerd onder de verwachting dat de-
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ze kennis overgedragen moest worden aan een collega en (3) de kind 

conditie (K.C.}, als 2, maar onder de verwachting dat de kennis moest 

worden overgedragen aan een kind van 6 jaar. Alle subjecten werden 

na verbale communicatie met respectievelijk collega's en kinderen ge

test op kennis van de begrippen. Voor goede probleemoplossers bleken 

de prestaties in de C.C. en K.C. condities minder·te zijn dan in de 

A.c. conditie. Door deze resultaten wordt gesuggereerd dat al+een al 

de verwachting dat.er een interactie over de te vinden oplossingen 

plaats moet vinden een negatief effect op het oplossingsproces kan 

hebben. 

Lauglin et (1967) toonden een positief effect van interactie aan. 

In een experiment werden begrippen geleerd onder een conditie waarin 

discussie in groepen van twee werd toegestaan en een individuele con

ditie. In de groepsconditie waren minder pogingen nodig om het pro

bleem op te kunnen lossen evenals een kleiner percentage hypothesen, 

maar de benodigde oplossingstijd was langer dan in de individuele con

ditie. Over het effect op transfer van groeps- versus individueel pro

bleemoplossen is nog weinig bekend. Een onderzoek van Lemke et ~· (1969) 

kan echter enige aanwijzingen geven dat de individuele conditie effec

tiever zou kunnen zijn. In een experiment naar initiele verwerving en 

transfer van begrippen werd zowel onder een individuele conditie als 

onder condities van paren en viertallen gewerkt. Het bleek dat trans

fer van begrippen het efficientst werd verkregen in de individuele con

ditie, maar dat het initieel verwerven van begrippen efficienter ge

beurde in de groepscondities. 

Wolfgang (1967) varieerde in een experiment de complexheid van de taak 

(3 niveau's) en de condities waaronder werd gewerkt (individueel of 

met een partner, met vrije interactie (V.I.) en met beperkte interac

tie (B.I.). In de V.I.-conditie waren de partners vrij om te discus

sieren over hun hypothesen met betrekking tOt de oplossing van begrips

identificatie problemen die verschilden in de hoeveelheid irrelevante 

informatie of complexiteit. In de B.I.-conditie werd geen discussie 

toegestaan. De proefpersonen konden hun individuele beslissingen ken

baar rilaken door een responsknop in te drukken. De taken bestonden uit 

het categoriseren van geometrische patronen van verschillende complex

heid. Wolfgang toonde met deze studie aan dat taak-complexiteit een be

langrijke variabele is, waardoor niet generaliserend gesteld kan worden 



dat cooperatieve groepen superieur zijn aan individuen. De V.I.-groe

pen waren namelijk slechts superieur aan de individuen bij het oplos

sen van de meeste complexe problemen, waar de hoeveelheid informatie, 

het aantal alternatieve hypothesen en het beroep dat op het geheugen 

werd gedaan het grootst waren. Wolfgang (1967) suggereert dat dit 

effect afhankelijk is van een aantal factoren. In de eerste plaats 

wordt het vasthouden aan een niet correcte hypothese in V.I.-groepen 

gereduceerd. In de tweede plaats hebben V.I.-groepen meer hulpbronnen 

ter beschikking en kunnen zij steunen op meer geheugens voor het her

inneren van voorafgaande informatie. 

In de B.I.-conditie waren de resultaten minder goed dan in de twee an

dere condities. 

Davis (1969) toonde aan dat ook de voorkeur van personen om in een 

groep of alleen te werken van invloed ken zijn op probleemoplossen 

in groepen. In een experiment waren drie typen variabelen van belang: 

(1} voorkeur van de proefpersonen (individueel-groep), (2) indeling 

(individuele of groepsconditie) en (3) probleem-type (rekenkundige 

problemen en problemen van het type "waterkannen" (zie § 4 .1.}). 

Alle subjecten losten beide problemen op en Werden onafhankelijk van 

voorkeur ingedeeld in de individuele- of groepsconditie. Er waren 4 

condities: individuele conditie met voorkeur voor alleen (I.I.} of 

in groepen werken (I.G.) en twee groepscondities met respectievelijk 

voorkeur om alleen (G.I.) of in groepen (G.G.) te werken. De resul

taten van het oplossen van de problemen werden voorspeld op basis van 

de modellen van Restle and Davis (1962). Voorspellingen op basis van 

het egalitaire model voor het iwaterkannen-p~obleem gaven een goede 

benadering voor de resultaten van de G.G.-groepen, terwijl voorspel

lingen op basis van het hierarchische model de resultaten van de I.G.

groepen beter benaderden. Voor de rekenkundige problemen verschilden 

de I.G. en G.G.-condities niet significant, hoewel zowel I.G. als 

G.G. beter voorspeld Werden door het hierarchische dan het egalitaire 

model. OVer het geheel genomen produceerden groepen sneller resulta

ten dan individuen evenals een grotere proportie correcte antwoorden. 

De individu- versus groepsprestatie was niet afhankelijk van de voor

keur van de subjecten en het probleemtype. Analyse van groepsinterac

ties suggereerde dat er voor groepsprestaties een optimale overeenstem

lldng gevonden kan worden tussen subjectieve voorkeur, plaatsing in een 
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groep en probleemtype. Als het waterkannen -probleem geevalueerd 

werd voor beide ,soorten groepen (I.G. en G.G.) in termen van het 

egalitaire en hierarchische model, dan wordt door het laatste model 

een betere voorspelling van de gemiddelde groepsprestatie gegeven 

indien de groepsleden een voorkeur hebben om alleen te werken. Door 

het egalitaire model worden de resultaten voor de G.G.-groepen be

ter voorspeld. Volgens Davis (1969) kan door het rekening houden met 

de voorkeuren van groepsleden de predictie van groepsprestaties re

eel verbeterd worden. 

Samenvattend stelt Davis dat het type probleem de grenzen stelt aan 

of de eisen geeft voor wat kan of moet worden uitgevoerd; dat de in

dividuele voorkeur bepaalt welke pogingen worden ondernomen of en 

hoe de groep zal samenwerken. 

Davis (1969,a) gaf in een andere publicatie een overzicht van het op

lossen van problemen in groepsverband. Een van zijn algemene conclu

sies is dat een groep meestal betere prestaties !evert dan individu

ele werkers voor wat betreft het aantal goede oplossingen en het aan

tal fouten. In het algemeen hebben groepen meer tijd nodig om oplos

singen te vinden dan individuen. De productiviteit per tijdseenheid 

per persoon, afgezien van de kwaliteit van de oplossingen, is supe

rieur onder de individuele conditie. Een van de oorzaken waardoor 

een groep een grater aantal oplossingen !evert dan individuen is 

volgens Davis de redundantie, want in een groep is meer dan een ge

heugen aanwezig voor het opslaan van informatie, vooral indien voor 

het oplossen van het probleem unieke, maar relevante informatie no-

dig is. Deze zogenaamde "pooling-hypothese"is volgens Davis een vol

doende voorwaarde om ~e verklaren dat een groot aantal resultaten 

van groepen beter zijn dan van individuen. Voorts meent Davis dat 

!eden van een ad hoc groep met vrije interactie zelden een optimale 

interpersoonlijke structuur kunnen realiseren voor de efficiente 

verwerking van noodzakelijke informatie. Groepsprestaties zijn zel-

den op het niveau van het beste groepslid 1 zelfs als de taak en de 

omstandigheden het mogelijk maken tot een·werkverdeling te komen. 

Kelley and Thibaut (1969) komen in een meer theoretisch overzichts

artikel tot ongeveer gelijkluidende conclusies. Zij stellen dat groeps

prestaties die al of niet het niveau van het beste groepslid overtref

fen afhankelijk zijn van het type uit te voeren taak. Groepsprestaties 



die het niveau van het beste groepslid evenaren zouden gerealiseerd 

kunnen worden in een taak waarvoor weinig stappen noodzakelijk zijn 

om tot een oplossing te komen en waarbij de oplossing goed te verifi

eren is door de personen die op de hoogte zijn van de oorspronkelijke 

gegevens van het probleem. Alle groepsleden zijn dan snel ervan te 

overtuigen dat de oplossing juist is. 

Groepsprestaties die het niveau van het beste groepslid overtreffen 

zouden gerealiseerd kunnen worden in problemen die in meerdere com

ponenten zijn op t.e splitsen zodat, onder de hiervoor genoemde pooling 

hypothese, unieke maar relevante informatie beschikbaar komt. Dit ver

onderstelt echter volgens Kelley en Thibaut dat groepsleden comple

mentaire talenten en tekortkomingen bezitten. Zij hebben echter nog 

onvoldoende aanwijzingen gevonden dat door het werken in een groep 

de bijdrage van groepsleden aan het oplossingsproces gewijzigd kan 

worden in de richting van betere kwaliteit en grotere uniekheid. De 

superioriteit van groepen zou vooral afhangen van het bijeenbrengen 

van gedragingen die weinig verschillen van die van alleen werkenden. 
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NEwell and Simon (1972! onderscheiden als derde aspect in hun theorie 

over probleemoplossen de probleemruimte, waarin de probleem-oplossings 

activiteiten plaatsvinden. De structuur van de probleemruimte bepaalt de 

~gelijke programma's die gebruikt kunnen worden voor probleemoplossen. 

·Als.een probleemoplosser wordt geconfronteerd met een probleem dan wordt 

de probleemomgeving in het interne geheugen gerepresenteerd als een ruim

te van mogelijke situaties die onderzocht moeten worden om in die situa

tie sen oplossing te vinden die correspondeert met de oplossing van het 

probleem. In de probleemruimte kunnen beslissingspunten onderscheiden wor

den die de mogelijke stand van kennis aangeven die de oplosser kan gebrui

ken. Onder stand van kennis ("state of knowledge") verstaan Simon and Ne

well (1971) datgene wat de probleemoplosser weet over het probleem op een 

bepaald moment in de tijd, namelijk de informatie die op dat moment voor 

hem beschikbaar is en in een fractie van een seconde is op te roepen. Het 

zoeken naar de oplossing van een probleem is als het ware een reis door 

de probleemruimte tot het goede antwoord wordt gevonden. Volgens Simon 

and Newell (1971) is dit zoekproces serieel. Door de oplosser worden 

slechts een matig aantal standen van kennis onderzocht, ongeveer 10 per 

minuut, op een zeer selectieve wijze. Dit zoekproces wordt gesteund door 

heuristieken, waarvan de kracht is dat de totale probleemruimte ingeperkt 

wordt tot kleine, veelbelovende gebieden, waardoor de rest verwaarloosd 

kan worden. Het zoekproces is selectief en niet van toevalsfactoren af

hankelijk omdat de structuur van de probleemruimte een zekere voorspel

baarheid toelaat. De "nonrandomness" van de probleemruimte is identiek 

aan informatie die richting geeft aan het onderzoek in die ruimte. 

Bij het doorzoeken van de probleemruimte kunnen volgens Simon and Newell 

(19.711 verschillende heuristieken worden toegepast, bijvoorbeeld de middel

doel analyse ("means-end-analysis"). Dit zoeksysteem bepaalt verschillen 

tussen de bereikte en de gewenste situatie en tracht een operator te vin

den die relevant is om het gevonden verschil te reduceren. Volgens de au

teurs is dit een belangrijke heuristiek voor bepaalde taken, zoals het 

toetsen van theorema's. 

Studies die gericht zijn op de wijze waarop de probleemruimte wordt door

zocht, zijn gericht op het proces van probleemoplossen. Onder dit proces 



verstaan Newell and Simon (1971) het selectief zoeken in de probleemruimte, 

die iets van de structurale· informatie van de taakomgeving incorporeert. 

De vraag die in dit domein opgelost moet worden is: hoe genereert een in

dividu een probleemruimte als hij geconfronteerd wordt met een nieuwe taak? 

Voor het oplossen van een probleem is het noodzakelijk dat een individu een 

probleemruimte construeert en deze vervolgens doorzoekt om tot een oplossing 

te komen. Bij de constructie van een probleemruimte kunnen volgens Simon en 

Newell de volgende informatiebronnen een rol spelen: 

{11 de taakinstructie, waarin een beschrijving wordt gegeven van de omge

ving, inclusief eventuele externe geheugens, zoals een schaakbord; 

(2) voorafgaande ervaringen met gelijke of identieke taken. Bet noemen 

van een taak kan meteen de beschikbare probleemruimte oproepen; 

(31 voorafgaande ervaringen met componenten van de totale taak; 

(4) programma's die opgeslagen zi3n in het lange termijn geheugen en die 

generaliseren over een reeks taken, zoals middel-doel programma's; 

(5) programma's die opgeslagen zijn in het lange termijn geheugen en die 

kunnen dienen voor het combineren van de taakinstructie met andere in

formatie in het geheugen om nieuwe probleemruimten te construeren; 

(61 informatie die verzameld wordt terwijl een probleem wordt opgelost, 

kan een verandering van de probleemruimte veroorzaken zoals het over

gaan naar een meer abstracte, eenvoudige ruimte. 

In de theorie van Newell and Simon (1972) wordt, evenals in andere infor

matie-verwerkingstheorieen de rol van heuristieken in probleemoplossen 

centraal gesteld. Polya (1962, 1965) gaf principes voor probleemoplossen, 

die volgens hem corresponderen met cognitieve acties. Enige steun aan 

de observaties van Polya wordt gegeven door de studies van computer-simu

latie van menselijk gedrag. Beoefenaars van de informatica vonden dat de 

toepassing van algemene heuristische regels niet alleen probleemoplossen 

vergemakkelijkt, maar ook resu1teert in een reeks operaties van de com

puter die veel overeenkomst vertoont met het gedrag van mensen die ge

lijke problemen trachten op te lossen. Hoewel de term heuristiek momen

teel veel gebruikt wordt bij de analyse en beschrijving van denkproces

sen meant Vergnaud (1972) dat overlap en onduidelijkheid van begrippen 

in dit domein vaak verwarrend werkt. Het gaat vooral om het begrip "zoe

ken" en de strategieen die het zoekgedrag binnen de probleemruimte stu-

ren. 
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ake zoekstrategie die niet per toeval werkt of systematisch alle mogelijk

heden uitput houdt een veronderstelling in, namelijk dat bepaalde gebie-

den van de probleemruimte met meer waarschijnlijkheid een weg naar de op

lossing bevatten dan andere gebieden. Met andere woorden, heuristieken zijn 

een cumulatie. van vroegere ervaringen met betrekking tot zoekprocessen 

in overeenkomstige probleemruimten. Vooruitzien, in de zin van voorspel

len, is een vorm van "negatief geheugen": een methode om ervaring:en uit 

het verleden in de toekomst te projecteren (Cooper ~~.,1973). Een heu

ristiek vormt een verdichting van ervaringen waardoor in probleemoplossings

situaties een effectieve bijdrage aan het beslissingsproces kan worden ge

geven. Als een schaker alle mogelijke uitkomsten van alle mogelijke zetten 

zou nagaan, dan moest hij ongeveer 10120 paden onderzoeken. De schaker voert 

echter een selectief zoekproces uit binnen een klein aantal mogelijkheden. 

Empirische gegevens tonen aan dat een probleemoplosser meestal minder dan 

honderd paden exploreert in deze en andere probleemruimten (Sahakian, 1970). 

Experimenten gebaseerd op informatica-theorie~n hebben aangetoond dat zul

ke selectieve zoekprocessen met succes uitgevoerd kunnen worden door pro

gramma's waarin heuristieken zijn opgenomen om te bepalen welke paden in 

een probleemruimte de meeste kans hebben om naar een oplossing te leiden 

(Feigenbaum and Feldman, 1963). 

Heuristieken dienen onderscheiden te worden van algorithmen, omdat een al

gorithme een definitief antwoord geeft over de uitkomst van een proces in 

een specifieke en beperkte situatie. Heuristieken daarentegen vergroten 

slechts de kans op een goed antwoord als resultaat van een zoekproces 

in een probleemruimte. 

Onder een algorithme kan verstaan worden een geheel van regels dat een 

individu toestaat in een eindig aantal stappen of een oplossing te vin

den, of te ontdekken dat er geen oplossing bestaat. De effectiviteit van 

een algorithme wordt bepaald door noodzakelijke relaties waardoor het 

verbonden wordt met de structuur van de problemen in een bepaald domein. 

Door een algorithme wordt de handeling volledig bepaald. Een heuristiek 

definieert de grenzen van het zoeken, hetgeen noodzakelijk is om beslis

singen te kunnen nemen in complexe probleemruimten. Heuristieken zijn 

niet zo specifiek ala algorithmen voor een bepaalde klasse Van proble

ment en zijn gebaseerd op een aantal vooronderstellingen: (1) complexe 

problemen worden door de probleemoplosser in een aantal eenvoudiger, 



van subdoelen. Het programma bevat eveneens procedures die deze reeks 

activiteiten besturen en organiseren als onderdelen van het totale pro-

ces. 

Het heuristische zoekproces van een probleemoplosser kan worden weerge

geven in een "problem behavior graph" (P.B.G.). Newell and Simon 0972) 

geven een aantal van deze diagrammen, die aangeven op welke wijze een 

probleemoplosser de probleemruimte doorloopt. In figuur 3 wordt een voor

beeld van zo'n P.B.G. gegeven. 

Ql Q2 

~0 
~0 

Ql 

Figuur 3 

Voorbeeld van een P.B.G. 

0 state of knowledge 

toepassen van een ______.,.. 
operator (Q1•••••••2nl 

herhaling van een ope
~ 

rator 

Ql is een operator die op stand van kennis (1) wordt toegepast, waaruit 

weer een volgende kennistoestand (2) resulteert. Het teruggaan naar een 

eerdere kennistoestand wordt aangegeven door een andere toestand recht 

onder een voorgaande te plaatsen (zie 2 en 4) en deze door een verticale 

lijn te verbinden. Een d\'l)bele pijl wijst erop dat eenzelfde operator (Ql) 

herhaald wordt op dezelfde kennistoestand (1 en 6). De tijddimensie wordt 

aangegeven door het diagram van links naar rechts te lezen en vervolgens 

naar ben eden. 

Een P.B.G. is de projectie van het gedrag van de proefpersoon in een 

ruimte die door het experiment is gegeven en is als zodanig een af.beel~ 

ding van de probleemruimte van de proefpersoon. Een P.B.G. kan ook die

nen als de samenvatting door de onderzoeker van het protocol van hardop 

denken van de proefpersoon. Op deze wijze is het mogelijk oplossingspro

cessen van verschillende proefpersonen met elkaar te vergelijken, waar

door typische reeksen van stappen in een oplossingsproces gereconstru

eerd kunnen worden, Eveneens kan nagegaan worden welke zoekproces-

sen effectief zijn en welke minder snel of niet tot een oplossing leiden. 
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maar samenhangende sub-problemen opgebroken; (2) probleemoplossers'ont

wikkelen en volgen enigszins consistente beslissingsregels die geidenti

ficeerd en geisoleerd kunnen worden om deze sub-problemen aan te pakken 

en (3) complexe denkprocessen kunnen gepresenteerd worden door netwer

ken van relatief eenvoudige beslissingsbomen, die een afbeelding zijn 

van de beslissingsregels. 

Een algemene heuristiek is bijvoorbeeld opgenomen in de "General .Problem 

Solver" (G.P.S.) van Newell and Simon (1963). In dit computer-programma, 

een simulatiemodel van menselijk probleemoplossen, is de centrale heuris

tiek een organisatie van elementaire processen voor het uitvoeren van mid

del-doe! analyse. Het proces werkt als volgt: de gesymboliseerde represen

tatie van twee situaties wordt vergeleken. Een of meer verschillen tussen 

de situaties worden opgemerkt; een operator wordt geselecteerd uit de ver

zameling operatoren die geassocieerd zijn met verschillen door een tabel 

van connecties. De geselecteerde operator wordt toegepast op de situatie 

die veranderd meet worden. Nadat de verandering heeft plaatsgevonden, is 

een nieuwe situatie gecreeerd, die vergeleken kan worden met de doelsitu

atie en het proces wordt herhaald. G.P.S. kan gedrag simuleren in elke 

probleemomgeving waar de taak in symboolvorm afgebeeld kan worden, met 

name het komen van een gegeven stand van zaken naar een gewenste stand 

van zaken. Een reeks van probleemoplossings-taken is op deze wijze tot 

stand gekomen, zeals het ontdekken van bewijzen van theorema's in de lo

gica, het oplossen van puzzles zeals het missionarissen en kannibalen 

probleem, het oplossen van trigonometrische problemen, enz. Een tweetal an

dere heuristieken, planning en abstractie spelen eveneens een belangrijke 

rol in het programma. In de planningsprocedure worden sommige details 

van het oorspronkelijke probleem geelimineerd, waardoor het probleem op 

een hager niveau van abstractie wordt weergegeven. Voor het op deze wij-

ze vereenvoudigde probleem wordt een oplossing gezocht door gebruik te 

maken van middel-doel analyse of andere heuristieken. Als de oplossing 

van dit vereenvoudigde probleem is gevonden verschaft het programma een 

plan voor de oplossing van het oorspronkelijke probleem, waarin de eer-

der geelimineerde details weer zijn opgenomen. 

De G.P.s.-programma's voor middel-doel analyse en voor planning produ

ceien, telkens als zij worden geactiveerd, een reeks probleem-oplossings 

activiteiten.die gericht is op een bepaald subdoel of een organisatie 



Het is te verwachten dat uit dit type onderzoek kan blijken dat sommige 

specifieke heuristieken effectief zijn voor een bepaalde taakomgeving. 

Als een individu een zekere vaardigheid heeft verworven in zo'n omgeving, 

leert hij kenmerken in de probleemruimte te discrimineren die diagnos

tische of voorspellende waarde hebben voor het vinden van de oplossing. 

Hij associeert aan deze kenmerken responsen die geschikt zijn in dit 

soort specifieke situaties. Een belangrijke component van die specifieke 

vaardigheid is waarschijnlijk een in het geheugen opgeslagen tabel van 

relaties, waarmee de te discrimineren kenmerken van.de probleemruimte 

geassocieerd zijn met mogelijke relevante acties die leiden naar het 

doel. 

Crombag (1973) meent ook dat het oplossen van complexe problemen gedefi

nieerd kan worden in termen van een betrekkelijk beperkte klasse van reek

sen mentale operaties. Slechts op basis van een correct denkproces kan 

een oplossing gevonden worden, omdat gesteld kan worden dat de verbinding 

tussen het probleem en zijn oplossing een rationele is. Deze rationali

teit, eens verworven, leidt ertoe dat het oplossingsproces herhaalbaar 

is voor verschillende maar overeenkomstige problemen. Crombag pleit dan 

ook voor een onderwijssituatie, waarin op rationale wijze studenten voor 

bepaalde typen problemen eenzelfde denkproces wordt geleerd. Individuele 

verschillen zijn in deze niet relevant, want het toepassen van een ade

quate oplossingsstrategie is invariant over individuen , waarmee niet ge

steld is dat de wijze waarop deze strategie wordt geleerd voor alle stu

denten identiek is. Recente ontwikkelingen gaan dan ook in de richting 

van het ontwikkelen van programma's voor het leren probleemoplossen, met 

een expliciete theoretische rationale. 

Kilpatrick (1969) signaleert in een overzichtsartikel enkele brede pro

gramma's voor training in heuristische methoden. Covington and Crutch

field {1965) rapporteren enkele studies over het "General Problem ~ol-

ving Program" (G.P.S.P.), een onderwijsprogramma dat met goede resulta

ten aan leerlingen de toepassing van heuristieken op problemen onderwijst. 

Het programma bestaat uit een aantal boeken voor zelf-instructie waarin 

de student geconfronteerd wordt met het oplossen van interessante 

problemen. De leerling maakt kennis met verschillende heuristieken, zo

als het plannen van de taak, het zoeken naar ongewone ide~en, het trans

formeren van het probleem en het gebruik van analogieen. Covington en 

Crutchfield vonden een sterke vooruitgang van de experimentele groep, 
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vergeleken met een controlegroep op tests voor probleemoplossend gedrag 

en creatief denken. Vijf maanden na afloop van de cursus waren de ver

schillen tussen experimentele- en controlegroep nog steeds significant 

voor wat betreft de probleemoplossings-tests. Gezien ook de resultaten 

van ander onderzoek met dit onderwijsprogramma concludeert Kilpatrick 

(1969) dat het G.P.S.P. met succes toegepast kan worden voor het bevor

deren van enige transfer naar nieuwe problemen, onder de conditie dat 

daze nieuwe problemen van hetzelfde type zijn als de trainingsproblemen. 

Dit zou kunnen suggereren dat heuristieken typisch zijn voor een bepaald 

probleemtype. Kilpatrick (1969) citeert een onderzoek van Wilson (1968), 

die voorspelde dat subjecten die in een specifieke heuristiek waren ge

oefend een betere prestatie zouden leveren op oefentaken, maar een slech

tere prestatie op transfertaken, vergeleken met subjecten die geoefend 

waren in algemene heuristieken. De proefpersonen bestudeerden zelf-in

structietaken voor het leren bewijzen van theorema's. In elke taak werd 

de subjecten geleerd een van de volgende heuristieken te gebruiken: (1) 

een taak-specifieke (zlleen op de oefentaak toepasbaar), (2) middel-doel 

(het bepalen van het essentiele verschil tussen de gegeven situatie en 

het doel en daarna zoeken naar middelen om het verschil te reduceren), 

en (3) planning (het in algemene termen uitwerken van het probleem door 

het weglaten van details). Afhankelijke variabelen in dit experiment wer

den ontleend aan prestaties op de oefentaak en vijf transfertaken, waar

van er twee gelijk en drie ongelijk waren aan de oefentaken. Wilson rap

porteerde dat de taak-specifieke heuristieken de prestaties op de oefen

taken niet verbeterde. Bij een oefentaak was de planning-heuristiek su

perieur aan de andere heuristieken. Bij de ongelijke transfertaken was 

de planning-heuristiek eveneens superieur. Verder bleek dat een combina

tie van heuristieken gedurende de oefenfase de prestaties op enkele trans

fertaken verbeterde en dat de algemene heuristieken die tijdens de eer

ste oefentaak waren geleerd, toegepast werden op de tweede taak en aldus 

transfer bevorderden. 

Kilpatrick (1969) concludeert dat oefenprogramma's in heuristische me

thoden moeilijk zijn te interpreteren omdat weinig bekend is over de wij

ze waarop subjecten heuristieken gebruiken en niets over de wijze waar

op zij heuristieken aanpassen aan verschillende typen problemen. Het sue

cas van genoemde oefenprogramma's in het produceren van niet-specifieke 

transfer onder bepaalde condities is volgens Kilpatrick belangrijk ge-



noeg om verder onderzoek naar heuristieken aan te moedigen. 

Young (1968) experimenteerde eveneens met het be!nvloeden van heuristische 

processen. Zij onderzocht drie procedures voor het verbeteren van probleem

oplossend gedrag door modificatie van zoekstrategieen. Deze procedures 

waren: (1) ervaring zonder hulp, (2) ervaring plus het laten zien van stra

tegieen die slechts procedurele veranderingen inhielden, en (3) ervaring 

plus het laten zien van strategieen die expliciet werden beschreven als 

oplossingsstrategieen. Gevonden werd dat procedure (1) de minst effectie

ve was voor het ontwikkelen van effectieve zoekstrategieen. Indien preble

men met toenemende onzekerheid aan proefpersonen in deze conditie werden 

aangeboden, vertoonden zij een significante vermindering in doelmatigheid 

van probleemoplossen. De subjecten onder procedure (2) vertoonden eveneens 

een achteruitgang,, hoewel minder dan onder procedure ( 1) • Procedure ( 3) 

bleek de effectiefste om zoekstrategieen te veranderen. De proefpersonen 

in deze groep gingen over naar een efficientere strategie en waren in staat 

deze strategie te gebruiken bij het oplossen van problemen met toenemende 

mate van onzekerheid, zonder noemenswaardig verlies aan doelmatigheid. De 

strategie van deze laatste groep veranderde van "conservative focussing", 

waarbij alle hypothesen getoetst worden naar een "half" strategie, welke 

inhoudt dat slechts de helft van alle hypothesen bij een paging getoetst 

worden om te bep~len of een hypothese relevant is voor de oplossing. In 

dit onderzoek was een bepaalde strategie het effectiefst voor een bepaal

de klasse van problemen. Heuristische vaardigheden bleken te kunnen verbe

teren door het expliciet laten zien van een adequate strategie. 

Elshout en Elshout (1969) ontwikkelden een geprogrammeerde instructie 

waardoor proefpersonen leerden een bepaalde oplossingsstrategie voor ta

melijk complexe problemen te gebruiken. Twee groepen proefpersonen war-

den systematisch getnstrueerd in verschillende strategieen, namelijk de 

successieve transformatie strategie en de problemen zien strategie. De 

eerste strategie werd door de auteurs ontwikkeld uit procesbeschrijvin-

gen van succesvolle oplossers van de in dit experiment gebruikte preble

men, de tweede strategie is een strategie die de meeste proefpersonen 

zonder meer toepassen. Voorspeld werd dat de successieve transformatie 

strategie significant meer drastische antwoorden zou opleveren op de ap

paratentest, waarin gevraagd wordt voorstellen voor nieuwe, ingrijpende 

verbeteringen voor een apparaat te bedenken. Het bleek inderdaad moge-
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lijk het oplossingsproces positief te beinvloeden door instructie in 

strategieen. De groep die geoefend werd in de successieve transforma-

tie strategie had significant hogere drastische scores dan de groep die in 

de problemen zien strategie werd geoefend en de laatstgenoemde groep 

scoorde weer significant hoger dan een controlegroep die geen instruc

ties had ontvangen. Al deze studies die zich bezig houden met het onder

zoeken van heuristieken of oplossingsstrategieen trachten te achterhalen. 

of er een beste heuristiek of strategie is. Er zijn aanwijzingen dat goed 

opgezette studies kunnen leiden tot het ontdekken en formuleren van effec

tieve heuristieken om problemen binnen een bepaald domein op te lessen. 

Door deze effectieve zoekprocessen op te sporen kunnen deze geincorporeerd 

worden in een onderwijsprogramma, zodat afgezien van individuele verschil

len, studenten de beschikking krijgen over een serie strategieen om com

plexe taakomgevingen efficient te onderzoeken op mogelijke oplossingen. 

Crombag (1973} merkt op dat de rol van individuele verschillen in leren 

gebaseerd is op produkt-georienteerde studies. Wanneer echter de aandacht 

wordt gericht op proces-georienteerd onderwijs, zoals het leren oplossen 

van complexe problemen, dan zou het onderwijs niet aangepast moeten wor

den aan individuele verschillen. Crombag (1973} adstrueert dit met een 

studie van Shulman et al. (1968}, waarin procesvariabelen werden onder

zocht. In dit onderzoek bleek dat proefpersonen met verschillende manie

ren van zoeken in een complexe probleemsituatie eveneens ander gedrag ver

toonden. Subjecten met een "dialectische" wijze van zoeken ontdekten een 

groter aantal problemen in een gegeven situatie en gebruikten meer infor

matiebronnen dan subjecten met een "didactische" zoekstrategie. Subjecten 

met laatstgenoemde zoekstrategie produceerden eveneens oplossingen van. een 

l~gere kwaliteit dan de dialectische groep. Als individuen geconfronteerd 

worden met een complexe probleemsituatie zullen zij grote variaties te 

zien geven in de wijze van aanpak van het probleem. Maar, zo concludeert 

Crombag, practisch altijd gaan verschillen in de wijze van probleemop

lossen samen met verschillen in de kwaliteit van de geproduceerde oplos

singen als resultaat daarvan. Aangezien het gaat om oplossingen van goe

de kwaliteit, die bovendien herhaalbaar zijn in verschillende maar ge

lijksoortige situaties, zal het onderwijs in complex probleemoplossen 

zich niet aan moeten passen aan individuele verschillen, maar deze moe

ten laten verdwijnen. Crombag pleit daarom voor vaardigheidstraining 



door middel van strak georganiseerde onderwijsprocedures, waarin stu

denten herhaaldelijk geleid worden door de vereiste reeks van mentale 

operaties, waarin elke operatie getest wordt elke keer als deze wordt 

uitgevoerd en gecorrigeerd als er een fout wordt gemaakt. Op deze wijze 

zou een student een reeks correcte operaties leren uitvoeren in de pro

bleemruimte. Ook Newell and Simon (1972) postuleren in hun theorie over 

probleemoplossen dat de kenmerken van de taakomgeving leiden tot een 

grote overeenkomst over probleemoplossers. Indien individuen in een iden

tieke probleemsituatie gelijke doelen hebben en voldoende bekwaamheid 

om bet probleem op te lessen, dan wordt aan veel gedragskenmerken dezelf

de vorm gegeven door de taakomgeving. Hun theorie postuleert een systeem, 

de individuele oplosser, dat elke specificatie kan absorberen indien 

voldoende tijd gegeven wordt en dat voldoende adaptief kan zijn aan een 

grote reeks taakomgevingen. Niet alleen op basis van deze informatie

theoretische benadering kan geconcludeerd worden dat door adequate in

structie probleemoplossen geleerd kan worden. Ook vanuit de theorie van 

operant conditioneren wordt gesuggereerd dat specifieke patronen zoals 

heuristieken die kenmerkend zijn voor bepaalde probleemruimten, met strak 

geprogrammeerde instructies getraind kunnen worden. Resnick (1963) voert 

een pleidooi voor het toepassen van de principes van de theorie van ope

rant contioneren op bet aanleren van complexe intellectuele vaardigheden. 

Drie operaties staan centraal in deze theorie, namelijk: (1) reinforce

ment, als middel om de sterkte van responsen te beheersen, (2) training 

in stimulus-discriminatie als middel om de controle van de omgeving op 

het gedrag te bewerkstelligen en (3) "shaping up" van nieuw gedrag door 

subtiele manipulatie van zowel stimuli als reinforcement. 

Door stimulus-discriminatie en stimulus-controle leert het individu wan

near het juist is bepaalde responsen uit zijn repertoire te geven. Het 

paradigma voor stimuluscontrole is: versterk een respons als deze wordt 

gegeven in aanwezigheid van een stimulus en laat de respons verdwijnen 

(geef geen reinforcement)in de aanwezigheid van alle andere stimuli. 

Indien de relevante stimulus complex is, zoals een specifiek patroon in 

een probleemruimte, is een oefenperiode noodzakelijk, waarin het indivi

du leert dit stimuluscomplex te onderscheiden, de zogenaamde discrimina

tietraining. Op basis van gedrags-analyse kan volgens Resnick (1963) 

een specificatie gegeven '''"rden van responsen en de discriminatieve of 
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controlerende stimuli voor deze responsen. Door analyse van het gedrag 

van goede probleemoplossers in een bepaalde taakomgeving kan een be

schrijving gegeven worden van de taakuitvoering in termen van geqeven 

responsen op specifieke discriminatieve stimuli. In het proces van 

"shaping" kan nieuw gedrag geleerd worden door versterking van de reeks 

van benaderingen van de gewenste responsen. Shaping is het proces van 

opbouw van nieuwe responsen op basis van voorafgaande. De stappen die 

genomen moeten worden in de shaping procedure moeten ontleend worden 

aan een systematische gedragsanalyse. Zo'n analyse leidt tot identifi

catie van "component" gedragingen, die samen de totale gewenste gedrags

reeks vormen. Op deze wijze zou het mogelijk zijn dat een student een 

bepaald type productief zoekproces leert uitvoeren. Resnick pleit 

ervoor,te experimenteren met vormen van geprogrammeerde instructie, 

waarin componenten van de gewenste gedragsreeks door middel van ver

takte structuren aan studenten worden aangeboden. Deze benadering van 
conditioneren is niet strijdig met het informatica gezichtspunt. Vanuit 

deze tweede benaderingen zou via gedragsanalyse een specificatie gege

ven kunnen worden van bepaalde heuristieken en andere strategieen die 

in een bepaalde probleemruimte uitgevoerd moeten worden om tot een op

lossing te komen. De aldus geidentificeerde "component" gedragingen, 

die effectief bleken, kunnen dan in het programma van de operante con

ditionering ingevoerd worden als complexe stimuli, die volgens een sha

ping procedure worden geoefend. Individuele verschillen kunnen dan be

schouwd worden als verschillen in "component" gedragingen die individu

en al of niet kunnen uitvoeren. De nog ontbrekende componenten worden 

dan volgens een geprogrammeerde shaping procedure geoefend, zodat deze 

individuele verschillen tenslotten verdwijnen. 



6 DISCUSSIE 

Hoewel binnen een aantal benaderingswijzen ten aanzien van probleemoplos

sen een grote diversiteit van onderzoekprocedures wordt gehanteerd, is 

het mogelijk gebleken deze diversiteit van aanpak enigszins te ordenen 

binnen een model ontleend aan de infoPmatica. Hoewel de informatica dat 

niet nastreeft, bleek binnen de eerste component van het model, het in

formatieverwerkingssysteem, een zinvol onderscheid aangebracht te kunnen 

worden tussen een viertal subcomponenten. Kenmerken van de probZeemopZoa

aer, zoals initieel repertoire en intelligentieniveau kunnen waarschijn

lijk in probleemsituaties in het onderwijs een effect hebben op verschil

len in probleemoplossen indien studenten nog geen adequate instructie in 

probleemoplossen hebben ontvangen. Binnen de tweede component van het 

model, de taakomgeving blijken vooral de wijze van instructie en de taak

structuur belangrijke componenten. Door de wijze van instructie kunnen 

oplossingsprocessen gestuurd of gekanaliseerd worden en kunnen specifieke 

strategie~n aangeleerd worden om de probleemruimte te doorzoeken. 

Analyse van de taakstructuur stelt de onderzoeker of docent in staat na 

te gaan welke aspecten van de aan te bieden problemen de relatieve moei

lijkheid daarvan kunnen bepalen. Zodoende zou het mogelijk kunnen zijn 

reeksen van problemen te construeren, waarin achtereenvolgens het pro

bleemoplossen op steeds complexer niveau's wordt geoefend. Daardoor kan 

voorkomen worden dat de in de derde subcomponent van de taakomgeving, de 

probleemsituatie, genoemde aspecten als spanning, angst en frustratie tot 

een ongewenst niveau worden opgevoerd. Eveneens kan een analyse van de 

taakstructuur aanwijzingen geven of in bepaalde taakomgevingen beter door 

groepen of door individuen gewerkt kan worden. 

De derde component van het model, de probZeemruimte, waarin de taakomgeving 

door het informatieverwerkend systeem operationeel wordt gemaakt kenmerkt 

zich vooral door zoekprocessen. Hoewel nog niet veel onderzoek naar dit 

type processen beschikbaar is, zijn er toch voldoende aanwijzingen dat de 

onvoorbereide probleemoplosser, zelfs met een voldoende initieel repertoi

re en intelligentieniveau slechts na oefening in specifieke heuristieken 

een optimaal zoekproces in de probleemruimte kan realiseren. Hoewel Simon 

and Newell (1970) stellen dat kenmerken van probleemoplossers grotendeels 

invariant zijn over de taak en het probleemoplossen, zou gesteld kunnen 

worden dat deze propositie slectJts geldig is voor probleemoplossers die 
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een adequate oefening hebben ondergaan voor een bepaald domein van pro

blemen. 

De criteria die aangelegd kunnen worden voor deze adequate oefening zou

den afgeleid moeten worden uit gedragsanalyse van ervaren oplossers en 

het bepaalde domain van problemen. Dit impliceert dat het mogelijk is 

door middel van introspectie, het construeren van een P.B.G. (zie fig. 3) 

en de interpretatie daarvan, een model te construeren van een effectief 

oplossingsproces. Uitkomsten uit deze analyse kunnen dat teruggevoerd 

worden naar de in de tweede component van het model genoemde instructie, 

waardoor nog onervaren oplossers geoefend worden in zoekstrategieen die 

effectief bleken voor een bepaald type taken. 

Terugkerend naar de in § 1 genoemde probleemstellingen van deze studie 

kunnen uit de drie componenten van het model voldoende aanwijzingen ge

vonden worden voor het opzetten van een onderzoek naar probleemoplossen 

in een technisch domein. De resultaten van voorgaande literatuurstudie 

zijn echter niet voldoende consistent om nu al een hypothese-toetsend 

onderzoek op te zetten. Voor een exploratief onderzoek kunnen echter op 

grond van de subcomponenten van het model duidelijke aanwijzingen gevon

den worden welke variabelen in een exploratief onderzoek gevarieerd of 

onder controle gehouden moeten worden. In het informatieverwerkend sys

teem zijn vooral het initieel repertoire en de coqnitieve randvoorwaarden 

belangrijke aspecten om te controleren. In de taakomgeving kunnen de wij

ze van instructie en het type taakstructuur een sturend effect hebben op 

de manier waarop de probleemruimte wordt doorzocht. Geexploreerd kan dan 

worden welke zoekstrategieen door diverse instructies gegenereerd worden 

en in~hoeverre deze strategieen adequaat zijn voor het verwerven van een 

optimaal probleemoplossend gedrag in bepaalde probleemdomeinen. 

Op grond van deze overwegingen worden in het volgend deel van deze s~udie 

een tweetal experimentele opzetten beschreven. 



DEEL II: EXPERIMENTEN 

7 PROBLEEMSTELLING 

7.1 Doelstellingen 

De in deel I beschreven studies over probleemoplossen houden zich 

vooral bezig met problernen die niet rechtstreeks aan het onderwijs zijn 

ontleend. Meestal richtte het onderzoek zich op betrekkelijk ~.eenvoudige 

problernen die in een laboratoriurnsituatie gernakkelijk onder controle 

waren te houden. Generalisaties vanuit deze experirnenten naar een on

derwijssituatie moeten dan ook met de nodige terughoudendheid worden 

gehanteerd. In onderwijssituaties kornen narnelijk een groot aantal vari

abelen voor die niet zo gernakkelijk onder controle zijn te brengen. Bo

vendien zijn de problernen die aan de studenten worden aangeboden niet 

in isolernent te onderzoeken. Immers, het onderwijs is erop gericht in 

een continu proces een sarnenhangende reeks kennis en cognitieve vaar

digheden bij te brengen. Bij onderzoek naar het·oplossen van problemen 

ontleend aan de aangeboden leerstof dient er dan ook rekening rnee te 

worden gehouden dat problemen die in een experirnentele situatie aan stu

denten ter oplossing worden aangeboden ingebed zijn in de context van 

een complex leerproces. Het doel van deze studie is in een exploratief 

onderzoek na te gaan hoe problernen uit een specifiek vakgebied aan de 

Technische Hogeschool te Eindhoven worden opgelost en hoe dit oplos-· 

singsproces kan worden bevorderd. Door problernen uit een specifiek vak

gebied als object van onderzoek te kiezen is het rnogelijk na te gaan 

of uitkornsten van onderzoek op het gebied van het niet-vakspecifieke 

probleernoplossen, zeals in deel I behandeld, ook in dit dornein van toe

passing zijn. Bovendien wordt in deze studie gerapporteerd over een on

derwijssituatie waarin probleernoplossend gedrag van studenten gestirnu

leerd wordt, door het toepassen van generalisaties en constructieprin

cipes. In dit deel wordt een poging gedaan langs twee wegen het op

lossen van technische problemen te benaderen. In het vorige hoofdstuk 

werd gesteld, dat het gedrag van een geoefende probleemoplosser vooral 

bepaald wordt door de taakorngeving. De wijze van instructie, de taak

structuur en de probleemsituatie bepalen voor een groot deel de proces

sen die zich in de probleemrulmte afspelen. Dp basis van deze vooronder-
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stelling lijkt het gewenst studenten te confronteren met verschillen

de taakomgevingen en na te gaan welke de differentiele effecten zijn 

van deze omgevingen met betrekking tot processen die zich in de pro

bleemruimte afspelen. Dit leidt tot doelstelling 1 van deze studie, 

namelijk een onderzoek naar invloeden van vier verschillende taakin

structies op technisch probleemoplossen. Bij dit onderzoek wordt er

van uitgegaan dat door verandering van omgevingsstructuren processen 

en uitkomsten van probleemoplossend gedrag beinvloed kunnen worden. 

Nagegaan kan worden welke differentiele effecten de verschillende 

taakomgevingen hebben op probleemoplossen. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden in hoofdstuk 8 gerapporteerd •. 

Naast dit type onderzoek is nog een tweede aspect van belang. Gesteld 

is, dat het oplossen van problemen in een onderwijssituatie niet in 

isolement gebeurt, maar in de context van een complex leerproces. Eer

der verworven kennis en vaardigheden (het initiele repertoire) worden 

operationeel binnen een specifiek domein van problemen, wanneer we 

uitgaan van de veronderstelling dat het onderwijs erop gericht is cog

nitieve vaardigheden op steeds complexere niveau's te ontwikkelen. 

Doelstelling 2 van deze studie is dan ook: na te gaan Welke processen 

zich afspelen in de probleemruimte als een student een aantal techni

sche problemen ter oplossing krijgt voorgelegd. Ging het bij doelstel

ling 1 om de relatieve effectiviteit van verschillende taakomgevingen, 

bij procesanalyse gaat het om de vraag welke operaties studenten uit

voeren, welke zoekstrategieen zij gebruiken en in hoeverre voorgaande 

fasen van het instructieproces een rol spelen in het oplossingsproces. 

Via het protocolleren van retrospectie kan getracht worden enig in

zicht te verwerven over het probleemoplossend gedrag van studenten. 

Voor beide typen onderzoek wordt dezelfde beperkte klasse van preble

men gebruikt. In verder onderzoek moet worden aangetoond in hoeverre 

de resultaten van deze studie zijn te generaliseren naar ·andere pro

bleemgebieden. 

In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van de procesanalyse van 

technische problemen, als 'experimentele uitwerking van doelstelling 2. 

Een derde aspect dat in deze studie wordt behandeld, is een onderwijs

technologische vraag. Doelstelling 3 luidt: gegeven een aantal voorlo

pige generalisaties over probleemoplossen, hoe is deze kennis dan ope

rationeel te maken voor de constructie van een onderwijssysteem waar-



in het oplossen van technische problemen wordt bevorderd. In deel III 

van deze studie zal een beschrijving worden gegeven van een experimente

le opzet van een onderwijssysteem, op basis van voorlopige kennis van 

probleemoplossen. 

7.2 Het domain van de problemen 

In samenwerking met docenten van de vakgroep Technische Mechanica van 

de afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven 

werd het domain van problemen waarmee geexperimenteerd zou worden afge

bakend. Gekozen werd voor problemen uit het gebied van de technische me

chanica en wel de massa-veersystemen. Een eenvoudig voorbeeld van een 

massa-veersysteem is een gewicht dat is opgehangen aan een veer. Bij 

uittrekken van de veer komt het gewicht in trilling. Het probleem is om 

de beweging van het gewicht te voorspellen en weer te geven in een bewe

gingsvergelijking. Voor dit type problemen kan maar een goede oplossing 

gevonden worden. Deze problemen sluiten aan bij de voorkennis van de 

studenten die aan het onderzoek deelnamen. 

De theoretische basis om deze problemen op te lassen wordt gelegd in het 

eerste studiejaar, met name in de colleges mechanica I en II. Het is ech

ter niet zo dat deze voorkennis impliceert dat oen student problemen in 

het domein van de massa-veersystemen zonder meer kan oplossen. De stu

dent rnoet de logische structuur van het probleem leren onderkennen, het 

probleem kunnen opdelen in onderling samenhangende subproblemen en in 

elke fase van het oplossingsproces relevante aspecten van zijn voorken

nis operationeel kunnen maken. 

In samenwerking met de docenten van de vakgroep Technische Mechanica 

werd een analyse gemaakt van probleemsituaties van massa-veersystemen. 

Bij deze analyse van het probleemveld werden drie aspecten onderschei

den: (1) een cognitief proces: welke fasen doorloopt het denken in de 

probleemruimte, (2) een inhoudelijke component: welke kenniselementen 

moeten in de opeenvolgende fasen van het oplossingsproces worden inge

voerd, welke operaties moeten worden uitgevoerd en (3) het opstellen 

van een reeks hierarchisch geordende problemen: welke transferstappen 

kunnen in een aantal onderling gerelateerde problemen onderscheiden 

worden. 

(1} Een cognitief proces: analyse van een massa-veerprobleem op cogni

tieve processen betekent het expliciet maken van een aantal denkstappen 

uit het oplossingsproces. Een ervaren oplosse~ produceert voor de genoem-

91 



92 

probleemstelling 

o.a •. definii!~ren van het systeem 

analyse van de probleemstelling 

extraktie van informatie uit de 

probleemstelling; geeft oplos

singsstrategie aan 

isoleren van het systeem 

100delvorming; vooronderstellingen 

en verwaarlozingen invoeren, sche

matiseren 

beschrijving van de beweging 

o.a. keuze co5rdinatenstelsel: richtingen 

en oorsprong 

toepassen wet van Newton 

keuze relevante parameters 

s2ecifikatie van krachten en 

veerstijfheidsrelaties 

+ 

100menten 

o;12lossen van de bewe2in2sver2elijki~2 

bepalen van de eigen frekwentie: 

gebruik begincondities 

t 
interpretatie van de oplossing 

FIGUUR 4 
cognitief model voor het oplossen van massa•veerproblemen 



de problemen zeer snel een oplossing zonder zich te realiseren welke 

operaties hij impliciet heeft uitgevoerd. Uit een zorgvuldige analyse 

van het gedrag van een goede oplosser kan echter een reconstructie wor

den gegeven van zijn denkproces, dat als model kan dienen voor toekom

stige probleemoplossers in dit domein. Analyse van de wijze waarop do

denten massa-veerproblemen oplosten leidde tot de constructie van het 

model zeals weergegeven is in figuur ~ 

In het model wordt globaal aangegeven in welke volgorde de stappen moe

ten worden uitgevoerd. Bij ,de constructie van de taakomgeving is van 

dit model uitgegaan als reconstructie van het denkproces van ervaren 

oplossers. 

{2) Een inhoudelijke component geeft aan welke kenniselementen bij 

elke stap in het model.moeten worden ingevoerd en welke operaties daarop 

werken. Als kenniselementep worden ingevoerd: massa, wrijving, transla

tie of rotatie, eigenschappen van veren, de wetten van Newton, de diffe

rentiaalvergelijking, enz. Deze kenniselementen behoorden tot het ini

tieel repertoire van de proefpersonen die aan het onderzoek deelnamen. 

(3) Analyse van het domein van de massa-veersystemen leverde een reeks 

hierarchisch geordende problemen op: van eenvoudig naar complex. In 

tabel 1 is een overzicht gegeven van elementen die in elk van de pro

blemen een rol ·speelden. Bijlage 1 geeft een overzicht van de acht 

problemen, namelijk de omschrijving van de opstelling met figuur en. 

de probleemstelling, zeals deze aan de proefpersonen zijn voorgelegd. 

Bij de keuze van problemen, zoals in tabel 1 weergegeven, werd ge

tracht de complexiteit van de problemen te vari~ren door twee of meer 

elementen te combineren. In tabel 1 en bijlage 1·wordt een onderscheid 

gemaakt tussen oefen- en criteriumproblemen. In de oefenproblemen wer

den de essenti~le elementen opgenomen, zoals translatie, rotatie en 

schroefveer versus torsieas. Bij de criteriumprQblemen keren deze ele

menten terug, maar nu in andere combinaties. De oefenproblemen werden 

eerst aan de proefpersonen in een oefenfase aangeboden, waarna de cri

teriumproblemen dienden om het effect van de oefening te kunnen nagaan. 
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Tabel 1 

Overzicht van oefen- en criteriumproblemen en de elementen 

die daarin een rol spelen 

Problemen 

elementen: oefenproblemen criteriumproblemen 

1 2 3 4 5· .6 7 8 

a. horizontale translatie X X 

b. verticale translatie X 

c. di.agnonale translatie X 

d. rota tie X X X X X 

e. schroefveer X X X X X 

f. bladveer X 

g. torsieas X X X X 
' 

h. een verend element X X X X 

i. twee verende elementen X X X X X 

N.B.: De elementen in de problemen zijn zodanig gekozen, dat in de 

oefenproblemen alle essentiele kenmerken voorkomen. In de cri

teriumproblemen komen geen nieuwe elementen voor doch slechts 

combinaties van elementen of transformaties daarvan. 



8 EXPERIMENT 1: INViOEDEN VAN VERSCHILLENDE TAAKINSTRUCTIES OP PROBLEE~ 

OPLOSSEN 

8.1 Uitgangspunten 

In dit experiment is onderzocht hoe door veranderingen in de omgevings

structuur het probleemoplossend gedrag van studenten beinvloed kan wor

den. Er zijn verschillende taakomgevingen geconstrueerd met het doel 

na te gaan of deze een differentieel effect hebben op het leren oplos

sen van problemen in het domein van de massa-veersystemen. Een van de 

uitgangspunten is het in de discussie van hoofdstuk 6 gestelde, dat 

probleemoplossen een gedragsdispositie is die verworven kan worden. Het 

is aannemelijk dat gedragsdisposities op verschillende manieren verwor

ven kunnen worden. In de studies genoemd in§ 4.1. wordt meestal niet 

expliciet aangegeven waarom voor een bepaald type taakomgeving wordt 

gekozen om probleemoplossend gedrag aan te leren. Uitgaande van de ver

onderstelling dat er meerdere manieren zijn om gedragsdisposities te 

verwerven kunnen verschillende manieren onderzocht worden op hun rela

tieve effectiviteit. Daarom zijn onder vier verschillende taakcondi

ties dezelfde problemen aangeboden in een oefenfase. Na deze fase zijn 

een aantal criteriumproblemen voorgelegd aan de proefpersonen om na te 

gaan welke conditie het meest effectief is om een gedragsdispositie te 

verwerven die het geschikst is om massa-veerproblemen op te lessen. Om 

het effect van de ta~condities op retentie na te gaan zijn na verloop 

van vijf weken nogmaals een aantal criteriumproblemen aangeboden. 

8.2 Proefpersonen 

De groep proefpersonen bestond uit 51 tweedejaars werktuigbouwkunde 

studenten, die in het voorafgaande jaar een aantal vakken hadden be

studeerd, dat de noodzakelijke voorkennis voor het leren oplossen van 

de aangeboden problemen verschafte. Een van deze vakken was de cursus 

Inleiding Technische Mechanica, gegeven in de vorm van een ge!ndividu

aliseerd onderwijssysteem1l. Tijdens de experimentele opzet van dit 

systeem zijn van deze studenten een aantal gegevens verzameld over het 

initi~le repertoire en over enkele cognitieve kenmerken. Deze:gegevens 

zijn bij de data-analyse van dit experiment ingevoerd als kenmerken 

1) Zie voor de constructie, analyse en evaluat~e van dit geindividuali

seerde systeem Braak (1974) en Verreck (197G). 
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van het informatieverwerkend systeem (zie figuur 1). Bet initieel re

pertoire (de voorkennis) geeft aanleiding na te gaan welke leerstof

elementen relevant zijn voor het oplossen van massa-veerproblemen. Een 

aantal cognitieve variabelen is beschikbaar om na te gaan of er een 

interactie is tussen deze variabelen en effectief probleemoplossen. 

8.3 Realisatie van de vier taakinstructies 
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In'§ 2 is opgemerkt dat het model van figuur 1, gebaseerd op de theo

rie van Newell and Simon (1972), een beschrijving geeft van de wijze 

waarop problemen worden opgelost en niet over de wijze waarop een indi

vidu problemen leert oplossen. Voor het realiseren van taakinstructies 

waardoor het leren oplossen van problemen wordt bevorderd is daarom uit

gegaan van de theorie van Campbell (1963) over het verkrijgen van ge

dragsdisposities. Hoewel Campbell niet expliciet uitgaat van cognitieve 

processen, kan gesteld worden dat de uitkomsten van 

een cognitief proces, bijvoorbeeld in de vorm van een oplossing van een 

probleem, als gedrag zichtbaar wordt. Een verkregen gedragsdisposi-

tie, aldus Campbell, verschaft coordinatie van gedragingen in wisselwer

king met omgevingsstructuren. Bij het leren oplossen van problemen 

gaat het erom dat een persoon in een probleemruimte een zodanige ge

aragsdispositie verwerft, dat hij in wisselwerking met de taakomgeving 

een gecoordineerd zoekproces uitvoert dat naar een oplossing leidt. 

Campbell beschrijft zes manieren om gedragsdisposities te verwerven: 

(1) Blind trial and error: iemand wordt geconfronteerd met een probleem

situatie, zonder hulp en aanwijzingen. Hij exploreert op de eigen 

wijze de probleemruimte. zonder initi~le gedragsdispositie;is dit 

de enige benaderingswijze om problemen te leren oplossen. 

(2) Perceptie: door waarneming kan in een oogopslag een gedragscoordi

natie worden verkregen die een persoon in de vorige conditie slechts 

door trial and error kan verwerven. 

(3) Observatie van· de respPnsen van iemand anders op stimuli: hier 

laat men aan de proefpersoon zien welke strategie~n iemand anders 

gebruikt om problemen op te lossen. De proefpersoon imi teert dan 

het gedrag van de "modelpersoon". De proefpersoon observeert ie

mand die reeds een asymptotische gedragsdispositie heeft, dat wil 

zeggen die het probleem op een adequate wijze oplost. De proefper

soon leert de goede responsen door imitatie. 



(4) Observatie van de uitkomsten van het onderzoek van iemand andere: 

hier observeert de proefpersoon een ander die bezig is aan een eer

ste onderzoek van de probleemsituatie. Hier worden niet, zoals in 

de vorige conditie responsen geleerd, maar men leert welke conse

quenties een ander ondervindt van zijn gedrag in een bepaalde om

geving. Zelfs als de onderzoeker het experiment niet overleeft, 

heeft de waarnemer een adaptieve dispositie gekregen die het ge

volg is van het exploreren van de onderzoeker. Waarneming van dit 

exploratieproces is waarschijnlijk een krachtiger middel om te le

ren dan observatie van foutloze prestaties. Observatie leidt tot uit

wissing van niet aangepaste respons-tendenties die in bet model ook 

werden uitgewist. De respons-tendenties die bekrachtigd worden in bet 

model nemen ook toe bi j de waarnemer. Di t is "v_icarious trial and 

error": door -een plaatsvervanger ("vicar") bet onderzoek laten doen. 

(5) Verbale instructie over responsen op stimuli: men kan iemand instru

eren welke responsen hij meet geven op het eerste keuzepunt, welke 

daarna, etc. Aan de hand van deze aanwijzingen lost hij direct bet 

probleem op. Zijn gedrag is dan niet te onderscheiden van de erva

ren probleemoplosser. Op deze wijze zou het mogelijk zijn probleem

oplossingsgewoonten te induceren. Een prototypische zin deelt de 

luisteraar of lezer een gedragswijze mee, waarin zowel stimulus als 

responsen zijn opgenomen. 

Deze conditie is te realiseren door respons-geori~nteerde aanwij

zingen, door het stellen van vragen die naar een bepaalde uitkomst 

verwijzen, door bijvoorbeeld te zeggen: "substitueer die formule en 

bereken de uitkomst". 

(6) Verbale instructie over de kenmerken van objecten: gedragsdisposi

ties kunnen verbaal geinduceerd worden door middel van beschrijvin

gen van de objecten, zonder responsen te noemen. In plaats van 

"rechts af" kan men zeggen: "bet linker pad is geblokkeerd, het 

rechter is open". Het is nog niet te zeggen welke verbale instruc

tie ad (5) of ad (6) de meest krachtige is. Deze conditie is te re

aliseren door vragen te stellen van het type: "wat houdt het pro

bleem in", "als je aan de veer trekt, wat gebeurt er dan •••• ". In 

plaats van te zeggen: "meet de veerspanning op die en die plaats" 

kan men stellen: "het is" .et mogelijk op alle plaatsen van de op

stelling de veerspanning te meten". 
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Campbell (1963) stelt dat de verschillende wijzen om gedragsdisposities 

te leren zijn te combineren. Men is zekerder (men heeft een sterkere dis

positie) indien zowel individuele exploratie ala verbale rapportering 

van uitkomsten van anderen in overeenstemming zijn. Om het onderzoek 

niet te complex te maken is afgezien van combinaties en werd een keuze 

gedaan uit de zes door Campbell genoemde variahten. 

Uit de beschrijving van de probleemruimte in hoofdstuk 5 kunnen ver

wachtingen afgeleid worden over de effectiviteit van de hierboven ge

noemde varianten. Bet doorlopen van de probleemruimte verloopt het doel

matigst, indien de probleemoplosser beschikt over een aantal adequate 

zoekstrategie~n. Bet lijkt niet effectief deze te leren door een trial 

and error proces en ook het in een oogopslag waarneme1 van een betrek

kelijk gecompliceerde probleemruimte is niet goed realiseerbaar. Ver

wacht kan worden dat observatie van of instructie over reeds ontwikkel

de zoekstrategie~n het doelmatigst is. De laatste vier variahten van 

Campbell zijn daarom operationeel gemaakt in de volgeride vier taakin

structies, onder de verwachtingen die telkens bij de beschrijving hier

van zijn gegeven. 

1. OMO: observatie van een modeloplossing (variant 3} ' 

2. IKO: ins true tie over kenmerken van objecten (variant 6) 

3. IRS: ins true tie over responsen op stimuli (variant 5) 

4. ONO: observatie van een niet-ervaren oplosser {variant 4) 

1. 000: observatie van een modeloplossing 

Deze conditie is afgeleid uit variant 3, waarbij aan de proefpersoon 

een uitgewerkte oplossing van het probleem wordt voorgelegd met de 

opdracht deze oplossing te bestuderen. In de uitgewerkte oplossing 

worden alle stappen expliciet gemaakt en toegelicht. De hypothese is, 

dat de waarnemer het gedrag van de modeloplosser zal imiteren• Deze 

conditie vertoont de meeste overeenkomst met de traditionele wijze 

van instructie, waar via een leerboek of via een hoorcollege (bord 

en krijt) het oplossen van een probleem wordt. voorgedaan door de do

cent. Bieronder volgt een deel uit de tekst van oefenprobleem 1, als 

voorbeeld van de OMO-oonditie. 

"Beschrijving van de beweging 

De plaats .van de massa wordt op een willekeurig ~ijdstip 

ten opzichte van de oorsprong vastgelegd door x(t). 

Als oorsprong kiezen wij de evenwichtsstand van de massa. 



LAAA/\/\~1 J v v v v " ~ rust 

' x=O : x(t) 
I 
I 

Door x(t) is niet alleen de afstand ten opzichte van de oor

sprong gegeven maar ook de richting. Bevindt de massa zich 

rechts van x=O dan is x(t) positief. 

Door de positieve richting van x(t) is automatisch de posi

tieve richting van de snelheid x =(::).en de versnelling 

x = (d
2

x} vastgelegd. Deze positieve richtingen komen over
d2t 

een met de positieve richting van x(t)". 

Deze uitgewerkte oplossing is afgeleid uit het model, beschreven in 

§ 7.2 en figuur 3. 
2) IKO: instructie over kenmerken van objecten 

Deze conditie is een realisatie van variant 6. Aan de hand van een 

reeks vragen wordt de probleemruimte doorlopen. Elke vraag eist van 

de student het ontdekken van informatie, bijvoorbeeld uit de pro

bleemstelling, uit het geheugen, uit de wiskunde, de technische me

chanica, enz. In d~ IRS-conditie (zie 3} kan op elke opdracht slechts 

een goed antwoord gegeven worden. In deze conditie wordt gestimuleerd 

dat de proefpersoon alternatieven bedenkt en daaruit een kiest. De 

IKO-conditie stimuleert divergent denken, terwijl de volgende condi

tie (IRS) de nadr~ legt op convergent denken. De IKO-conditie werd 

gerealiseerd in de vorm van een boekje met geprogrammeerde instructie. 

Na aanbieding van de probleemstelling volgt een serie vragen, waarop 

de proefpersoon kan reageren. Op een volgende pagina van het boekje 

worden goede antwoorden gegeven, waaraan de proefpersoon zijn eigen 

responsen kan toetsen. 

Hieronder volgt een deel uit de tekst van oefenprobleem 1, als voor

beeld van de realisatie van de IKO-conditie. 

"6, Beschrijving van de beweging 

Kunt U hieronder in een schematische weergave van de op

stelling aangeven hoe U een codrdinatenstelsel kiest om 

de beweging van de massa (m) te beschrijven? 

Welke grootheden zijn nodig om een codrdinatensysteem 

vast te leggen? 
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_________ , 
6.1 Een translatie kan met een coordinaat worden beschreven. 

Daartoe wordt een bewegingsrichting en een oorsprong ge

kozen. 

6.2 Zijn er ook meerdere mogelijkheden voor de keuze van 

- de bewegingsrichting 

- het nulpunt 

Zo ja, waar geeft U dan de voorkeur aan, en:waarom? 

------------------------------------------------------------
(terugkoppeling op volgende pagina): 
6.2 De pos. coordinaatrichting kan op twee wijzen worden 

gekozen 
--------~:pos. of .,._-------pos. 

~ 
Het nulpunt kan liggen: 

in a: "de vaste wereld" 

of in b: de evenwichtsstand van de massa 

of in c: een punt op een willekeurige afstand 

a 

In de navolgende analyse wordt het nulpunt gekozen 

in b en de positieve coordinaatrichting volgens fi

guur 3. 

Een andere keuze voor de pos. c5ordinaatrichting en 

voor het nulpunt is eveneens geldig ". 

3) IRS: Instructie over responsen op stimuli 

Deze conditie is een operationalisering van variant 5. Nadat aan de 

proefpersoon de probleemstelling is gegeven, wordt hij aan de hand 

van een reeks opdrachten door de probleemruimte geleid. De opdrach-



ten (stimuli} zijn afgeleid uit de modeloplossing. Op deze wijze 

wordt geinstrueerd welke responsen achtereenvolgens moeten worden 

gegeven. Een verkeerde respons wordt meteen gecorrigeerd. Deze con

ditie is gerealiseerd door middel van een geprogrammeerde instructie 

op papier. Per oefenprobleem werd aan de proefpersonen een boekje 

met deze instructie voorgelegd met de opdracht dit door te werken. 

Hieronder volgt een deel uit de tekst van oefenprobleem 1 als voor

beeld van realisatie van de IRS-conditie. 

"5. Beschrijving van de beweging 

De plaats van de massa wordt op moment t ten opzichte van 

de oorsprong vastgelegd door x(t). 

Kies als oorsprong de evenwichtsstand van de massa. 

Geef hieronder in een schema het co6rdinatenstelsel 

aan om de beweging van de massa (m) te beschrijven. 

Geef in dit schema x=O en x(t) aan. 

(N.B.: op de volgende pagina volgt een correcte weergave 

van dit schema). 

6. De krachten op m 

Om alle krachten die op de massa (m) worden uitgeoefend 

te beschouwen, wordt de massa geisoleerd van zijn omgeving. 

a. Als de massa in is, werken er .••••••• krachten op. 

b. Als de veer over een afstand f wordt uitgerekt (op tijd

stip t) werkt (werken} er in de x-richting ••••.••••••• 

(geef aan welke kracht(en}}. 

c. Geef hieronder de toestand ad b schematisch weer". 

4} ONO; Observatie van een niet-ervaren oplosser 

Deze conditie is een realisatie van variant 4. De proefpersonen 

observeren een probleemoplosser die op niet-perfecte wijze de 

probleemruimte onderzoekt. Men ziet hoe een ander in deze situa-
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tie beloond en bestraft wordt, welke dwaalwegen hij inslaat en 

hoe hij wordt gecorrigeerd. De hypothese is, dat door het obser

veren van het exploratieve gedrag van de niet-ervaren oplosser 

de waarnemer foute wegen leert vermijden. Deze conditie is gere

aliseerd door drie ouderejaars studenten elk een oefenprobleem 

te laten oplossen op het schoolbord onder leiding van een docent. 

Van tevoren was een scenario gemaakt van het oplossingsproces, 

waarin een aantal veel voorkomende fouten was geprogrammeerd. Na 

het maken van een fout door de oplosser greep de docent in door 

erop te attenderen dat een verkeerde weg was ingeslage~. Na een 

aantal keren oefenen door docent en student werd een video-opname 

gemaakt van de wijze waarop de problemen op een schoolbord werden 

opgelost. Voor elk van de drie oefenproblemen fungeerde een andere 

student als niet-ervaren oplosser met telkens dezelfde docent. 

In deze conditie werden tijdens de oefenperiode de drie videobanden 

aan de proefpersonen vertoond. 

8.4 Werkwijze 
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Bet experiment vond plaats op een middag, die voor de proefpersonen gere

serveerd was als verplichte practicummiddag. De 51 proefpe~sonen werden 

volgens toeval verdeeld over de vier condities. Onder leiding van een 

proefleider warden eerst de 3 oefenproblemen doorgewerkt. :In de OMO, IRS, 

en IKO-condities gebeurde dit in eigen ·tempo. Telkens nadat een proefper

soon een oefenprobleem had bestudeerd, respectievelijk doorgewerkt, kreeg 

hij het volgende probleem voorgelegd. Meteen na het doorwerken van drie 

oefenproblemen werden achtereenvolgens drie criteriumproblemen voorge

legd om op te lessen. De instructies voor de criteriumproblemen 4, 5 

en 6 zijn weergegeven in bijlage 1. 

Na verloop van vijf weken kregen alle proefpersonen een oproep voor het 

oplossen van twee criteriumproblemen om de retentie te meten. Deze zit

ting vond plaats tijdens de uren dat normaal een college gevolgd zou moe

ten worden in Technische Mechanica. Aan de oproep gaven slechts 30 van 

de 51 proefpersonen gehoor. Wel waren op deze zitting 13 studenten aan

wezig die de eerste fase van het experiment niet hadden meergemaakt. De

ze studenten waren bereid als controlegroep eveneens de criteriumproble

men 7 en 8 op te lessen. 

In bijlage 1 zijn de criteriumproblemen 7 en 8 met de bijbehorende in

structie weergegeven. 



Aan het einde van deze tweede zitting werd aan de 30 proefpersonen van 

de experimentele groep een vragenlijst afgenomen, waarin gevraagd werd 

naar hun subjectieve ervaringen van het experiment. 

8.5 Vraagstellingen 

In de eerste plaats zal nagegaan worden welke effecten de vier condities 

hebben op de criteriumproblemen. De afhankelijke variabelen zijn de tijd 

van oplossen en het aantal fouten dat gemaakt is. Hoewel in de reten-· 

tiezitting slechts een deel van de proefpersonen aanwezig was, wordt ge

tracht na te gaan of er een differentiele temporele predictie mogelijk 

is, met andere woorden, welke effecten hebben de 4 condities op de 

transfertest (criteriumproblemen 7 en 8) na vijf weken? 

Vervolgens kan nagegaan worden welke effecten het initieel repertoire 

en cognitieve variabelen hebben op het oplossen van de criteriumproble-

men. 
8.6 Analyse van de data 

Van elk criteriumprobleem was een modeloplossing gemaakt door een 

docent11 • Op basis van deze modeloplossing werd een beoordelingsschema 

geconstrueerd, waarmee de belangrijkste aspecten van de oplossing ge

scoord konden worden. In het beoordelingsschema waren 18 beoordelings

criteria aangegeven (zie bijlage 2). Alle criteriumproblemen werden 

blind beoordeeld door de docent. 

0p basis van de scoring op de 18 criteria zijn de verdere analyses uit

gevoerd. 

8.7 Resultaten 

8.7.1 Analyse van de oplossingstijden 

In tabel 2 zijn de uitkomsten gegeven van de gemiddelde tijden in mi

nuten die nodig waren om de oefenproblemen door te werken en om de 

criterium- en retentieproblemen op te lossen. 

Voor wat de oefenproblemen betreft, valt op dat het bestuderen van 

deze problemen in de IKO-conditie relatief de meeste tijd kostte. 

Deze conditie legde dan ook de nadruk op het zelf genereren van al

ternatieve.·responsen.op objecten. De OMO-conditie, het doorlezen 

van een modeloplossing is relatief het snelst, terwijl de IRS-condi

tie iets sneller is dan de IKO-conditie. 

1) Dr.ir. L.H. Braak 
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Tabel 2: Gemiddelde oplossingstijden (in minuten) en standaarddeviaties 

per conditie en per probleem 

oefenproblemen criteriumproblemen 

conditie 1 2 3 4 5 6 7 8 

-
OMO X 15.8 15.6 18.6 38.1 32.2 27._6 24.3 19.7 

s 1.9 2.1 2.9 9.8 13.3 5.9 5.8 8.1 

(n=13) (n=7) 

-
IKO X 64.5 57.5 47.8 27.4 16.5 23.1 21.4 22.0 

s 12.1 15.9 6.7 14.9 8.2 3.2 5.2 9.6 

(n=13} (n=7) 

-
IRS X 31.2 30.3 19.7 21.8 15.0 17.1 21.0 18.9 

s 5.6 8.7 4.8 6.9 4.6 4.7 5.2 4.1 

(n=13} (n=7) 

-
X 25.0 25.0 25.0 12.1 15.2 18.3 16.3 17.4 

ONO s *l 4.0 3.8 4.7 3.7 6.9 *l *l 
(n=12l (n=9) 

to tale X 37.2 34.5 28.7 25.1 20.1 21.5 20.39 19.2 

groep s 21.8 20.3 14.5 13.5 11.3 6.6 5.6 7.4 

(n=51) (n=30) 

*l Onder deze conditie observeerden de proefpersonen telkens 25 minuten 

een video-opname. 

In tabel 3 is een samenvatting gegeven van de gemiddelde oplossings

tijden over de drie oefen- en de 3 criteriumproblemen en over alle 

zes problemen. Kijken we naar de gemiddelde tijden van de drie oefen

problemen over de totale groep, dan neemt de oefentijd en de standaard

deviatie per volgend probleem iets af. Hier kan sprake zijn van een 

leereffect. Uit tabel 3 volgt dat het oplossen van de criteriumproble:_ 

men gemiddeld ongeveer twee keer zoveel tijd kostte onder de OMO-con

ditie als onder de ONO-conditie. Hoewel in beide condities tijdens de 

oefenperiode geen schriftelijk werk werd geleverd, hetgeen wel het ge

val was voor de twee andere condities, heeft het observeren van een 

video-opname blijkbaar een veel gunstigf~ effect op de oplossingstij-



den van criteriumproblemen dan het doorlezen van een modeloplossing. 

De ONO-conditie blijkt voor wat betreft de gemiddelde tijd in oplos

sen relatief het effici~ntst te zijn. 

Tabel 3: Gemiddelde oplossingstijden over 3 oefen- en 3 criteriumproblemen, 

het totaal hiervan en 2 retentieproblemen 

conditie 

problemen OMO IKO IRS ONO Totaal 

oefen: 1, 2 en 3 16.7 56.6 27.0 25.0 33.4 

criterium: 4, 5 en 6 32.6 22.3 17.9 15.2 22.2 

totaal: 1 t/m 6 24.7 39.5 22.5 20.1 27.8 

retentie: 7 en 8 22.0 21.7 19.9 16.8 19.8 

Uit de derde rij van tabel 3 blijkt dat over de problemen 1 t/m 6 on

der de ONO-conditie het snelst wordt gewerkt. Hoewel onder de OMO-con

ditie gemiddeld de kortste oefentijden nodig waren, wordt dit voor

deel weer opgeheven door de relatief lange tijden om de criteriumpro

blemen op te lossen. 

Hoewel de retentieproblemen 7 en 8 slechts door 58% van de proefper

sonen werd opgelost, kan hier een voortzetting van de trend worden 

waargenomen. In de ONO-conditie werden deze problemen gemiddeld weer 

het snelst opgelost, zoals blijkt uit de vierde rij van tabel 3. Af

gezien van de kwaliteit van de oplossingen, waarop in volgende para

grafen zal worden ingegaan, is de ONO-conditie het snelst. De contro

legroep (n=13) die de twee retentieproblemen kreeg voorgelegd had ge

middeld 22.9 minuten nodig om deze problemen door te werken. Teneinde 

na te kunnen gaan in hoeverre de vier condities een significant ver

schillend effect uitoefenden op de oplossingstijden van de criterium

problemen is een variantieanalyse uitgevoerd op de scores van de pro

blemen 4, 5 en 6. De problemen 7 en 8 zijn niet in deze analyse betrok

ken, vanwege het grote aantal ontbrekende scores. 

De variantieanalyse is een twee factoren {4x3) ontwerp met herhaalde 

meting over de drie problemen. (Winer, 1962, p. 306). Op deze manier 

kan eveneens nagegaan worden wat de effecten zijn van het type pro-
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bleem, afgezien van de condities en van de wisselwerking tussen pro

blemen en condities. 

Tabel 4 geeft een overzicht van deze analyse die is uitgevoerd op de 

natuurlijke logaritme (ln) van de oplossingstijden. Deze transforma

tie wordt aanbevolen voor temporele gegevens om de heteroge~iteit 

in variantie te reduceren (Myers, 1966). 

Uit tabel 4 volgt dat de hoofdeffecten van de condities (C) en van 

de problemen (P) significant zijn. Dit betekent dat enerzijds de op

lossingstijden beinvloed worden door het type conditie waaronder de 

problemen zijn opgelost en dat anderzijds het type probleem, afgezien 

van de condities, een variatiebron is die de tijd van oplossep kan 

beinvloeden. Verschillen tussen gemiddelde scores over de condities 

zijn dus niet alleen van toevalsfactoren afhankelijk, maar van twee 

variatiebronnen .: het type conditie en bet type probleem. Tenslotte 

blijkt uit tabel 4 dat er een significante interactie is tussen de 

condities en de problemen. Dit impliceert dat het hoofdeffect van de 

problemen (een binnen proefpersoon effect) be!nvloed wordt door het 

effect van de condities (een tussen proefpersoon effect). 

Tabel 4: Variantieanalyse op de scores van de problemen 4, 5 en 6 

in een 4 x 3 ontwe!P met herhaalde meting 

Variatiebron . kwadr. df gem. F p 

som kwadr. 

tussen proefper-

sonen 19.22 51 -

C(=condities) 13.00 3 4.33 33.30 <0.01 

ppn. binnen 

groepen 6.22 48 .13 

----.------------------------------------------------------------------
binnen:.vroepen 14.33 104 ... 

P (=problemen) 1.27 2 .64 6.40 <0.01 

CP 3.49 6 .sa s.so <0.01 
p X ppn. binnen 

9.57 96 .10 
groepen 
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Voor een a posteriori vergelijking van gemiddelde scores op de pro

blemen 4, 5 en 6 is de methode van Scheffe toegepast. (Ferguson, 1966, 

p. 296). Ook deze analyse is uitgevoerd op de ln transformatie van de 

scores en is weergegeven in de tabel 5. 

Zeals uit tabel 5 blijkt zijn de verschillen tussen de qemiddelde sco

res op probleem 5 niet significant. Bij de twee andere problemen ko

men echter significante verschillen voor. De paarsgewijze vergelij:...' 

kingen (tabel 5,c) geven aan, dat voor probleem 4 onder de ONO-condi

tie. significant'snellere oplossingstijden voorkomen dan onder de 

drie andere condities. Bij probleem 6 geldt dit alleen voor de ONO

conditie. 

De OMO-conditie geeft over het algemeen significant langere oplossings

tijden te zien dan de andere condities, namelijk voor alle drie condi

ties bij probleem 4 en voor de IRS en ONO-conditie bij probleem 6. 

OVer deze twee problemen blijkt de OMO-conditie over het algemeen de 

minst snelle te zijn en de ONO-conditie relatief het snelst. Opge

merkt moet worden dat Scheffe's test de meest riqoureuze toets is 

voor paarsgewijze vergelijkingen met betrekking tot type I fouten1). 

Deze toets leidt tot minder significante verschillen dan andere ver

gelijkingsmethoden. Scheffe'beveelt dan ook aan een significantie 

niveau van p< .• 10 toe te passen. 

I 

I \ 
I •• •._ \ 

I_.,'' \, \ 

-' \ \ ,• --oefenproblemen: 1, 2 ;en 3 
' \. , \, -- _ - .. ;...' ___ ... ---~~:a:oblemen 1 t/m 6 

.............. -·-' --criteriumproblemen 4, 5 en 6 

OMO IKO IRS ONO tot. 

Figuur 5: Gemiddelde tijden in minuten per conditie en over het totaal 

1) een type 1 fout is bet ten onrechte verwerven van de nulhypothese 
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(5) 

(6! 

Tabel 5: Scheffe's test over de gemiddelde ln oplossingstijden voor 

criteriumproblemen 4 1 5 en 6 

.dd ld a. ge!lll e en en stan da dd . t' ar ev~a ~es 

probleem 
4 5 6 

.·conditie- x s -
X s X s 

OMO 3.61 .26 3.41 .31 3. 3C .21 

IKO 3.17 .53 2.68 .49 3.13 .14 

IRS 3.04 .31 2.64 .39 2.80 • 30 

ONO 2.45 .29 2.68 .27 2.87 .26 

b. Variantieanalyses. (respectievelijk probleem 4i 5 en 6) 

variatiebron kwadr.som df gem.kwadr. F p 

tussen condities 8.75 3 2857 19.63 < 0.01 

binnen condities 6.84 47 0.15 
--- --

totaal 15.41 50 

tussen condities 331.60 3 110.53 0.89 n.s. 

binnen condities 5356.21 43 124.56 
--

totaal 5687.81 46 

tussen condities 2.33 3 0.78 11.29 < 0.01 

binnen condities 2,75 40 0.07 
--- --

totaal 5.08 43 

c. ·Paarsgewijze vergelijkingen voor de problemen 4 en 6 

probleem 4 probleem 6 

vergelijkingen I F-ratio p F-ratio p 

OM0 1 IKO 8.417 < 0.10 1.889 n.s. 

OHJ, IRS 14.126 < 0.01 22.321 <0.01 

OHJ, ONO 56.066 < 0.01 16.509 <0.01 

IKO, IRS 0.735 n.s. 6.892 <0 .10 

IKO, ONO 21.60 < 0.01 4.278 n.s. 

IRS, ONO 14.50 <0.01 0.422 n.s. 
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In figuur 5 is een grafisch overzicht gegeven van de in tabel 3 samen

gevatte tijden. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat de gemiddelde 

tijd over de zes problemen onder de ONO-conditie relatief het kortst 

is en onder decOMO-conditie het langst. 

Teneinde na te kunnen gaan of de tijd die een proefpersoon nodig 

heeft voor het oplossen van een probleem gerelateerd is aan bet op

lossen van opvolgende identieke problemen zijn de produkt-moment 

correlaties tussen de oplossingstijden over alle problemen berekend. 

Verondersteld zou kunnen worden dat de correlatie tussen de tijden 

van twee problemen die meteen na elkaar opgelost worden groter is 

dan de correlatie tussen twee problemen die elkaar niet meteen op

volgen. In tabel 6 zijn de correlaties tussen oplossingstijden zo

danig geordend, dat de afstand tussen de problemen steeds groter 

wordt. 

De in tabel 6 weergegeven correlaties geven geen steun aan de ver

onderstelling dat de correlatie tussen de oplossingstijden van twee 

problemen zou afnemen, indien deze twee problemen verder van elkaar 

verwijderd zijn in de tijd. Slechts in de kolom "totaal", waar de 

correlaties weergegeven zijn over de totale groep, valt een afnemen

de tendens te bespeuren. Worden echter de kolommen van de condities 

bekeken, dan valt slechts de grote onregelmatigheid op in de corre

latiecoefficienten. Ook tussen de vier condities zijn weinig over

eenkomsten te bespeuren. waar in een conditie de correlatiecoeffi

cienten tussen bepaalde problemen negatief zijn, blijken de over

eenkomstige coefficienten in een andere conditie positief. Het lijkt 

aannemelijk dat deze onregelmatigheden afkomstig zijn zowel van ver

schillen tussen problemen, het effect van de verschillende condities 

en de interactie tussen deze twee aspecten. 
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Tabel 6: Produkt-"JOOment. correlatiesHtussen de <>t)lossirtgstijderti g¢o.rdend 

· ·naar·de·afstand·in·de·tijd tussert de·problemen 

correlaties tus- condities 

sen de problemen: OM:> IKO IRS GNO 2) I Totaal 

1 en 2 .15 .43 .76 - .89 

2 en 3 -.71 .41 .39 - .82 

3 en 4 .12 -.23 -.01 - -.14 

4 en 5 -.41 .35 .33 .17 .38 

5 en 6 -.23 -.54 -.16 -.05 .31 

6 en 7 .08 -1) 
.16 .32 .37 

7 en 8 .02 .94 .09 .60 .40 

X t+l -.14 .23 .23 .26 .43 

1 en 2 -.72 .69 .60 - .91 

2 en 4 -.07 .14 .47 - -.15 

3 en 5 +.43 .06 .71 - -.19 

4 en 6 .31 .13 -.03 .34 .52 

5 en 7 .84 -1) .07 .04 .62 

6 en 8 .94 - 1) -.25 .30 .44 

X t+2 == .29 .26 .26 .23 .36 

1 en4 -.12 -.44 .21 - -.32 

2 en 5 -.29 .32 .42 - -.37 

3 en 6 -.13 .23 .os - .03 

4 en 7 -.15 -.41 .78 .77 .49 

5 en 8 -.35 -1) • 35 -.16 -.04 

X t+3'"' -.21 -.08 .36 .31 -.04 

1 en 5 -.23 -.24 .46 - -.45 

2 en6 .16 -.04 -.37 - -.27 

3 en 7 .47 .80 -.04 - .02 

.4 .en 8 • 92. -.49 . -.11 .65 .30 

1) in deze cellen waren te weinig proefperaonen beschikbaar 

2} in de ONO-conditie werden geen correlaties berekend over de problemen 

1, 2 en 3 
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Tabel 6 (vervolgl: 

correlaties tus- condities 

sen de problemen OMO IKD IRS ONO 2) Totaal 

X t+4 = ,33 .01 -.02 .65 -.10 

1 en 6 .03 .05 -.46 - -.24 

2 en 7 -.55 .21 -.22 - -.16 

3 en 8 -. 38 .89 .39 - .27 

X t+5 = -.30 .38 -.10 - -.04 

1 en 7 -.13 .96 -.51 - -.03 

2 en 8 • 34 .38 .16 - .24 

X t+6 = .11 .67 -.18 - .11 

1 en 8 .44 .92 .40 - .34 

8.7.2 ·Analyse van de kwaliteit van de oplossingen van de criteriumproblemen 

D~ oplossingen van de criteriumproblemen werden beoordeeld door een 

docent, die niet op de hoogte was van de naam van de proefpersoon en 

de conditie waaronder deze had gewerkt. De oplossingen werden getoetst 

aan de lijst van 18 beoordelingscriteria die ontleend zijn aan het op

lossingsmodel (zie § 8.6) en die zijn weergegeven in bijlage 2 • 

Niet alle criteria bleken even sterk te differentieren tussen de op

lossers. Achtereenvolgens zullen eerst de criteria die het sterkste 

discrimineerden worden nagegaan. 

al Analyse van de eindoplossingen 

In tabel 7 zijn de resultaten weergegeven van de beoordeling op cri

terium 3: de eindoplossing is goed, fout of ontbreekt~ 

Uit een voorlopige analyse van tabel 7 blijkt dat slechts in de 

ONO-conditie geen enkele ontbrekende eindoplossing voorkwam. Alle 

proefpersonen in deze conditie produceerden, goed of fout, een op

lossing. De frequenties zijn niet zonder meer te vergelijken, aan

gezien de aantallen proefpersonen per probleem verschillen en vooral 

de problemen 7 en 8 door een groat deel van·de proefpersonen niet 

zijn gema.akt. 
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Om de significantie van het verschil tus~en de frequenties te toet

sen is op de totaal-kolom van tabel 7 een chi-kwadraat toets uitge

voerd. Tabel 8 geeft daarvan de resultaten. 

Tabel 7: Frequenties van goede, foute of ontbrekende eindoplossingen per 

probleem en per conditie 

Probleem 

conditie: 4 5 6 7 8 Totaal 

OMO 8 5 1 0 1 15 

goed 
IKO 7 4 4 2 0 17 

IRS 4 1 0 0 1 . 6 

ONO 6 7 4 3 2 22 

OMO 5 8 11 6 5 35 

fout IKO 5 6 4 2 4 21 

IRS 5 10 12 5 4 36 

ONO 6 5 8 6 7 32 

OMO 0 0 0 1 1 2 

IKO 1 3 0 1 1 6 
ont-

breekt IRS 4 0 0 2 1 7 

ONO 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8: Contingentie-tabel van de relaties tussen goede, foute en ontbre

kende eindoplossingen en de vier condities 
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OMO IKO IRS ONO Totaal 

~ 15 17 6 22 60 

(15. 7) (13.3) (14.8) (16.3) 

35 21 36 32 124 

(32 .4) (27 .4) (30.5) (33.6) 

·ontbreekt 2 6 7 0 15 

(2.9) (3. 3) (3.7) (4 .1) 

Totaal 52 44 49 54 199 

N.B.: tussen haakjes staan de verwachte celfrequenties 
-2-
x :::: 21.21 (df 6) p< .01 



Volgens tabel 8 zijn de verschillen tussen goede, foute en ontbre

kende oplossingen over de condities zeer significant. 

In tabel 9 is een samenvatting gegeven van de paarsgewijze verge

lijking van de condities over de vijf criteriumproblemen. Telkens 

zijn twee condities onderling op de significantie van het verschil 

in frequenties getoetst. 

Tabel 9: Paarsgewijze toetsing van de condities op de frequentie van goede, 

foute en ontbrekende eindoplossingen 

condities 2 bij df = 2 X p 

OMO en IKO 4.99 <0.10 

OMO en IRS 6.56 <0.05 

OMO en ONO 3.43 n.s. 

IKO en IRS 9.05 <0.02 

IKO en ONO 8.00 <0.02 

IRS en ONO 16.17 <0.01 

De tabellen 8 en 9 geven aan dat onder de ONO-conditie significant 

meer goede oplossingen werden geleverd dan onder de IKO en IRS-con

ditie. Hoewel in de ONO-conditie gemiddeld ook meer goede oplos

singen werden gegeven dan onder de OMO-conditie, is dit verschil 

niet significant. Verder blijkt de OMO-conditie gemiddeld meer 

goede oplossingen op te leveren dan de IRS-conditie. De IKD-condi

tie daarentegen levert weer betere resultaten dan de OMO en de IRS

conditie. Worden de frequenties van t~l 7 omgezet in percentages 

goede antwoorden per conditie en per probleem dan kan mee~ inzicht 

verkregen worden in de bijdrage van de afzonderlijke problemen in 

de verschillen. 

In tabel lOis een overzicht gegeven van het percentage goede eind

oplossingen per probleem en per conditie. 

Als de uitkomsten van tabel 9 en 10worden gecombineerd dan kan ge

steld worden dat de ONO-conditie gemiddeld de meeste goede oplos

singen levert. De IKO-conditie heeft gemiddeld slechts 2 procent 

minder goede oplossingen. Vooral 02 de retentieproblemen 7 en 8 wor

den onder de ONO-conditie relatief goede resultaten geleverd. De IRS

conditie, waar geen beroep wordt gedaan op het zelf genereren van al-
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ternatieven blijkt niet erg effectief te zijn met gemiddeld 12 

procent goede oplossingen. Op. grond van deze resultaten zou gecon

cludeerd kunnen worden dat de ONO en de IKO-conditie de beste re

sultaten opleveren en dat bij de keuze tussen deze twee instructie

~ethoden de relatieve oefentijd en de kosten om de taakinstructie 

te realiseren een rol kunnen spelen. 

Tabel 10: Percentages goede elndoplossingen per probleem en per conditie 
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conditie 

Probleem 0~ IKO IM ONO 

4 62 52 31 50 

5 38 30 9 58 

6 8 33 0 33 

7 0 40 0 33 

8 14 0 16 22 

gemiddeld 29 39 12 41 

b) Analyse van de differentiaalvergelijkingen 

Een tussenfase in bet oplossingsproces is bet al of niet correct 

opschrijven van de differentiaalvergelijking (criterium 4). In ta

bel 11 wordt een samenvatting gegeven van de frequenties van goede, 

foute en ontbrekende differentiaalvergelijkingen per probleem en 

per conditie. Boewel een goede differentiaalvergelijking een nood

zakelijke voorwaarde is voor het produceren van een goede eindop

lossing kunnen na bet opschrijven van een correcte vergelijking 

daarna tach nog fouten optreden. Een goede eindoplossing wordt dus 

niet volledig voorspeld door een correcte differentiaalvergelijking. 

Oak de frequenties in tabel 11 zijn niet zonder meet te vergelijken 

doordat bet aantal proefpersonen per probleem verschilt. Om de 

significantie van bet verscbil tussen de frequenties te toetsen is 

op de totaalkolom van tabel 11 een chi-kwadraat toets uitgevoerd. 

Tabel 12 geeft daarvan de resultaten. 



Tabel 11: Frequenties van goede, foute en ontbrekende'differentiaalverge

'lijkingen per·probleem·en per·conditie 

probleem 

conditie 4 5 6 7 8 totaal 

OMO 5 5 1 0 0 11 

~ 
IKO 8 7 4 1 0 20 

IRS 4 2 0 1 1 8 

ONO 6 8 3 5 3 25 

OMO 8 7 7 3 3 28 

IKO 4 3 3 3 4 17 

~ 
IRS 8 5 8 2 3 26 

ONO 6 4 9 4 6 29 

OMO 0 1 4 4 4 13 

ontbreekt IKO 1 3 1 1 1 7 

IRS 1 4 4 4 2 15 

ONO 0 0 0 0 0 0 

Tabel 12: Contingentie-tabel van de relaties tussen goede, foute en ontbre

kende differentiaalvergelijkingen en de vier condities 

OMO IKO IRS ONO Totaal 

goed 11 20 8 25 64 

(16. 7) (14.2) (15.8) (17.4) 

fout 28 17 26 29 100 --
(26 .1) (22 .1) (24.6) (27 .1) 

ontbrc:.::k .. 13 7 15 0 35 

(9 .1) (7.7) (8.6) (9.5) 

Totaal 52 44 49 54 199 

N.B.: tussen haakjes staan de verwachte celfrequenties 
-2-
x = 29.98 (df = 6) p< .001 
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Uit tabel 12 blijkt dat het verschil tussen de condities met be

trekking tot goede, foute en ontbrekende differentiaalvergelijkin

gen significant is. 

In tabel 13 wordt daarom een overzicht gegeven van paarsgewijze 

vergelijkingen van de condities. 

Tabel 13: Paarsgewijze toetsing·van de condities op de fre~entie van goede, 

foute en·ontbrekende differentiaalvergelijkingen 

conditie 2 p bij df 2 X .. 
OMO en IKO 6.48 <0.05 

OMO en IRS 0.60 n.s. 

OMO en ONO 18.42 <0.001 

IKO en IRS 9.69 <0.01 

IKO en ONO 9.78 <0.01 

IRS en ONO 22.99 <0.001 

Tabel 13 geeft een ongeveer gelijk beeld te zien als tabel 9, met 

dit verschil dat de ONO-conditie nu significant betere resultaten 

oplevert dan alle andere condities. Ook de IKQ-conditie levert sig

nificant meer goede differentiaalvergelijkingen dan de IRS en de 

OMO-conditie. 

In tabel 14 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de 

voorafgaande analyses, maar nu in procenten en per probleem. 

Tabel 14: Percentages {afgerond) van goede, foute en ontbrekende eindoplos

singen en differentiaalvergelijkingen per probleem 

cri teri-6 eindoplnssing differentiaalvergelijking 

probleem ed fout ontbreekt goed fout ontbreekt 

4 49 41 10 45 51 4 

5 35 59 6 44 37 16 

6 l ___ ~Q ___ __ §Q _____ _____ Q _______ _____ 1§ ___ 
---~1---- _ __ 61---------------

7 18 68 14 25 43 32 

8 15 74 11 15 59 26 

gemiddeld: 30 63 7 32 50 18 
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Uit deze tabel kan worden afgelezen dat het aantal goede eindop

lossingen een dalende. reeks vormt. Het eerste probleem werd nog 

door ongeveer de helft van de proefpersonen goed opgelost maar het 

laatste retentieprobleem nog slechts door 15%. Dit kan erop wijzen 

dat de reeks problemen inderdaad zo was geconstrueerd dat in toene

mende mate een beroep wordt gedaan op transfer. Bij de constructie 

van deze problemen werd er immers vanuit gegaan dat telkens een ele

ment gevarieerd zou worden, zeals van translatie naar rotatie, van 

een naar twee veren, etc. 

In de kolom foute eindoplossingen wordt het hoogste percen-

tage gevonden bij criteriumprobleem 6, evenaals in de kolom foute 

differentiaalvergelijkingen. Deze "onregelmatigheid" is te verkla-

ren door het grote aar:ital fouten bij di t probleem onder de condi ties 

OMO en IRS. Dit probleem w~ waarschijnlijk ook relatief moeilijk door 

een combinatie van rotatie en translatie, zodat de transfer van de 

voorgaande problemen naar dit probleem niet eenvoudig was. 

c) Analyse van de overige criteria 

Hoewel de twee voorafgaande criteria met betrekking tot de eindop

lossing en de differentiaalvergelijking het sterkste discrimineer

den, kan een analyse van de overige criteria bijdragen aan meer in

zicht in het oplossen van de problemen. In tabel 15 is een overzicht 

gegeven van de overige criteria. In deze tabel zijn de gemiddelde 

frequenties weergegeven, dat wil zeggen het totaal aantal malen-dat 

een scoring voorkwam per conditie gedeeld door het aantal gescoorde 

problemen en wel over de problemen 4, 5 en 6. De problemen 7 en 8 

zijn niet in deze analyse betrokken vanwege het kleine aantal proef

personen in enkele condities. De analyse van tabel 15 kan enkele 

kwalitatieve inzichten opleveren. 

In deze tabel zijn de criteria 12, 15 en 17 niet opgenomen, aange

zien daze of niet differentieerden tussen problemen en condities 

(criterium 12) of te zeer gebonden waren aan het probleem (criteria 

15 en 17). 

Criterium Sa: geeft inzicht in de wijze waarop de differentiaalver

gelijking werd opgelost, namelijk kort of lang. over het algemeen 

komen de korte en lange wijze van oplossen ongeveer even veel voor, 

met uitzondering van de IRS-conditie. Hier wordt vooral een korte 

oplossing gebruikt. 
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Tabel 15: Gemiddelde frequentie van de oordelen per criterium en per condi

tie over de criteriumproblemen 4 1 5 en 6. 

Beoordelingscriterium: conditie 

OMO IKO IRS ONO 

Sa. de oplossing van de a. kort .37 .59 .39 .47 

differentiaalverge- b. lang .32 .24 .08 .53 

lijking is: 

Sb. de oplossing van de a. fysisch .26 .68 .39 .25 

differentiaalverge- b. wiskundig .11 .14 .08 .75 

lijking is: 

6. aantal correcties: a. geen • 37 .59 .17 .44 

b. ~ lien .53 .29 .53 .52 

7. aantal verwaarlo- a. korrekte 1.3 2.3 1.1 .47 

zingen: b. niet korrekte .03 .14 .OS .03 

8. :r:ekenfouten: a. subtituties .28 .26 .38 .25 

b. links/rechts verkeerd .08 .OS .OS 00 

c. andere .17 .13 .20 .09 

d. (a+ b + c) .17 .13 .20 .09 

9. wetten verkeerd a. tekenfout .42 .18 .42 .31 

gebruikt: b. andere fout .42 .18 .31 .31 

10. operator niet toege- a. integratiekonstante 00 .26 00 .11 

past: b. andere .13 .12 .22 .14 

c. (a+ b) .07 .19 .11 .12 

11. nieuwe operator ingevoerd: .26 .18 .17 .44 

13. wijze van oplossen: 

(als oefenprobleem 
1 2 3 4 5 

eigen wijze}X • 3.5 3.1 4.0 3.2 l l I I I 

14. evenwichtsstand: a. apart bekeken .42 • 35 • 30 .19 

b. niet apart bekeken .53 .56 .sa .75 

16. nulpunt: a. in massamiddelpunt .32 .21 .38 .31 

b. in vaste wereld .11 .17 .06 .10 

c. anders .01 .01 .07 .06 
--

18. interpretatie van de oplossing: ja- .04 00 .02 .03 
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Criterium Sb: geeft weer de gemiddelde frequentie van het toepas

sen van een fysische of wiskundige oplossing van de d.v., respec

tievelijk meteen de (co-)sinus invullen of via e-machten. 

Opvallend is dat in de IKO-conditie relatief veel fysische en in 

de ONO-conditie relatief veel wiskundige oplossingen worden toe

gepast. OVer alle condities, behalve ONO heeft de fysische vari

ant de hoogste frequentie. 

Criterium 6: geeft aan of een oplosser zonder correcties foutloos 

naar de eindoplossing toewerkt of dat hij een of meerder malen 

een fout herkent en deze corrigeert. Onder de IKO-conditie komen 

relatief de meeste oplossingen voor waar zonder correcties het 

probleem wordt opgelost. De ONO-conditie met een gemiddelde fre

quentie van 0.44 komt op de tweede plaats. Deze twee condities le

verden ook de meeste goede ~indoplossingen. Gemiddeld het hoogste 

aantal correcties komen voor in de OMO en IRS-condi tie, die de 

minste goede eindoplossingen leverden. 

Criterium 7: geeft de gemiddelde frequentie van het aantal correc

te en niet-correcte verwaarlozingen. Onder verwaarlozing wordt o.a. 

verstaan dat de massa van een as of een veer te verwaarlozen is bij 

het oplossen, dat de doorbuiging van een as te verwaarlozen is, etc. 

Onder de IKO-conditie komen relatief de meeste expliciet aangegeven 

correcte verwaarlozingen voor, in de ONO-conditie de minste. In de 

IKO-conditie, instructie over kenmerken van abjecten, wordt kenne

lijk de gedragsdispositie aangeleerd om van de abjecten aan te ge

ven welke aspecten van deze objecten niet relevant zijn voor het 

oplossen van het probleem. 

criterium 8: differentieert naar drie typen rekenfouten: een ver

keerde substitutie in formules, in formules verkeerd van links naar 

rechts toe werken en andere rekenfouten. De ONO-conditie blijkt 

hier, zowel over de afzonderlijke fouten als over het totaal van 

de drie typen het meest effectief te zijn. De links/rechts fout 

komt niet eenmaal voor, andere fouten practisch ook niet en ver

keerde substituties met een gemiddelde frequentie van 0.25. De 

IRS-conditie, waar instructie werd gegeven op responsen en op sti

muli blijkt de minst effectieve om rekenfouten te leren vermijden. 

criterium 9: geeft aan in hoeverre wetten verkeerd zijn gebruikt, 

namelijk tekenfouten (+ of -) of andere fouten. Hoewel de verschil-
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len tussen de condities niet erg groat zijn, blijkt oak hier de 

IKO-conditie het meest effectief te zijn. 

Criterium 10: differentieert naar het niet toepassen van operata

ran, zoals het vergeten van integratieconstanten of andere opera

toren. Opvallend is, dat onder de condities OMO en IRS geen enkele 

maal integratieconstanten zijn vergeten. Het niet toepassen van an

dere operatoren komt daarentegen het meeste voor onder de IRS-con

ditie. 

Criterium 11: geeft de relatieve frequentie aan van het invoeren van 

nieuwe operatoren, dat wil zeggen operatoren die niet in de oefen

problemen werden ingevoerd. In de ONO-conditie komt dit relatief 

veel voor. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat onder deze con

ditie studenten niet star vasthouden aan de in de oefenproblemen 

ingevoerde operatoren, maar zelf een poging doen andere wijzen van 

oplossen te genereren. 

Op 

de schuld zou geven van het niet kunnen oplossen van het probleem. 

Dit criterium bleek niet te differentieren, noch tussen de condi

ties, noch tussen de oplossers. 

vond dat de wijze van oplossen van de criteriumproblemen analoog was 

aan de manier waarop de oefenproblemen werden doorgewerkt. De beoor

delaar wist niet welke proefpersoon en welke conditie hij beoordeel

de. Het gemiddelde oordeel over de drie criteriumproblemen, zoals 

weergegeven in·tabel 15, blijkt uiteen te lopen tussen 3.1 en 4.0. 

Naarmate de oplossing meer afweek van het model van de oefenproble

men, werd een hogere score gegeven op een 5-puntsschaal. De IKO-con

ditie, waar gestimuleerd werd dat proefpersonen eigen alternatieven 

genereerden op de verschillende beslissingspunten in de probleemruim-

blijkt met 3.1 de laagste gemiddelde score behaald te hebben. 

Voor wat dit aspect betreft, heeft deze conditie het effect dat 

modelmatig oplossen van het probleem wordt bevorderd, De hoogste 

gemiddelde score (4.0) wordt onder de IRS-conditie behaald, waar 

door de strak geprogrammeerde wijze waarop de oefenproblemen wer

den doorlopen, waarschijnlijk geen totaalbeeld van een effectief 

oplosmodel wordt aangeleerd, 



Op criterium 14 werd gescoord of de evenwichtstoestand al of niet 

apart in beschouwing werd genomen bij het oplossen van de problemen. 

Vooral onder de ONO-conditie werd gemiddeld veel frequenter de even

wichtsstand niet apart bekeken. Onder de andere condities was het 

verschil tussen wel en niet apart bekijken niet zo groot, hoewel 

gemiddeld het niet apart in beschouwing nemen onder alle condities 

frequenter voorkomt dan het wel apart bekijken. 

Criterium 15: waarop nagegaan werd of de niet-evenwichtsstand in 

de positieve of negatieve uitwijkingsrichting werd bekeken discri

mineerde niet tussen condities en personen. 

Criterium 16: differentieert tussen de plaats waar het nulpunt wordt 

gekozen, namelijk in het massamiddelpunt, in de "vaste wereld" of op 

een ander punt. OnCjer alle condities werd vooral het massamiddelpunt 

gekozen, zodat dit criterium geen grote discriminerende waarde bezit. 

De IRS-conditie, waar convergent denken werd gestimuleerd, heeft de 

hoogste gemiddelde frequentie van het leggen van het nulpunt in het 

massamiddelpunt. 
Criterium 17: gaf aan of de beschrijvende codrdinaat van het massa-

veersysteem gebaseerd was op een translatie of een rotatie. Dit cri

terium discrimineerde niet tussen condities en personen, doch slechts 

tussen prob,lemen. Bij de criteriumproblemen 4, 6 en 8 gebruikten bij

na alle proefpersonen translatie, bij de criteriumproblemen 5 en 7 

een rotatie. Gezien de probleemstelling lag dit voor de hand. 

Op criterium 18 werd aangegeven of een proefpersoon zijn oplossing 

trachtte te interpreteren. Dit bleek slechts sporadisch voor te ko

men. Onder de IKo-conditie geen enkele maal .en onder de andere con

dities zeer weinig. Blijkbaar werd bij bet doorwerken van de oefen

problemen te weinig de relevantie aangetoond van het interpreteren 

van de gevonden oplossing. 

Hoewel niet alle bovengenoemde Qriteria even duidelijk discrimineer

ren tussen de condities, is toch wel een tendens aan te geven. De 

gemiddelde scores op de criteria 6, 7, 8, 9 en 10 die vooral dis

crimineren op beslissingpunten in de probleemruimte waar een goe-

de of verkeerde beslissing genomen kan worden, tenderen er naar 

dat onder de IKP en ONO-condities de meeste goede beslissingen wer

den genomen. Dit is in overeenstemming met de resultaten van §8.7.2.a 

waar het aantal goede en foute oplossingen met elkaar werden verge

leken. 
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8.7.3 Analyse van de relaties tussen het initieel repertoire en de kwali

teit van de oplossingen 
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In § 3.5 is gesteld dat een aantal kenmerken van de probleemoplos

ser kan bepalen welk programma hij kiest om het probleem op te 

lessen. Het is aannemelijk dat er enige relatie is tussen kennis van 

feiten, principes, enz. op het betreffende vakgebied en de wijze 

waarop problemen binnen dat domein worden opgelost. Verondersteld 

wordt dat in een aantal cursussen die vooraf gingen aan het experi

ment, waarin de proefpersonen massa-veer problemen leerden oplossen 

ervaring werd opgedaan met voor de op te lessen problemen noodzake

lijke begrippen, principes en regels. De mate van beheersing van de-· 

ze voorkennis wordt in deze studie operationeel gemaakt door de ten

tamencijfers die zijn toegekend voor de verschillende vakken. Van 

alle proefpersonen zijn de tentamencijfers verzameld over de vakken, 

zeals die vermeld zijn in tabel 16. 

Aangezien van tevoren niet met zekerheid was te voorspellen welke 

aspecten van het initieel repertoire differentiele effecten zouden 

hebben op het oplossen van de problemen, is voor alle achttien varia

belen nagegaan of er een samenhang was met de scores van de problemen 

4, 5 en 6 op de volgende vier criteria: (1) de eindoplossing is geed 

of fout of ontbreekt, (2) de differentiaalvergelijking is geed, fout 

of ontbreekt, (3) de differentiaalvergelijking is fysisch of wiskun

dig en (4) de tijd van oplo~sen. 

In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van de correlaties tussen de 

hiervoor genoemde vier beoordelingscriteria en de voorkennisvariabe

len van tabel 16. De correlatiecoefficienten zijn berekend over de 

gemiddelde scores van de drie criteriumproblemen, onder de veronder

stelling dat deze drie problemen opgevat kunnen worden als drie 

items van een test voor probleemoplossen. De eindscore op deze test 

is dan een maat voor het probleemoplossend vermogen. Alvorens de ge

middelde scores over de oplossingstijden van de drie problemen te 

berekenen, zijn eerst deze tijden '(ln transformatie) binnen de con

dities gestandaardiseerd. Hierdoor wordt voorkomen dat schaalver

schillen tussen condities een effect uitoefenen op de correlatieco

efficient. De aldus gestandaardiseerde scores zijn gemiddeld over 

de drie criteriumproblemen en daarna ingevoerd in de correlatiebe

rekening. 



curs us (n:o51) 

1. technische metaalkunde 

2. wiskunde 1 

3. wiskunde 2 

4. inleiding technische mechanica 2 

5. technische verspaningsleer 

6. vormgeving en nauwkeurigheid 

7. werktuigonderdelen 1 en 2 

8. kennis van werktuigen 2 

9. werktuigkundige constructies 1 en 2 

10. wiskunde 3B 

11. inleiding technische mechanica 3 

12. natuurkunde 

13. inleiding meten 

14. keruiis van werktuigen 3 

15. kennis van werktuigen 4 

16. werktuigkundige constructies 3 

17. eindtoets geindividualiseerde 

cursus technische mechanica 

X 

6.8 

7.2 

6.8 

7.2 

6.8 

6.7 

6.5 

6.7 

6.6 

5.7 

5.6 

5.7 

6.4 

5.8 

5.8 

7.1 

17.2 

s 

1.04 

1.21 

1.41 

1.40 

0.79 

0.85 

1.18 

1.24 

0.69 

2.33 

1. 78 

1.98 

2.51 

1. 74 

1.68 

0.67 

6.8 

Voor wat betreft criterium 1, het al of niet correct zijn van de 

eindoplossing, bestaat er een relatie met wiskunde 1, werktuigkundi

ge constructies 1 en 2 en inleiding technische mechanica 3. Wiskunde 

1, ook significant gecorreleerd'met de twee volgende criteria m.b.t. 

de differentiaalvergelijking, blijkt een hoge voorspellende waarde 

te hebben voor het kunnen oplossen van dit type problemen. Het is 

inderdaad onmogelijk zonder deze wiskundige voorkennis massa-veer

problemen op te lossen. Door de twee andere vakken worden waarschijn

lijk ook elementen aangedragen die het oplossingsproces gunstig be

invloeden. Variabele 9: werktuigkundige constructies 1 en 2, is ook 

met alle drie criteria significant gecorreleerd, terwijl variabele 11, 
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inleiding technische mechanica 3 positief is gecorreleerd met het 

goed of fout oplossen van de differentiaalvergelijking. 

Tabel 17: Correlaties tussen de voorkennisvariabelen en vier beoordelingscri

teria over het gemiddelde van de problemen 4, 5 en 6 

voorkennis (1) (2) (3) (4) 

(zie tabel 16) eindoplossing differentiaalvergelijking oplossings-
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goed/fout/ontbr. goed/fout/ontbr. fys./wisk. tijd 

1 .27 .40 .35 -.07 - -
2 .36 .43 .34 -.15 -
3 -.03 -.04 -.05 -.23 

4 .07 -.02 .42 -.28 -
5 .03 .17 .oa .oa 
6 .18 .27 .23 .01 

7 -.04 .17 .02 .05 

a -.12 .17 -.01 -.09 

9 .47 .42 .34 .33 -
.1Q -.27 -.11 -.02 .18 

l.1 .39 .37 .08 .13 -
.12 -.17 -.26 .37 -.26 -
13 .07 -.08 -.03 

14 .01 .13 .19 -.11 

15 .15 .26 .43 -.20 

16 .24 .29 .40 -.03 

17 .05 .29 .26 -.06 -
N.B.: p< .05: de waarde is eenmaal onderstreept 

Ret derde criterium, fysisch of wiskundig oplossen van de differenti

aalvergelijking is met acht voorkennisvariabelen significant gecorre

leerd. Drie van deze correlaties komen ook voor bij de eerste twee 

criteria, maar daarnaast zijn er vijf voorkennisvariabelen die gerela

teerd zijn aan dit criterium en kennelijk invloed hebben op het fy

sisch of wiskundig oplossen van de vergelijking. Naarmate op deze 

voorkennisvariabelen een beter resultaat wordt behaald, is de kans 

groter dat de wiskundige variant wordt gebruikt. DOor een inhoudsana-



lyse van de leerstof van dit pakket voorkennis zou deze relatie ver

helderd kunnen worden. 

Geconcludeerd kan worden dat een aantal cursussen noodzakelijke ele

menten bevatten die het oplossen van massa-veerproblemen mogelijk ma

ken. 

In de laatste kolom van tabel 17 zijn de oorrelatiecoefficienten weer

gegeven tussen het gemiddelde over de gestandaardiseerde tijden van de 

drie criteriumproblemen en de voorkennisvariabelen. Een aantal corre

laties zijn negatief, waarvan een significant, namelijk met inleiding 

technische mechanica 2. Iemand die goede resultaten behaalt bij een 

aantal vakken lost de problemen sneller op. Slechts variabele 9, werk

tuigkundige oonstructies 1 en 2 is significant positief met de oplos

singstijd gecorreleerd. Iemand die goede resultaten behaalt bij dit 

vak, zou langer tijd nodig hebben om de problemen op te lessen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in dit onderzoek een aantal ele

menten uit het initieel repertoire een rol spelen bij het oplossen 

van de problemen. Parate kennis uit dit repertoire, zoals het kunnen 

oplossen van differentiaalvergelijkingen uit wiskunde 1, kunnen de 

effectiviteit van het probleemoplossen verbeteren.1 

8.7.4 Analyse van de relaties tussen cognitieve randvoorwaarden en de kwa

liteit van de oplossingen 

In § 4 werd gesteld dat volgens Simon and Newell (1971) het gedrag 

van de probleemoplosser vooral bepaald wordt door structurele ken

merken van de taakomgeving. Het probleemoplossend gedrag van de pro

bleemoplosser zou grotendeels invariant zijn over kenmerken van de 

persoon. Teneinde na te gaan of op dit onderzoek deze uitspraak ook 

van toepassing is, werden een aantal cognitieve persoonsvariabelen 

van de proefpersonen gerelateerd aan de in§ 8.7.3. genoemde vier 

criteria. De cognitieve vaardigheden werden gemeten in een eerder 

experiment door Verreck (1973). Verondersteld werd dat een aantal 

factoren uit het "Structure of Intellect" model van Guilford (1959) 

verband konden hebben met vaardigheden die noodzakelijk zijn voor 

het bestuderen van de technische mechanica. De volgende variabelen 

werden gemeten: 
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Guilford factor 

I. Cognitie van semantische 

systemen (CMS) 

II. Cognitie van figurale 

transformaties (CFT) 

III. Convergente produktie van 

figurale transformaties (NFT) 

IV. Convergente produktie 

van symbolische implicaties (NSI) 

v. Divergente produktie van sym

bolische sys~men (DSS) 

tests 

Algemeen redeneren 

Conclusies 

Vormbord 

Papier vouwen 

Verborgen figuren 

Verborgen patronen 

Rekensnelheid 

Lettersommen 

Reek sen 

aovendien warden de volgende tests afgenomen: 

Test voor niet-verbale abstractie (TNVA) 

Verbale analogieen (VAT) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Alle tests zijn nader beschreven in appendix A van Verreck (1973) • 

voor elk van deze 11 variabelen werd de samenhang nagegaan met de in 

de vorige paragraaf genoemde vier criteria, door correlaties te bere

kenen, die in tabel 18 zijn weergegeven • 

In tabel 18 valt op dat er geen significante correlaties voorkomen met 

het eerste criterium, het kunnen produceren van een correcte eindop

lossing. De volgende twee criteria, over de differentiaalvergelijking, 

blijken echter wel gecorreleerd te zijn met enkele cognitieve variabe

len. Het kunnen produceren van een goede differentiaalvergelijking 

blijkt gecorreleerd te zijn met de cognitieve variabelen 1 en 2, die 

een maat zijn voor de factor: cognitie van semantische systemen. Blijk

baar speelt bij het produceren van een differentiaalvergelijking het 

kunnen redeneren en concluderen een rol. Dit criterium is eveneens 

gecorreleerd met de variabelen 3 en 5. Deze tests hebben te maken met 

figurale transformaties. Naast de semantische factor speelt blijkbaar 

ook een rol het figural'e aspect van inzicht hebben in schemetische af

beeldingen en daar veranderingen in kunnen aanbrengen. I~ bepaalde fa

aen van het oplossingsproces speelt het kunnen weerqeven van rela-

ties in een schematische afbeelding in de probleemruimte een essenti-



ele rol. 

Bet derde criterium, fysisch of wiskundig oplossen van de differen

tiaalvergelijking, is door de variabelen 4, 5 en 6 eveneens gecorre

leerd met aspecten van figurale transformaties. Naarmate men hager 

scoort op deze aspecten: kennis van en kunde in het transformeren van 

figurale transformaties is de kans grater dat een wiskundige differen

tiaalvergelijking wordt gebruikt. 

In de laatste kolommen van tabel 18 is de correlatie tussen de oplos

singstijd en de cognitieve variabelen weergegeven. De correlaties zijn 

overwegend negatief. Goede testresultaten voorspellen een snel kunnen 

oplossen van de problemen, vooral wat betreft de eerste twee tests, 

de cognitie van semantische systemen factor. 

Een voorlopige conclusie kan zijn dat tijdens het probleemoplossen, 

vooral wanneer de differentiaalvergelijking aan de orde komt, zowel 

semantische als figurale vaardigheden een rol spelen. Bovendien is 

het leveren van goede prestaties op de semantische factor een voor

speller voor snelle oplossingstijden. 

8.7.5 Analyse van de relaties tussen niet-cognitieve persoonsvariabelen en 

de kwaliteit van de oplossingen 

De derde subcomponent in het informatieverwerkende systeem omvat de 

niet-cognitieve persoonsvariabelen (zie § 3.4). In§ 3.5 is gesteld 

dat de installing waarmee iemand een probleemsituatie benadert een 

sturende invloed zou kunnen uitoefenen op het probleemoplossend ge

drag. Teneinde na te kunnen gaan of er een relatie is tussen enkele 

niet-cognitieve variabelen en probleemoplossen zijn van de proefper

sonen de scores op de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV) uit 

het onderzoek van Verreck (1973) en de scores op een studie-motiva

tie vragenlijst gecorreleerd met de vier oplossingscriteria. 

De~ meet vier persoonlijkheidskenmerken: 

N -schaal: neurotische labiliteit voor zover gemanifesteerd in de 

uiting van psycho-neurotische klachten; 

NS-schaal: neurotische labiliteit voor zover gemanifesteerd in de 

uiting van functionele lichamelijke klachten; 

E -schaal: introversie versus extraversie, 

F -schaal: zelf-critische versus zelf-defensieve testattitude ("leu

genschaal") • 
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Tabel 18: Correlaties tussen cognitieve variabelen ert vier beoordelingscriteria over het gemiddelde van de 

problemen 4, 5 en 6 

(1) (2) (3) (4) 

cognitieve eindoplossing differentiaalvergelijking oplossingstijd 

variabelen goed/fout/ontbr. goed/fout/ontbr. fys/wisk. 

1. alg. redeneneren .18 .29 .20 -.32 -
2. conclusies .19 .26 .08 -.38 

3. vormbord .02 -~ -.11 -.05 

4. pa.pier vouwen -.01 .17 .35 -.23 

5. verborgen fig. .25 .32 .32 -.08 -
6. verborgen patr. -.04 .12 ·~ -.01 

7. rekensnelheid .01 -.01 .20 .01 

8. lettersom -.20 .12 .25 .03 

9. reeksen -.09 .10 -.12 -.02 

10. TNW\ -.23 .02 -.24 .14 

11. VAT .09 .06 -.14 -.08 

N.B.: p< .05: de waarde is i!enmaal onderstreept 



De studiemotivatie vragenlijst (Meuwese en crombag, 1964) bestaat uit 

28 uitspraken, die door de student met "waar" of "niet waar" beant

woord moeten worden en is een maat voor de wijze waarop een student 

gemotiveerd is om te studeren. 

In tabel 19 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de niet 

cognitieve persoonsvariabelen en de vier beoordelingscriteria. 

Tabel 19: Correlaties tussen niet-cognitieve variabelen en vier beoordelings

criteria over het gemiddelde van de problemen 4, 5 en 6 

niet-cogn. ( 1 J (2) (3) (4) 

variabelen eindoplossing differentiaalvergelijking oplossings-

goed/fout/ontbr. goed/fout/ontbr. fys/wisk. tijd 

1. N-schaal .10 -.27 .03 -.04 

2. NS-schaal .14 .04 .14 .07 

3. E-schaal -.35 -.~ -.15 -.03 
= 

4. F-schaal .16 -.13 .16 -.11 

s. studiemo-

tivatie -.15 -.12 .01 .37 -
N.B.: p< .OS: de waarde is eenmaal onderstreept 

p< .01: de waarde is tweemaal onderstreept 

Uit tabel 19 blijkt dat de E-schaal, die de mate van introversie/ 

extraversie aangeeft, significant negatief gecorreleerd is met de 

eerste twee criteria. Dit betekent dat introversie positief gecorre

leerd is met goede resultaten op deze beoordelingen. 

Deze uitkomst wordt gesteund door de literatuur, waar meerdere malen 

een positieve relatie tussen introversie en studieresultaten wordt 

vermeld (Child, 1969; Entwistle et al., 1970; Lavin, 1965; Ridding, 

1967 en Visser, 1970). Neuroticistische labiliteit, de N-schaal in ta

bel 19, is significant negatief gecorreleerd met het tweede criterium. 

Aangezien de correlaties van de N-schaal met de andere criteria niet 

consistent in eenzelfde richting wijzen is deze significante correla

tie niet te interpreteren. Variabele S, de studiemotivatie, is in ta

bel 19 niet significant gecorreleerd met de drie eerste criteria. 

Deze variabele is echter significanb positief gecorreleerd met de op-
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lossingstijd. Een hoog gemotiveerde student zal de criteriumproble

men minder snel oplossen dan een minder hoog gemotiveerde collega. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een hoge studiemotivatie 

er toe leidt dat de probleemruimte zeer conscientieus wordt doorlopen, 

wat de nodige tijd kost. 

8.7.6 Reacties op de vragenlijst 
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Aan het einde van het experiment, nadat de aanwezige proefpersonen 

criteriumprobleem 8 hadden opgelost, vulden zij een vragenlijst in om 

hun reacties op dit experiment na te gaan. Aangezien niet alle proef

personen bij het oplossen van de laatste twee criteriumproblemen aan

wezig waren, kunnen de resultaten van deze enquete slechts een voor

lopig inzicht geven in de subjectieve ervaringen van de proefperso

nen.In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de gemiddelden en stan

daarddeviaties per conditie. 

De vragen zijn in twee hoofdgroepen geplitst: over de oefenproblemen 

en over de criteriumproblemen. Voor wat de oefenproblemen betreft 

vindt de ONO-groep deze het beste aansluiten bij de voorkennis en de

ze groep vond deze problemen vergeleken met de andere condities ook 

het boeiendst om door te werken. De IKO-groep had de meeste inspan

ning nodig om de oefenproblemen door te werken. Onder deze conditie 

moesten dan ook veel responsen gegeven worden op een grote diversi

teit aan vragen. Onder de ONO-conditie werden de oefenproblemen het 

plezierigst gevonden om door te werken en werden deze problemen ook 

relatief als gemakkelijk beoordeeld. Vooral onder IRS-conditie werd 

gevonden dat deze manier van werken meer toegepast zou moeten worden 

in het onderwijs. Het meest positief reageert de IKO-groep op de vraag 

of deze problemen een goede voorbereiding waren voor het oplossen van 

de criteriumproblemen. 

Met betrekking tot de vragen over de criteriumproblemen vindt de ONO

groep dat deze problemen zeer goed aansluiten bij de oefenproblemen. 

De vraag of de criteriumproblemen goed of slecht aansloten bij de 

oefenproblemen discrimineert nauwelijks tussen de vier condities. De 

IRS-groep meent de criteriumproblemen zoveel mogelijk op de wijze van 

de oefenproblemen te hebben opgelost en de ONO-groep vindt het tegen

overgestelde. Het observeren van een niet-ervaren oplosser suggereert 

blijkbaarniet,overeenkomstige problemen zoveel mogelijk op de wijze 

van het waargenomen model op te lessen. De ONO-groep reageert het 



positiefst op de vraag of dit type problemen nu goed beheerst wordt, 

de IRS-groep het negatiefst. Ook blijken de proefpersonen onder de 

ONO-conditie het meedoen aan het experiment, vergeleken met de ande

re condities, het prettigst te hebben gevonden. Alle proefpersonen 

vinden tenslotte, dat dit soort experimenten zinvolle informatie kan 

verschaffen om het onderwijs te verbeteren. 

Hoewel de bovenstaande resultaten met de nodige voorzichtigheid ge

hanteerd mceten worden, blijkt vooral de ONO-conditie de meeste posi

tieve reacties op te leveren. Een collega aan het werk zien die, ge

steund door een docent, problemen tracht op te lassen, heeft blijk

baar een positief effect op de mctivatie waarop men zelf de probleem

ruimte doorwerkt. 

8.8 Samenvatting van de resultaten van experiment 1 

De wijze waarop de probleemruimte doorlopen wordt, blijkt in dit on

derzoek vooral onder de ONO-taakomgeving relatief snel en effectief 

te zijn. Hoewel onder de OMO-conditie de minste tijd nodig was om de 

oefenproblemen te bestuderen, wordt dit voordeel teniet gedaan door

dat onder de ONO-conditie de criteriumproblemen veel sneller worden 

opgelost dan onder alle andere condities. 

Dit geldt eveneens voor de twee criteriumproblemen die na verloop van 

vijf weken werden opgelost. De OMO-conditie, die de grootste overeen

komst vertoont met de traditionele onderwijssituatie is het minst snel. 

voor wat betreft de effectiviteit, het al of niet goed kunnen doorlo

pen van de probleemruimte, blijkt de ONO-conditie de meest positieve 

resultaten op te leveren. Dit blijkt niet alleen uit het aantal goede 

eindoplossingen, maar ook uit andere oplossingscriteria, die enigs

zins een beeld kunnen geven van de wijze waarop de probleemruimte 

wordt doorgewerkt. Deze ruimte wordt relatief het meest foutloos door

lopen onder de ONO en onder de IKO-conditie, ook worden onder deze 

condities de minste reken- en tekenfouten waargenomen. Onder de ONO 

conditie wordt ook niet star vastgehouden aan de methode van aanbie

den, want hier worden relatief de meeste nieuwe operatoren ingevoerd, 

die niet rechtstreeks zijn af te leiden uit de taakstructuur in 

oefenproblemen. Indien gesteld kan worden dat de oefenproblemen een 

goed model waren veor het doorlopen van de probleemruimte, dan blijkt 
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volgens de beoordelaar, onder IKO en ONO-conditie dit model het beste 

benaderd te worden. Verondersteld zou kunnen worden dat in deze taak

omgevingen een zodanig overzicht van de probleemruimte is verworven, 

dat het doorwerken daarvan zo adequaat mogelijk gebeurt. 

Relaties tussen de kenmerken van de probleemoplosser, zoals het ini

tieel repertoire, de cognitieve randvoorwaarden en de niet-cognitieve 

persoonsvariabelen en de wijze waarop de probleemruimte wordt doorlo

pen, bleken in dit onderzoek voor te komen. Er zijn aanwijzingen dat 

het ter beschikking hebben van een aantal elementen uit bepaalde vak

ken noodzakelijk zijn om dit type problemen te kunnen oplossen. Boven

dien blijkt het leveren van goede prestaties op een aantal vakken de 

oplossingstijd gunstig te beinvloeden. Enkele cognitieve variabelen had

den in dit onderzoek enige voorspellende waarde voor het kunnen oplossen 

van de problemen. Van de niet-cognitieve aspecten bleek vooral intro

versie positief gecorreleerd te zijn met het kunnen oplossen van de 

problemen. Goede prestaties op de cognitieve variabelen bleken even

eens gecorreleerd te zijn met het snel oplossen van de problemen. 

Een derde component van de taakomgeving is de probleemsituatie. Enige 

aanwijzingen hoe de proefpersonen deze ervaren hebben, volgen uit hun 

reacties op de vragenlijst, die aan het einde van het experiment werd 

voorgelegd. Ook hier blijkt de wijze waarop de taak werd aangeboden 

enigszins te discrimineren tussen verschillende condities. Onder de 

ONO-conditie werd de probleemsituatie in dit experiment het positiefst 

ervaren. 

Concluderend kan gesteld worden, dat zowel de ONO als de IKO-conditie 

de positiefste effecten hadden op het oplossen van de problemen. Wor

den beide condities echter vergeleken op efficientie dan verdient de 

ONO-conditie de voorkeur, omdat hierbij aanmerkelijk minder tijd no

dig is voor het observeren van een niet-ervaren oplosser dan voor het 

doorwerken van een oefentaak onder de IKD-conditie, waar de student 

een groot aantal kenmerken van objecten dient te analyseren. 



9 EXPERIMENT 2: ANALYSE VAN DENKPROCESSEN BIJ HET OPLOSSEN VAN TECHNISCHE 

PROBLEMEN 

9.1 Probleemstelling 

Onderzoek naar processen die zich afspelen bij het oplossen van pro

blemen op bepaalde vakgebieden is schaars. Het doel van dit experi

ment is de analyse van het oplossen van technische problemen door pro

tocollering van het hardop denken van probleemoplossers. Het gaat niet 

om de relatie tussen input en output van het informatie-verwerkend sys

teem, maar om een procesanalyse, waarbij wezenlijke kenmerken van het 

probleem en de relaties tussen deze kenmerken centraal staan. 

Analyse en ordening van denkoperaties van hardop denkende probleemop

lossers leveren data op die beschreven worden in psychologisch rele

vante categorieen. Tot nu toe is nog weinig bekend over de processen 

die zich afspelen als een student een technisch probleem oplost en 

welke stimuli uit de buitenwereld, de taakomgeving, van invloed zijn 

op dit proces. Ook is weinig onderzoek voorhanden waarin nagegaan wordt 

hoe tijdens of door probleemoplossen een leerproces worat gestimuleerd. 

Frijda en Elshout (1971) stellen dat de herkomst en functie van denk

operaties evenals het effect van verschillende variabelen die op de 

denkorganisaties van invloed zijn, pas zinvol kan worden onderzocht, 

indien deze operaties en variabelen ook bekend zijn. Zolang dit nog 

niet het geval is zal in het nog onbekende gebied meer inzicht verwor

ven moeten worden door de analyse van protocollen van hardop denkenden. 

Langs deze descriptieve weg zal in dit onderzoek gepoogd worden te ko

men tot een beschrijving van denkoperaties en procesverloop bij speci

fieke taken. Gekozen is voor een beperkte k~asse van problemen; nl. 

het oplossen van dezelfde problemen die in experiment 1 werden gebruikt. 

Protocollen van hardop denken kunnen gegevens opleveren die kunnen lei

den tot hypothesen en ,beschrijvirg van denkprocessen die in verdere ex

perimenten geverifieerd kunnen worden. 

In dit experiment gaat het om gedragingen die zijn waar te nemen bij 

het oplossen van technische problemen. Het doel is meer inzicht te 

krijgen in technisch probleemoplossen zoals dat in de eerste studie

jaren aan de Technische Hogeschool wordt geoefend. De studenten vol

gen colleges waarin leerstof wordt aangeboden. In aansluiting hierop 

worden voor een aantal vakken practische oefeningen gegeven waarin de 
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aangeboden kennis gebruikt moet worden voor het oplossen van een aan

tal problemen. In een eindtoets wordt het resultaat van dit onderwijs 

beoordeeld. In veel gevallen krijgen de studenten criteriumproblemen 

ter oplossing aangeboden, die practisch identiek zijn aan de oefenpro

blemen. Transfer naar een ander type problemen 1) is niet aan de orde. 

Dit experiment is een nader onderzoek van deze onderwijssituatie en 

de conclusies hebben dan ook betrekking op dit type probleemoplossen. 

Dit houdt in dat vooral wordt onderzocht welke factoren van invloed 

zijn op het leveren van een slechte prestatie, met andere woorden, wat 

zijn de kenmerken van slechte probleemoplossers in dit soort situaties. 

Teneinde na te kunnen gaan of verschillende taakomgevingen een differen

tieel effect hebben op probleemoplossingsprocessen werden taakinstruc

ties in twee verschillende vormen aangeboden. 

9.2 Proefpersonen 

De proefpersonen waren 13 tweedejaars studenten in de werktuigpouwkun

de. Hun initieel repertoire was gelijk aan dat van de studenten in ex

periment 1 (zie § 8.7.3). De studenten hadden nog geen training gehad 

in het oplossen van het type problemen dat in dit onderzoek door hen 

moest worden opgelost. De 13 studenten werden gekozen uit de groep 

die niet aan experiment 1 (zie hoofdstuk 8) had deelgenomen. Het 

waren de enige studenten die op het moment van onderzoek beschikbaar 

waren. 

9.3 Taakinstructies 

De proefpersonen werden volgens toeval over twee verschillende taak

instructies verdeeld. Deze instructies werden ontleend aan experiment 

1, namelijk (1) de OMO en (2) de IKO-conditie (zie § 8.3). Deze twee 

condities werden gekozen omdat verondersteld we~d, dat zij het meest 

extreem waren onder de vier condities: onder de OMO-conditie slechts 

het bestuderen van een modeloplossing en onder de IKO-conditie een 

maximale activering van de denkactiviteit van de proefpersonen. 

9.4 Werkwijze2l 
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De proefpersonen namen individueel gedurende 2 middagen deel aan het 

experiment. De gang van zaken was als volgt: 

a. De eerste middag werd aan alle proefpersonen een algemene, schrif

telijke instructie voorgelegd. Hierin werd aangegeven wat de doel-

1} bijvoorbeeld problemen met meer o~ ~n~ere v~r~~len 

2) het experiment wordt uitgevoerd door Ir. G.M.H. Samson 



stelling van het onderzoek was, welke fasen doorlopen zouden worden 

en wat van de proefpersonen werd verwacht. 

b. Vervolgens moesten de proefpersonen 3 oefenproblemen onder de OMO 

of de IKO-conditie doorwerken, die dezelfde waren als in experiment 

1 (zie bijlage 1). 

c. Aan het eind van de eerste middag werd door de proefpersonen een 

vragenlijst ingevuld over hun subjectieve ervaringen. 

d. De tweede middag werden aan de proefpersonen 3 criteriumproblemen 

voorgelegd, dezelfde als de problemen 4, 5 en 6 in experiment 1 

(zie bijlage 1). De opdracht was deze op papier op te lossen. 

e. Na het inleveren van de oplossingen kreeg de student een korte oe

fening in het verbaliseren van zijn denkproces met een aan Bloom 

(1950) ontleend trainingsprobleem. In dit probleem wordt gevraagd 

de onderstaande verschijnselen te ordenen naar logische volgorde 

in snelheid: 

- primaire aardschokken 

de snelheid van de planeet Mercurius in zijn baan 

- de snelheid van de aarde in zijn baan 

- de snelheid van blauw licht in water 

- de snelheid van rood licht in water 

De studenteB werd gevraagd hardop te denken. Dit denkproces werd ge

registreerd met een bandopnameapparaat. 

f. De volgende fase was het maken van protocollen. Voor de tweede maal wer

den aan de proefpersonen de criteriumproblemen 4, 5 en 6 voorgelegd. 

De opdracht was het probleem nogmaals op te lossen, maar hardop te 

denken en precies aan te geven wat gedaan werd, welke operaties wer-

den uitgevoerd, waarom een analyse werd afgebroken, enz. Hierbij 

mocht van pen en papier gebruik worden gemaakt. Dit hardop denken 

werd eveneens geregistreerd met een bandopnameapparaat. 

De onderzoeker vervulde hierbij een actieve rol. Het was noodzake

lijk te vragen naar verdere uitleg, naar argumenten voor het uitvoe

ren van operaties, enz. Zonder dit type interventies zou nauwelijks 

meer informatie verkregen zijn dan in de schriftelijke fase. 

g. Als afsluiting van het experiment werd door de proefpersonen nogmaals 

een vragenlijst ingevuld. 
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9.5 Analyses 
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0p de data, verzameld op de hiervoor geschetste wijze, werden de vol

gende analyses in de aangegeven volgorde uitgevoerd. 

a. beoordeling van de oplossingen van de criteriumproblemen 4, 5 en 6 

die op papier werden gemaakt 

b. analyse van de ingevulde oefenproblemen 1, 2 en 3 onder de IKO-con

ditie 

c. analyse van de protocollen en constructie van processchema's 

d. indeling van de studenten in 3 groepen: goede, matige en slechte 

probleemoplossers op basis van de processchema's 

e. beoordeling van de oplossingen van trainingsproblemen voor het le

ren verbaliseren 

f. samenvatten van de scores op de criteriumproblemen 4, 5 en 6 

g. het verzamelen van de eindexamencijfers van het v.w.o. voor de ex

acte vakken en de examenresultaten voor het propedeutisch examen 

werktuigbouwkunde van de proefpersonen 

h. het beoordelen van de scores op de vragenlijsten 

i. het vergelijken van de effecten van de OMO en de IKO-conditie 

a. !~~~~~!!~2-Y~~-~~-~~!~~~!~~~e!~~~~-1~-~-!~-~: De oplossingen op 
papier van de criteriumproblemen werden gescoord op basis van een be-

oordelingsschema (zie bijlage 3). Dit schema werd ook in experiment 1 

gebruikt om de aard en de kwaliteit van de oplossingen te beoordelen. 

b. Ana!x~~-Y~-~-~~!~~E~~~!~~~-lL-~-~~-2-~~~~~-~~-!~:~~~!~!~: De 
student had gelegenheid om bij het doorwerken van de oefenproblemen 

een groot aantal vragen te beantwoorden. Analyse van de antwoorden op 

deze vragen geeft inzicht in de mate waarin de studenten zich inspan

den om de vragen te beantwoorden en in hoeverre zij de juiste antwoor

den konden geven. Dit geeft een beeld van het studeergedrag en van de 

aanwezige voorkennis. 

c. ~~!X~~-Y~-~~-EE2~~~!!~~-~~-~~~~=~~!!~-Y~B-E~~~~~!~~~~~: De 

protocollen, in de vorm van de uitgeschreven tekst van de bandopnamen 

van het hardop denken van de studenten geven een ongeordend en weinig 

overzichtelijk beeld van het oplossingsproces. Voor de analyse van de

ze protocollen werd een systeem ontworpen waarmee de essentie ervan 



gecomprimeerd en gestructureerd kon worden weergegeven. Nadat van een 

aantal protocollen een samenvattende beschrijving van de waargenomen 

verschijnselen was gemaakt, werden deze samenvattingen geanalyseerd op 

het optreden van specifieke gebeurtenissen. Dit leidde tot het formu

leren van een reeks beoordelingscriteria, die generalisaties zijn van 

specifieke gebeurtenissen, zeals: "herhaling van foute responsen", 

"operaties worden impliciet uitgevoerd". Een voorlopige analyse van de 

protocollen op basis van de reeks criteria leidde tot iteratieve ver

betering van de lijst van criteria. Tenslotte ontstond een definitief 

analyseschema (zie bijlage 4 l. Een uitvoerige beschrijving van dit 

schema is te vinden in samson (1973). Met behulp van het analyseschema 

zijn van de protocollen processchema's geconstrueerd. Op deze wijze is 

het mogelijk de protocollen overzichtelijk en beknopt weer te geven. 

Processchema's zijn een vrij nauwkeurige weergave van de wijze waarop 

studenten de probleemruimte doorlopen. De criteria van het analyse

schema worden in gecodeerde vorm in het processchema weergegeven (zie 

bijlage 4), bijvoorbeeld: I= onjuiste interpretatie, W =interne con

tradictie, enz. Deze codes verwijzen naar discrete gebeurtenissen of 

reeksen gebeurtenissen in de protocollen. De gebeurtenissen zijn in 

het processchema chronologisch geordend. 

d. ~~~!!~2-~~~-~~-~!~~~!~~-!~-~-2E~~~~: Op basis van de processche

ma's van de protocollen werd een samenvattende beoordeling gegeven per 

student van zijn probleemoplossend gedrag en werden de studenten onder

gebracht in drie groepen: goede, matige en slechte probleemoplossers. 

e. ~~9~=~~!!~2-~~-~~-~~!~~2in2~~-~~-~~-~=~~!~2~=~~!~~~: Hoewel de 
functie van het trainingsprobleem primair was de proefpersoon ver

trouwd te maken met het verbaliseren van denkprocessen, kunnen de 

protocollen hiervan ook een indruk geven over het probleemoplossend 

gedrag. 0p grand van een globale analyse van de protocollen werden de 

probleemoplossers eveneens ingedeeld in drie groepen: slechte, matige 

en goede oplossers. De kenmerken van deze drie categorieen stemmen 

overeen met de kenmerken die aan de processchema's zijn ontleend, maar 

zijn in hun formulering aangepast aan de inhoud van het trainingspro

bleem. 

f. ~~_EY~!!~~-Y~~~-2~~=~~-~~-9~-~=!!~=!~~~~!~~-~L-a-~-~: Om de 
probleemoplossers ook op basis van de beoordeling van de oplossing van 
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9.6 

de criteriumproblemen op papier in categorieen onder te kunnen brengen, 

werden de scores van de drie criteriumproblemen samengevat per persoon. 

De complexe scoring van de criteriumproblemen aan de hand van het ana

lyseschema werd op deze wijze gereduceerd tot een vijftal categorieen. 

g. Y~=~~~!~~-!~~-~~~~~~~~~!l!~=~-~~-~~~~~=~~~!~~~~-~=e~~~~~~!~s~ 
~~~~~: Teneinde na te kunnen gaan in hoeverre deze gegevens enige 

voorspellende_ waarde hebben voor het kunnen oplossen van de criterium

problemen, werden deze gegevens van alle proefpersonen verzameld. 

h. ~~~-~~2e!9~!~~-!~~-9~-~se=~~-g~-~~-!~~2~!!j~~~~: Om e~n indruk te 
krijgen hoe de probleemoplossers het werken aan dit type problemen per-

cipieerden werd een vragenlijst samengesteld, waar op een 7-puntsschaal 

een oordeel gegeven kon worden over diverse aspecten van het experiment. 

Gezien de kleine aantallen proefpersonen in de twee condities geven de 

reacties op de vragen slechts een voorlopige indruk. 

i. Vergelijking v~_de eff~~~_!an~=~-~--~:S~~~!~!== Veronder

steld werd dat de leereffecten onder deze twee oefencondities ver

schillen. De IKO-conditie is erop gericht de student actief te betrek

ken bij het doorlopen van de probleemruimte. Te verwachten valt, dat 

dit een positiever effect zal hebben op het oplossen van de drie cri

teriumproblemen dan de OMO-conditie, waarbij de proefpersonen passief 

een modeloplossing moesten doorlezen. 

9.6.1 De tijd die nodig was voor het doorwerken van de oefenproblemen 1, 2 

en 3 
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Deze tijden kunnen een beeld geven van het studeergedrag van de proef

personen. In tabel 20 zijn per conditie en per persoon de tijden aan

gegeven die nodig waren om de drie oefenproblemen door te werken. 

Volgens deze tabel besteedt een goede probleemoplosser (B) in de OMO 

conditie aanmerkelijk meer tijd aan het doornemen van de oefenproble

men dan de matige en slechte oplossers. In de IKO-conditie doet zich 

het omgekeerde verschijnsel voor. De goede oplosser (L) werkte de oe

fen problemen veel sneller door dan de matige en slechte oplossers. 

Student L gaf namelijk bij de problemen 2 en 3 reeds bij de eerste 

vragen goede oplossingen, waardoor hij een reeks vragen die minder 

goede oplossers door de probleemruimte sturen, kon overslaan. In de 

IKO-conditie zijn de tijden beinvloed door het nadenken over de ant

woorden over de vragen en het opschrijven daarvan, hetgeen in de OMO-



conditie niet voorkomt. 

Een veronderstelling, die nader getoetst meet worden zou kunnen zijn 

dat een goede oplosser in de IKD-conditie op grond van zijn ervaring 

met het eerste oefenprobleem een beter overzicht heeft van de probleem

ruimte en de wijze waarop deze doorlopen moet worden. Deze veronder

stelling steunt enigszins op de verschillen tussen de tijden die de 

oplossers nodig hebben voor het doorwerken van de problemen 1, 2 en 

3. Voor student L is de afname in tijd tussen het eerste en derde 

probleem relatief veel groter dan bij de andere proeipersonen in de 

IKD-condi tie. 

De gemiddelde tijden over de OMO en de IKO-conditie, respectievelijk 

13.0 en 70.1 minuten kunnen vergeleken worden met de overeenkomstige 

gemiddelden van experiment 1 (tabel 3). Deze gemiddelden zijn OMO: 

16.7 minuten en IKO: 56.6 minuten. Een verschil van ongeveer 3 minu

ten tussen de twee OMO-condities is niet noemenswaardig, maar het 

verschil van ruim 13 minuten tussen de gemiddelde tijden van de IKO

condities is opvallend. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn het 

effect van "social facilitation". (Kelley and Thibaut, 1969). In ex

periment 1 werd namelijk in groepen gewerkt en in experiment 

2 niet. Het effect betekent dat slechts de aanwezigheid van derden 

het motivatieniveau verhoogt. OOk Davis (1969a) die het een "coaction" 

effect noemt, stelt dat proefpersonen die gelijktijdig dezelfde 

taak uitvoeren, maar zelfstandig werken elkaars prestatieniveau po

sitief kunnen beinvloeden. Werken onder deze conditie verhoogt de 

gemiddelde snelheid van het uitvoeren van een taak, aldus Davis. 

Zajonc (1965) van wie de sociale facilitatie hypothese afkomstig is, 

stelt dat de aanwezigheid van derden het uitvoeren van responsen ver

snelt. Dit zou kunnen verklaren dat alleen onder de IKO-condities 

een verschil waarneembaar is 1 omdat hier, in tegenstelling tot de 

OMD-conditie, een aantal responsen gegeven moesten worden. 
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Tabel 20: Tijden (in minuten)voor het doorwerken van de oefenproblemen 1, 2 

en 3 per conditie, per probleem en per categorie 

conditie student categorie (1) oefenprobleem x 

OH:l 

B 

----------
A 

D 
----------

c 
E· 

J. 

----------
X(OMO) 

L 

----------
K 

M 

N 

----------
G 

H 

I 

X(IKO) 

goed 

--------------
matig 

--------------

slecht 

--------------

goed 

--------------

matig 

--------------

slecht 

-1 2 3 X 

16 21 17 18.0 
---------------------

14 8 8 10.0 

9 8 10 9.0 

---------------------
13 20 13 15.3 

15 10 15 13.3 

13 15 10 12.7 
---------------------

13.3 13.7 12.1 13.0 

60 45 25 43.3 
---------------------
120 93 332) 82.0 

76 64 62 67.3 

103 73 222) 66.0 

---------------------
75 

85 

98 

81 

70 

90 

52 

92 

54 

69.3 

82.3 

80.6 

81.1 73.7 48.6 70.1 

per categorie 

18.0 
-----------------

9.5 

-----------------

13.7 

-----------------

43.3 
-----------------

71.8 

-----------------

77.4 

1) indeling in de categorie~n op basis van processchema's 
2) niet klaar gekomen binnen de beschikbare tijd. Deze studenten 

kregen de opdracht de resterende tekst door te lezen. 

9.6.2 Antwoorden op de vragen in de oefenproblemen in de IKO-conditie 
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Deze antwoorden geven een inzicht in het initieel repertoire van de 

proefpersoon. Nagegaan kon worden in hoeverre kennis en begrip aan

wezig zijn van onder andere de wetten van Newton voor translatie en 

rotatie en van veerstijfheidsrelaties. Het studeergedrag is ook uit 

deze antwoorden af te leiden, door na te gaan in hoeverre de gegeven 

opdrachten werden uitgevoerd. Tabel 21 geeft hiervan een overzicht. 



De beoordeling in de kolom "studeergedrag" is beter naar mate een 

proefpersoon meer opdrachten heeft uitgevoerd tijdens het doorwerken 

van de oefenproblemen. 

In tabel 21 valt op dat in het initieel repertoire van slechte oplos

sers veel meer kenniselementen ontbreken dan bij de goede en matige 

oplossers. Het studeergedrag van slechte oplossers is eveneens nega

tief beoordeeld. Er werd weinig of geen moeite gedaan de gestelde 

vragen in de oefenproblemen te beantwoorden. 

Tabel 21: Beoordeling van de beantwoording van vragen in de oefenproblemen 

in de IKO-conditie 

student categorie1) lacunes in het 3) 

repertoire2l 
studeergedrag 

initieel 

L goed + 
----------· !------------------ ------------------------- ----------------

G slecht 1,2,3,4,13,14,15,16 -
H slecht 2,14,15 -
I slecht 4,16 -

---------- ------------------ ------------------------- ----------------
K matig 2 + 

M matig 2,4,3 + 

N matig 2 + 

l) indeling op basis van de processchema's 
2) de getallen in de kolom verwijzen naar bijlage 5 en geven aan welke 

begrippen en principes niet werden beheerst 
3) de mate waarin de vragen bij de oefenproblemen werden beantwoord 

(-: slecht, +: goed, ~: middelmatig). 

9.6.3 De oplossingen op papier van de criteriumproblemen 4, 5 en 6 

Deze oplossingen zijn beoordeeld op basis van een uitgebreid beoor

delingsschema (zie bijlage 2). Dit schema is ontwikkeld om de aard 

en de kwaliteit van de oplossingen te beoordelen en het geeft een 

specificatie van operaties die uitgevoerd kunnen worden en van fou

ten die kunnen voorkomen in de verschillende fasen van het oplossings

proces. De beoordelingscriteria zijn beschreven in termen van speci

fieke mathematische en fysische operaties, zodat een ondubbelzinnige 
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scoring gegarandeerd is. Een samenvattende beoordeling van de oplos

singen wordt in tabel 22 gegeven in vijf categorieen. Deze categorie

en zijn: 

0 = blanco; de student heeft niets opgeschreven 

0 = vrijwel blanco; er zijn slechte enkele aantekeningen gemaakt, zo

als een schematische weergave van de constructies en enkele opmer

kingen, 

- = fout; de probleemruimte wordt wel doorlopen, maar er worden fou

ten gemaakt; de eindoplossing is fout of niet gegeven, 

+ fout afgeleid; de eindoplossing is correct maar de probleemruimte 

wordt niet geheel foutloos doorlopen, 
+ = ~~ een corrects eindoplossing, waarbij de probleemruimte ge-

heel foutloos wordt doorlopen. 

In de tabel zijn de proefpersonen gesplitst naar de drie beoordelings

categorieen op basis van de processchema's. 

Tabel 22: Samenvattende beoordeling van de cri teriumproblemen 4, 5 en 6 die 

op papier zijn uitgewerkt 
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student categorie1) probleem 

4 5 

B goed + + 

L + + 

---------- -------------- ----------- -----------
A + 

D + 

K matig 

M + + 

N 

------------- -------------- ----------- -----------
c 0 

E 0 0 

J slecht + + 

G 0 

a 0 

I 0 

1) beoordeling op basis van de processchema's 

+ goed 

fout 

0 .. blanco 

Q. = vrijwel blanco 

+ 

6 

+ 

+ 
------------

+ 

+ 

:!: 
0 

0 

+ 

0 

fout afgeleid 



De gegevens in deze tabel zijn consistent met de beoordeling op basis 

van de processchema's. Slechts bij student J wordt een opvallend ver

schil waargenomen. Op papier heeft deze student kennelijk een veel be

ter resultaat geboekt dan op basis van de analyse van de processchema's. 

De discrepantie tussen deze twee typen beoordelingen kan duidelijk wor

den uit een summiere samenvatting van de gebeurtenissen in enkele pro

tocollen. (Zie voor de probleemstelling van de problemen 4, 5 en 6 bij

lage 1 
1 

en voor uitvoerige toelichting van de criteria: Samson 1973). 

Student B: (goede oplosser) . . 

Levert in protocol 4 1 5 en 6 uitstekende oplossingen. 

Student L: (goede oplosser) 

Levert eveneens in de drie protocollen uitstekende oplossingen, waar

van de kenmerken overeenkomen met die van student B. 

Student A: (matige oplosser) 

~f~!~~~!_i: Mechanisch toepassen van regels (tekenen van krachten en 

tekengebruik). Leidt tot interne contradictie; niet gevolgd door veri

ficatie van de oplossing. 

Herhaling van foute respons (richting krachten); geeft dit verbaal 

juist aan, maar past bet niet toe. 

~f~~~~!-~: Geen analyse vooraf. Oplossing analoog aan oplossing op 

papier. Tekenen van momenten niet analoog aan taakinstructie, goede 

oplossing. 

~~~~2~!_§: Uit het protocol blijkt dat oplossing op papier ten onrech

te goed is gerekend: A kan niet aangeven waarom mg is te elimineren. 

Vindt in interactie met onderzoeker via analyse juiste oplossing. 

Student D: (matige oplosser) 

~~~~~~~!-~: Schematisering in criteririmprobleem 5 analoog aan oefenpro

bleem 3. Uit protocol blijkt bij oplossing op papier van criteriumpro

bleem 5: mechanisch toepassen en illegale transformatie. In protocol 

5 aarzelend begin. Via analyse en expliciet uitvoeren van operaties gee

de oplossing. Geeft eigen frequentie en trillingstijd in formule juist 

aan. Stelt: eigen frequentie is veerconstante, kent betekenis van tril

lingstijden niet; formulegericht en geen produktie van transformaties 

van symbolische eenheden naar verbale inhoud. 

Student K: (matige oplosser) 

~!2~22L1= Begint met operaties expliciet uit te voeren. Daarna mecha-
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nisch tekenen van krachten en mechanisch "tekens" toekennen leidt tot 

interne contradicties. Voert in F=cx verkeerde x-waarde in. Formuleert 

verbaal juist welke x-waarde, maar past het niet toe. Herhaling van de

ze foute respons (set). In de loop van het protocol wordt de set (moei

zaam) doorbroken. Doorbreken van de set leidt tot analyse. Effect van 

verbaliseren leidt tot de juiste wijze van schematiseren van krachten. 

Via analyse met betrekking tot tekengebruik naar de goede oplossing. 

~!£E.2E2!_~: Expliciet uitvoeren van operaties. Poging tot analyse leidt 

tot goede argumentatie voor richtingen van momenten en tekengebruik. 
Juiste differentiaalvergelijking. Bij de oplossing op papier was niet 

uit te maken hoe de momenten waren getekend. 

Student N: (matige oplosser) 

~!£E.2£2!_1: Reeks van onderling verbonden gebeurtenissen: geen in

zicht in fysisch gedrag, geen transformatie van symbolisch naar ver

baal, geen totaal beeld. Geleidelijk expliciet uitvoeren van opera

ties: leidt tot operationeel maken van kennis en tot analyse. 

~!£~£!_~: Bij de oplossing op papier was de schematisering niet 

analoog aan de taakinstructies. Weinig kennis van relevante princi

pes, poging tot analyse. Opsplitsen van deelproblemen (schematiseren 

van momenten). Goede oplossing. 

~!£E.2££!_§: Analyse vooraf. Operaties expliciet. Opsplitsen van deel

probleem. Na enkele fouten: anticipatie op herkenningspunt, gevolgd 

door: kortsluiting, geen begrip. 

Student J: Student J geeft op papier van alle drie criteriumproblemen 

een foutloze oplossing. 

~!£~£££!_1: J doorloopt de oplossingsruimte foutloos. De onderzoeker 

stelt slechts een vraag, ziet verder geen aanleiding tot interventie. 

~!2E.2£2!-~= De wijze van schematiseren van de momenten is analoog aan 

de taakinstructie. Er wordt aan herinnerd dat criteriumprobleem 5 vrij

wel identiek is aan oefenprobleem 3. 

In het begin van het oplossingsproces vraagt de onderzoeker waarom de 

momenten zo zijn geschematiseerd. De vraag leidt tot een lange reeks 

van fouten, J zit in een set, die moeizaam doorbroken wordt. Na het 

doorbreken van de set: 
1) 

Deelprotocol: 

1) 0 = onderzoeker 

P = probleemoplosser 



0: "Reb je ecRt ve.ronae.rli>te.ld dat [~1 1 = [~2 [ of maakte je die ver

onderstelling nadat ik. je er vragen over stelde? 

P: Even denken hoor 

gelost of dat ik dus daar 

of ik het probleem automatisch heb op

eh •• zover over gedacht heb ••••• 

ik heb er (bij het opZossen van het probZeem op papier} verder 

niet over gedacht, ik heb mijn M1 en M2 aangenomen en ik heb het 

verhaaltje afgespuid ••••••••••••• ik zie nu niet meer in waarom 

ik het zo gedaan zou hebben •••••••••• ". 

J tekent de momenten vervolgens in overeenstemming met de fysische 

werkrichting. Met betrekking tot de tekentoekenning aan de waarde 

van de momenten wordt daarna drie keer op criterium I gescoord (nl. 

onjuiste argumentatie). Onder condities die steeds worden gewijzigd 

tracht J iedere keer zijn verklaring voor het kiezen van de tekens 

zo aan te passen dat zijn deeloplossing overeenstemt met het referen

tiepunt. 

De wijze waarop student J de oplossingsruimte doorloopt is kenmerkend 

voor simpel stimulus-respons leer- en probleemoplossend gedrag. Onder 

condities die grote overeenkomst vertonen met de leersituatie van de 

OMO-conditie worden problemen goed opgelost, ook als is begrip van de 

toegepaste principes afwezig. 

~~~~S£!_~: Om dit verder te onderzoeken brengt de onderzoeker bij 

het maken van protocol 6 een kleine wijziging aan. Hij vraagt aan_J 

om bij het oplossen van het probleem de niet-evenwichtsstand bij een 

negatieve uitwijkingsrichting te analyseren. Bij de oefenproblemen 

onder OMO-conditie wordt niet-evenwichtsstand steeds een positieve 

uitwijkingsrichting gekozen. Criteriumprobleem 6 was op papier door 

student J analoog daaraan goed opgelost. 

De oplossingsprocedure verandert door deze wijziging in principe niet. 

Maar om fouten te voorkomen moeten de operaties nauwkeurig worden uit

gevoerd. Mechanisch toepassen van de in de instructies geleerde prin

cipes leidt niet tot een goede oplossing. 

Student J onderkent dit niet. Bij het oplossen van probleem 6 worden 

processen waargenomen die veel gelijkenis vertonen met de processen 

in protocol 5. 

Student c: (slechte oplosser} 

~!::2!:2£2!_!: Grote mate van onzekerheid. Geeft pogingen tot analyse 

145 



herhaaldelijk op. Grijpt steeds terug naar oplossingen op papier. Be

grip van basisprincipes zeer slecht. Mechanisch toepassen van regels 

bij het tekenen van krachten en bij het tekengebruik worden analoog 

aan de oplossing op papier uitgevoerd. Herhaling van deze foute res

pons (set). Set zeer moeilijk te doorbreken. Onderzoeker dwingt tot 

opsplitsen; deelproblemen worden juist opgelost maar geen integratie. 

Operaties worden impliciet uitgevoerd (keuze assen-stelsel, tekentoe

kenning, enz). Geen inzicht in fysisch gedrag, geen continuiteit in 

oplossingsproces, enz. 
Geen kennis van relevante principes. Indicatie voor slecht 

studeergedrag. Toevalsresponsen. Maken van het protocol werd door de 

onderzoeker afgebroken. 

Student G: (slechte oplosser) 

-~~~-~.~~.--: groot aantal fouten onder andere mechanisch uitvoeren van 

operaties, analoog aan de oplossing op papier. Oplossing en deeloplos

sing fysisch niet interpreteerbaar. Geen veri fica tie. Geen be grip van 

principes. Geen transformatie van symbolisch naar verbaal; er is spra

ke van set. 

Student H: (slechte oplosser) 

~!£~~£!_~: Begint weinig systematisch. Bij schematiseren expliciet: 

richtingen en assenstelsel. Mechanisch toepassen van operaties (teken

toekenning) leidt tot fout. Hij ontdekt de fout. Dit wordt gevolgd 

door scoring op criterium I (onjuiste argumentatie) . Geen begrip van 

enkele principes. Indicatie voor slecht studeergedrag. 

9.6.4 Beoordeling op basis van de processchema's van goede, matige en slech

te probleemoplossers 
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De processchema's zijn een vrij nauwkeurige registratie van de wijze 

waarop de proefpersonen de probleemruimte hebben doorlopen. Uitge

breide voorbeelden van processchema's zijn te vinden in Samson (1973). 

In bijlage 6 is een enkel voorbeeldopgenomen van een deel van het pro

cesschema van de student M met toelichting. In het processchema ver

wijzen de letters in de kolom "scores" naar gebeurte~issen in het pro

tocol. De letters staan voor de criteria van het analyseschema {bij

lage 4). De volgorde van deze letters geeft de volgorde.van de gebeur

tenissen, bijvoorbeeld: G1 - P2 • - I' 3 - p• 4 - N's- G6 • Wordt achter 

een lettercijfercombinatie een cijfer tussen haakjes aangegeven V14{64), 

dan betekent dit dat score 14 en 64 met elkaar in verband staan. In 



de kolom "toelichting" wordt een korte specificatie gegeven van de 

gebeurtenis waarop de score betrekking heeft. 

De processchema's zijn moeilijk te lezen. Daarom is in bijlage 6 een 

toelichting gegeven, om aan te duiden welke conclusies uit het schema 

kunnen worden getrokken. 

De indeling van de proefpersonen in drie categorie~n: goed, matig en 

slecht op basis van de processchema's was niet eenvoudig. Hoewel een 

groot aantal beoordelingscriteria zijn ontwikkeld (zie bijlage 4) is 

het niet zo dat de goede oplossers allemaal op dezelfde criteria hoog 

scoren en de slechte oplossers allemaal op andere. Bij analyse van de 

processchema's is het echter wel mogelijk de groep op te delen in twee 

groepen: degenen die met veel moeite de probleemruimte doorlopen en 

degenen die daar weinig of geen moeite mee hebben. Uit elke subgroep 

werden twee processchema's gekozen. Daarna werden zowel van de twee 

goede als van de twee slechte oplossers de gemeenschappelijke kenmer

ken bepaald. Vervolgens werden de andere proefpersonen op basis van 

deze twee groepen kenmerken beoordeeld. 

De proefpersonen die kenmerken van beide groepen vertoonden en niet 

zonder meer tot de goede of slechte oplossers konden worden gerekend, 

werden in de categorie matige oplossers ondergebracht. Deze indeling, 

gebaseerd op.analyse van de processchema's, leidde tot de volgende 

voorlopige beschrijving van kenmerken van goede, matige en slechte 

oplossers. 

Goede oplossers: worden gekenmerkt door goede beheersing van basis

principes en kunnen relaties tussen verschillende begrippen 

en principes goed weergeven. Zij hebben een overzicht van de 

structuur van de probleemruimte, waardoor het herkennen van 

visuele patronen kan functioneren als hulpmiddel bij middel

doel analyse. Hierdoor vindt een orientatie op referentiepun

ten in de probleemruimte plaats, waarbij deeloplossingen ge

toetst worden aan referentiepunten. Er wordt systematisch ge

werkt: na een globale analyse van het probleem wordt de pro

bleemruimte op niet-mechanische wijze doorlopen en worden ope

raties expliciet uitgevoerd. Goede probleemoplossers hebben 

zelfvertrouwen; zij zijn meer gericht op de methode van oplos

sen dan op het hoe dan ook bereiken van een eindoplossing. 
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Matige oplossers: kenmerken zich door onvoldoende beheersing van de 

basisprincipes, begrippen en relaties. De argumentaties voor 

het uitvoeren van operaties zijn niet gebaseerd op een over

zicht van de probleemruimte, maar op het trachten te verkla

ren waarom referentiepunten in de probleemruimte zijn bereikt. 

Vaak worden operaties mechanisch uitgevoerd, vooral wat betreft 

het toekennen van tekens aan krachten. In de loop van het hard

op denken ontstaat de bereidheid het probleem op te splitsen in 

deelproblemen, die afzonderlijk geanalyseerd worden. 

Door het mechanisch uitvoeren van operaties ontstaan contradic

ties. Door interactie met de onderzoeker wordt dit wel ingezien 

en ontstaat de bereidheid operaties expliciet uit te voeren en 

te komen tot een poging tot heranalyse. Het doorbreken van set 

blijkt bij alle matige probleemoplossers mogelijk te zijn. 

Slechte probleemoplossers: Voor deze oplossers geldt dat zij basisbe

grippen en principes soms niet kennen en meestal niet begrijpen. 

Sommige principes kunnen helemaal niet gereproduceerd worden, an

dere worden wel gereproduceerd maar slechts als verbale uitspraak 

of als configuratie van symbolen. Relaties tussen de verschillen

de elementen en principes worden niet gekend; zij zijn niet in 

staat tot het analyseren van verbanden. Onder condities die gro

te overeenkomst vertonen met het doorwerken van de oefenproblemen, 

worden principes juist toegepast, maar er is geen transfer naar 

een situatie die niet geheel gelijk is aan de oefensituatie. 

Het leergedrag wordt vooral gekenmerkt door visuele waarneming 

van symbolische en figurale eenheden, met name het zich kunnen 

herinneren van formulas en schematische voorstellingen uit de 

oefenproblemen. Begrip is hierbij afwezig, er wordt slechts een 

beroep op het geheugen gedaan. Zodoende ontstaat een referentie

kader van de probleemruimte, dat opgebouwd is uit figurale en 

symbolische eenheden, die als onderling zwak verbonden S-R asso

ciaties in het geheugen zijn opgeslagen. Deze ~ssociaties funge

ren als herkenningspunten in de probleemruimte,en niet als hulp

middel bij de analyse zoals bij goede probleemoplo$sers. Door an

ticipatie op deze punten, die vaak visuele patronen zijn, worden 

vaak niet legale operaties uitgevoerd. voor deze operaties kunnen 



dan ook geen argumentaties worden gegeven die op inzicht berusten. 

De analyse van het probleem is onzorgvuldig en onsystematisch, 

want er is geen goed overzicht van de structuur van de probleem

ruimte. Meestal vindt ook geen globale analyse vooraf plaats en 

worden veel operaties impliciet of mechanisch uitgevoerd, waar

door veel fouten ontstaan en het oplossingsproces een discontinu 

karakter krijgt. Er is weinig vaardigheid in het opsplitsen van 

het probleem in deelproblemen. Dit wordt bijvoorbeeld geindiceerd 

door de opmerking "omdat ik het altijd zo gedaan heb", door het 

produceren van louter kennisinhouden, door het geven van toe

valsresponsen en door mechanische uitvoering van operaties en 

door de aanwezigheid van interne contradicties. 

Pogingen tot a~alyse worden niet doorgezet maar er wordt ge

wacht op eventuele aanwijzingen van de proefleider. Bereidheid 

tot nadenken wordt vaak ondermijnd door gebrek aan zelfvertrou

wen. Dit wijst op negatieve faalangst. Slechte oplossers zijn 

meer gericht op het hoe dan ook produceren van een eindoplos

sing dan op de methode van oplossen. Een gegeven respons wordt 

zelden geverifieerd; zij weten vaak niet hoe een gevonden (deel-) 

oplossing moet worden geevalueerd. Daarvoor is het namelijk in 

een aantal gevallen noodzakelijk dat er een transformatie plaats 

moet vinden van een configuratie van symbolische relaties naar 

een interpretatie daarvan en een overzicht van goede referentie

punten in de probleemruimte. 

Aan bovenstaande kwalitatieve beschrijving kan een kwantitatieve analy

se worden toegevoegd. De protocollen zijn beoordeeld met behulp·van de 

lijst beoordelingscriteria die in bijlage 4 zijn opgenomen. Bet is mo

gelijk de frequentie van de scores op deze criteria van de proefperso

nen in de categorieen goede, matige en slechte oplossers te vergelij

ken. De wijze waarop het experiment werd uitgevoerd en de manier waar

op de protocollen werden geanalyseerd leggen echter beperkingen op aan 

de interpretatie van deze gegevens. De scores van goede oplossers heb

ben betrekking op alle stappen die in het cognitieve model van de op

lossing van figuur 4 zijn aangegeven. Dit geldt in mindere mate voor 

de matige oplossers, die niet alle stappen hebben doorlopen en neg 

,minder; voor de slechte oplossers. De scores bij deze laatste twee 

categorieen beslaan slechts een deel van de stappen uit het oplossings-
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model. Interventie door de proefleider is in verschillende protocol

len niet constant. Bet ging erom te onderzoeken wat de proefpersonen 

tijdens het doorwerken van de oefenproblemen hadden geleerd en hoe 

die kennis werd toegepast bij het oplossen van de criteriumproblemen. 

Interventie van de proefleider kan aanleiding geven tot herhaling van 

scores op identieke criteria. In tabel 23 is een samenvatting gegeven 

van de frequenties van scores voor goede, matige en slechte opJossers 

op groepen criteria zoals die in bijlage 4 zijn aangegeven. 

Per hoofdcategorie van het analyseschema zijn de scores op de subca

tegorie~n samengevoegd. Voor een specificatie per subcategorie zie 

Samson (1973). 

Tabel 23 geeft op een aantal punten een bevestiging van de kwalita

tieve beschrijving van de goede, matige en slechte probleemoplossers. 

Naarmate kennis en begrip meer ontbreken worden de problemen minder 

goed opgelost. Wordt patroonherkenning meer een mechanisch middel om 

tot een oplossing te komen dan is de oplossing ook vaker van slechte

re kwaliteit. Hetzelfde geldt voor het niet kunnen uitvoeren van 

transformaties van het mathematische domein naar het verbale en vice 

versa. Ook blijken set en cognitieve fixatie veel frequenter voor te 

komen bij matige en vooral slechte oplossers, evenals het dwangmatig 

reageren. Ook onder punt 6 blijken, bijvoorbeeld bij b en c, goede 

oplossers operaties relatief meer expliciet en correct uit te voeren 

dan de matige en slechte oplossers. Onder punt 7 tenslotte, blijkt de 

proefleider veel te moeten interveni~ren bij matige en slechte oplos

sers, terwijl bij de goede oplossers relatief zeer weinig vragen en 

aanwijzingen nodig waren. 

Tenslotte kunnen de beoordelingen van de criteriumproblemen op papier 

(zie tabel 22) vergeleken worden met de indeling in goede, matige en 

slechte oplossers op basis van de processchema's. 

In tabel 24 wordt per categorie goede, matige of slechte oplossers 

aangegeven, welk percentage valt in de beoordelingscategoriein van 

tabel 22. 

Uit deze ·tabel blijkt een goede overeenstemming tussen de twee typen 

beoordelingen. De slechte oplossers leverden het hoogste,percentage 

blanco of vrijwel blanco oplossingen op papier in. Van alle goede 

oplossers volgens de processchema's werden oak de oplossingen op pa-



pier als goed beoordeeld. Van de matige oplossers valt op dat de 

helft daarvan op papier wel de probleemruimte tracht te doorlopen, 

maar geen goede eindoploss1~heeft gegeven. 

in de criteria van goede, 

categorie proefpersonen----------~-~ 

aantal protocollen----------------~ 

1. geen kennis en begrip 

2. patroonherkenning 

3. transformaties niet kunnen uitvoeren 

4. set en cognitieve fixatie 

5. dwangmatig reageren 

6. ~~!!~-~~~~!~!~= 

a. geen zelfvertrouwen 

b. impliciet uitvoeren van operaties 

c. expliciet uitvoeren van operaties 

d. opsplitsen van probleem in subprobleem 

e. niet opsplitsen 

f. correct antwoord op vraag van onder-

zoeker 

g. operatie correct uitgevoerd 

h. onjuiste argumentatie voor een operatie 

i. poging tot analyse (leidt niet tot op

lossingl 

j. analyse van probleemruimte 

k. evaluatie van (deel-)oplossing 

1. twijfel over juistheid van operaties 

m. stilte 

n. studeergedrag 

7. interventie onderzoeker: a) vraag 

b) aanwijzing 

geed 

6 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

18 

3 

0 

5 

24 

0 

4 

16 

1 

5 

2 

1 

16 

3 

matig 

13 

25 

19 

5 

41 

14 

3 

5 

32 

11 

4 

21 

39 

25 

35 

35 

2 

2 

16 

3 

96 

31 

slecht 

14 

35 

29 

13 

76 

38 

23 

15 

12 

0 

·13 

25 

18 

46 

47 

16 

1 

1 

46 

1 

192 

45 



Tabel 24: Percentages beoordelingen van de criteriumproblemen 4, 5 en 6 op 

papier in de categorieen goed, matig en slecht op basis van de pro-

categorieen van de categorieen op basis v~ processchema's 

beoordeling op papier goed tig slecht 

0 en 0: (vrijwel-) bl~co 0 7 45 

- : fout 0 50 39 

: : fout afgeleid 0 14 0 

+ : goed 100 29 16* 

*dit percentage wordt sterk beinvloed door de resultaten v~ student J 

9.6.5 Beoordeling v~ de oplossingen v~ het trainingsprobleem 

De functie van het trainingsprobleem was primair het geven van een 

training in het verbaliseren van het denkproces. De protocollen van 

het oplossen van dit trainingsprobleem geven echter ook een indruk 

van het probleemoplossend gedrag van de proefpersonen in een niet 

technisch domein. 

Een globale analyse van de protocollen leidde eveneens tot een inde

ling van de proefpersonen in drie groepen: goed, matig en slecht. 

De kenmerken van deze drie groepen stemmen overeen met de kenmerken 

van goede, matige en slechte oplossers, zoals die zijn dntleend a~ 

de processchema's v~ de criteriumproblemen. Hieronder volgt een kor

te samenvatting van de kenmerken per categorie. De formulering van de 

kenmerken is aangepast aan de aard van het trainingsprobleem. 

a. Slechts een goede oplosser: 

gaat systematisch te werk, brengt meteen ordening aan in de drie 

groepen: snelheid van licht, pl~eten en aardschakken. Analyseert 

daze groepen afzonderlijk. Uitspraken worden duidelijk beargumen

teerd. Het probleem wordt geschematiseerd (banen v~ pl~eten om 

de zon tekenen). Hij voert veronderstellingen in om lacunas in ken

nisrepertoire a~ te vullen. 

b. Matige oplossers: 

vertonen kenmerken van zowel de goede als de slechte oplossers. 



Zijn wel bereid tot analyse en doordenken het probleem ten dele. 

Geven daarna een antwoord op basis van indrukken. Zij pogen la

cunes in het kennisrepertoire aan te vullen door het stellen van 

vragen aan de proefleider. 

c. Slechte oplossers: 

lezen de aanwijzingen herhaaldelijk over en hebben moeite om met 

de analyse te beginnen. Zij gaan amper na welke factoren van in

vloed zijn op de verschillen in snelheid van de verschijnselen. 

Vaak toevalsresponsen, of op basis van indrukken en oppervlak

kige beschouwingen. Practisch geen neiging om het probleem op 

te splitsen in deelproblemen. Zij reageren nauwelijks op stimuli 

van de proefleider. Gaan ongericht door de probleemruimte; een 

aanzet tot analyse wordt snel opgegeven en gevolgd door uitingen 

van onmacht. Zij gaan ervan uit dat nadenken weinig zin heeft; 

je weet het of je weet het niet. Gebrek aan zelfvertrouwen on

dermijnt de bereidheid tot analyse. 

De analyse van het trainingsprobleem is niet zo diepgang geweest als 

de analyse van de criteriumproblemen op basis van de processchema's. 

De resultaten van beide analyses zijn echter niet strijdig. Ook bij 

analyse van dit trainingsprobleem dat van geheel andere aard is dan 

de criteriumproblemen worden dezelfde kenmerken waargenomen bij goe

de, matige en slechte oplossers. 

Een voorlopige conclusie kan zijn dat bepaalde aspecten van probleem

oplossend gedrag niet gebonden zijn aan een specifiek domein van pro

blemen, maar dat vaardigheden zoals het opdelen van het probleem in 

subproblemen, het kunnen overzien van de structuur van de probleem

ruimte, het verifieren van bereikte resultaten, enz., in verschillen

de probleemgebieden toegepast kunnen worden. 

9.6.6 Examen- en tentamenresultaten 

De examencijfers voor het eindexamen v.w.o. en de resultaten van de 

T.H. tentamens vertonen grote verschillen per categorie goede, matige 

en slechte oplossers. Gezien het beperkte aantal proefpersonen zijn 

deze data niet grondig geanalyseerd. Enkele opvallende verschijnse

len zijn: 

vier van de vijf als slecht beoordeelde proefpersonen hadden een on

voldoende voor het tentamen inleiding technische mechanica III. De 
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leerstof voor dit tentamen bevat ondermeer begrippen en principes 

die voor de op te lossen problemen relevant zijn. Deze variabele 

was in experiment 1 positief gecorreleerd met twee oplossingscri

teria. 

9.6.7 Reacties op de vragenlijsten 

In bijlage 7 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores op 

de vragen die na de eerste middag en aan het einde van het experiment 

aan de proefpersonen werden voorgelegd. 

Worden de gemiddelde scores van de twee condities OMO en IKO vergele

ken dan valt het volgende op. De antwoorden wekken de indruk dat de 

proefpersonen met betrekking tot voorkennis niet gelijk verdeeld wa-

ren over beide condities. Op alle vragen die betrekking hebben op het 

initieel repertoire (Al, 2, 5, 7 en Sl wordt door de studenten in de 

OMO-conditie gunstiger geoordeeld. Deze scores kunnen echter beinvloed 

zijn door het doorwerken van de oefenproblemen. In de IKO-conditie wor

den de studenten namelijk meer geconfronteerd met hun eigen prestaties. 

Na afloop van het experiment wordt op vergelijkbare vrag~n (B, 7 en 11) 

door de studenten in de IKO-conditie gunstiger geoordeeld dan in de OMO

conditie. Vergelijking van de gemiddelde scores van goede en matige op

lossers leidt tot de conclusie dat op vrijwel alle vragen door de gee

de oplossers een positiever oordeel wordt gegeven dan door de matige 

oplossers. De matige oplossers geven gemiddeld weer een positiever oor

deel dan de slechte oplossers. Verondersteld kan worden dat de attitu

de ten opzichte van probleemoplossen samenhangt met de vaardigheid 

waarmee problemen kunnen worden opgelost. 

9.6.8 Vergelijkingen van de effecten van de OMO- en de IKO-conditie 

1~ 

Door het beperkte aantal proefpersonen kunnen slechts zeer voorlopige 

conclusies worden getrokken uit de vergelijking van de twee condities. 

Verwacht werd dat de IKO-conditie, waarin gestreefd werd naar het ac

tiveren van de eigen denkactiviteit van de proefpersonen, een positie

ver effect zou hebben op het oplossen van de criteriumproblemen dan de 

OMO-conditie. 

Om de effecten van de twee condities te vergelijken is in tabel 25 een 

overzicht gegeven van goede, matige en slechte oplossers in de twee con

dities. 
Uit deze tabel blijkt dat er geen significante verschillen zijn tus-

sen goede en minder goede oplossers onder de twee condities. De be-



oordeling geed, matig of slecht is gebeurd op basis van de proces

schema's van de protocollen. 

In paragraaf 9.6.3. werd aangegeven dat de beoordeling van de oplos

singen van de criteriumproblemen op papier enigszins afweken van de 

beocrdeling op basis van de processchema's van de protocollen. 

Afwijkingen tussen deze twee typen beocrdeling zijn echter niet ge

lijk verdeeld over de OMO en IKO-conditie. In tabel 26 is een over

zicht gegeven van de beoordeling van de oplossingen op papier van de 

criteriumproblemen per conditie. 

Tabel 25: Aantallen goede, matige en slechte oplossers per conditie 

conditie 

OMO 

IK.O 

totaal 

goed 

1 

1 

2 

2 
X .12 

beoordeling 

matig slecht 

2 3 

3 3 

5 6 

(n.s.) 

totaal 

6 

7 

13 

Tabel 27: Frequenties en percentages van de beoordelingen op papier van de 

criteriumproblemen 

beocrdeling conditie 

OMO IKO 

(n=6) (n,7) 

0 ,.Q_: (vrijwell blanco 4 (22) 5(24) 

- : fout 4 (22) 10 (48) 

+ : fout afgeleid 1 (6) 2 (10) -
+ : goed 9(50) 4 ( 18) 

N.B.: tussen haakjes zijn de percentages gegeven 
2 x 1.74 (n.s) 
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De verschillen tussen de frequenties in tabel 26 zijn niet signifi

cant. Wel valt op dat onder de OMO-conditie een hager percentage op

lossingen geproduceerd werden dan onder de IKO-conditie. Deze uit

komst is in strijd met de verwachting, dat de IKO-conditie een po

sitiever effect zou hebben op het oplossen van de criteriumproble

men dan de OMO-conditie. Bovendien is deze uitkomst niet in over

eenstemming met de resultaten van experiment 1. Uit tabel 9 valt 

namelijk af te leiden dat onder de IKO-conditie een hager percenta

ge goede oplossingen werd geleverd over de drie eerste criteriumpro

blemen dan onder de IKO-conditie. Een ad hoc verklaring voor deze 

inconsistentie valt niet te geven. Door de grotere aantallen proef

personen in experiment 1, dient aan de uitkomsten van dit experiment 

met betrekking tot verschillen tussen condities meer waarde toege

kend te worden dan aan de resultaten van tabel 26. 

In de IKO-condi tie is een paging gedaan tot "shaping up" van nieuw ge

drag, (Resnick, 1963}, zeals besproken in § 5.: 

Een belangrijk aspect hierbij is het identificeren van gedragscompo

nenten. Deze identificatie heeft plaats gevonden door na te gaan wel

ke fasen het oplossingsproces van ervaren oplossers doorloopt. Deze 

werkwijze kan een aantal bezwaren hebben. Bij leerprocessen kunnen de 

fasen die geoefend moeten worden gefdentificeerd worden door het pro

bleem op te splitsen in deelproblemen. Wat dan vooral geoefend moet 

worden zijn de elementen die in voorafgaande leerfasen niet zijn ge

traind. Welke elementen dat zijn is te achterhalen door het maken van 

protocollen van niet-geoefende studenten. Uit dit experiment bleek dat 

de meeste studenten een aantal essentiele elementen niet konden toepas

sen. Zo bleek bijvoorbeeld een lacune in het toepassen van de wet van 

Newton voor rotaties. Oak bleken belangrijke foutenbronnen: het gebrek 

aan inzicht in het gebruik van de juiste tekens, het kunnen schemati

seren van de onderlinge relaties van krachten en het toepassen van de 

wet van Newton. Op basis van dit type gegevens kunnen de oefenproble

men onder de IKO-conditie herzien en verbeterd worden. Uit analyse van 

de ingevulde oefenproblemen onder de IKO-conditie bleek dat de wijze 

waarop getracht was het gewenste gedrag te benaderen (shaping up) niet 

geheel was aangepast aan de voorkennis van de matige en slechte pro

bleemoplossers. 



Resnick (1963) stelt voorts dat bij complexe stimuli training nodig 

is om te leren onderscheiden welke respons op bepaalde stimuli ge

geven moet worden. Specificatie van discriminerende responsen houdt 

in dat bij iedere stimulus wordt aangegeven welke de juiste respons 

is en welke respons niet bij de gegeven stimulus horen. Deze wijze 

van training zou vooral voor het juiste gebruik van tekens zinvol 

zijn. Uit de protocollen blijkt dat de proefpersonen herhaaldelijk 

onjuiste responsen geven. Bovendien werden in de oefenproblemen al

leen juiste oplossingen gedemonstreerd, waardoor niet aan de voor

waarde wordt voldaan dat ook niet-juiste responsen worden gedemon

streerd bij discriminatie-training, zoals onder de ONO-conditie in 

experiment 1, welke conditie in dit experiment echter niet gereali

seerd kon worden (zie § 9.3). 

Samengevat zou gesteld kunnen,worden dat oefenproblemen gehaseerd moe

ten worden op basis van een protocol-analyse van niet-ervaren oplos

sers, waardoor een juiste aansluiting gevonden kan worden bij het ini

tieel repertoire en waardoor eveneens onjuiste responsen gedemonstreerd 

kunnen worden. 

9.7 Samenvatting van de resultaten van experiment 2 

Het paraat hehben van elementen uit de voorkennis blijkt een belang

rijke rol te spelen voor het oplossen van problemen in een bepaald do

mein. Proefpersonen die als slecht werden beoordeeld hadden voor de aan

vang van het experiment minder kennis van relevante begrippen en princi

pes dan goede en matige oplossers (zie tabel 21). Ook op de vragenlijst 

wordt door slechte probleemoplossers negatiever gescoord dan de matige 

en goede op de vraag in hoeverre de oefenproblemen aansloten bij de al 

aanwezige kennis. 

Uit tabel 21 volgt, en de reacties sluiten daarop aan, dat het studeer

gedrag van de als slecht beoordeelde proefpersonen weinig effectief was. 

De uitspraken van deze groep wijzen erop dat zij er weinig op zijn ge

richt de leerstof te begrijpen. Dit geldt voor de proefpersonen in beide 

condities. Het leergedrag is adaptief: de oefenproblemen worden passief 

doorgelezen en de student meent dat hij de aangeboden leerstof dan ook 

heeft begrepen. De verschillende kenniselementen worden niet actief ver

werkt en in een duidelijke structuur in het geheugen opgeborgen. Het 

passief kunnen volgen van de opeenvolgende operaties in de oefenproble

men impliceert nog niet dat deze operaties daarna ook toegepast kunnen 
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worden in soortgelijke problemen. De basisbegrippen en -prindipes wor

den door de slechte oplossers soma niet gekend en meestal niet begrepen. 

Kenniselementen die slechts enkele malen zijn aangeboden zijn nog niet 

in het geheugen opgenomen. De proefpersonen kunnen ze niet reproduceren, 

noch aanduiden. Andere kenniselementen die wel gereproduceerd kunnen 

worden hebben vaak geen betekenis voor de proefpersoon. De reproductie 

gebeurt automatisch als een configuratie van symbolen of als een verba

le uiting. Aan de oefenproblemen wordt ontleend in welke fase van het 

oplossingsproces bepaalde principes worden gereproduceerd, maar het ont

breekt aan inzicht waarom dit moet gebeuren. In condities echter, die 

grote overeenkomst vertonen met de oefenproblemen worden principes soms 

juist toegepast. Het leren is dan echter een simpele vorm van operant 

oonditioneren1 er is geen transfer mogelijk naar iets gewijzigde condi

ties. Goede probleemoplossers beheersen alle relevante begrippen en 

principes en kunnen ook de relaties tussen deze kenniselementen weer

geven. 

Uit de protocollen van de slechte probleemoplossers blijkt voorts dat 

het leergedrag in sterke mate gebaseerd is op visuele perceptie van sym

bolische en figurale eenheden. Het zich kunnen herinneren van formulas 

en schematische voorstellingen uit de oefenproblemen die slechts ten 

dele zijn begrepen, stuurt de wijze waarop de probleemruimte wordt door

lopen. Het referentiekader is een structuur van symbolische en figurale 

eenheden die als onderling zwak verbonden S-R associatie in het geheu

gen zijn opgenomen. In dit referentiekader fungeren deze associaties 

als herkenningspunten in de probleemruimte. Het bereiken van deze pun

ten wordt een doelstelling in het oplossingsproces voor slechte en ma

tige oplossers, waarop wordt geanticipeerd. 

Om deze punten te bereiken worden niet legale operaties uitgevoerd of 

de argumentaties voor deze operaties zijn niet gebaseerd op inzicht. 

Het herkennen van visuele patronen in een probleemruimte kan een posi

tieve functie vervullen indien de formele procedures om de herkennings

punten te bereiken worden beheerst. De probleemruimte wordt opgesplitst, 

er wordt naar deeloplossingen gezocht die getoetst worden aan referen

tiepunten. Anticipatie op deze punten is dan geen doel op zich, maar 

een middel-doel analyse. Op deze wijze functioneert patroonherkenning 

bij goede probleemoplossers. 

Biermee samenhangend kan gesteld worden dat de mate van inzicht in de 



probleemruimte de mate van zorgvuldigheid en systematiek bepaalt, waar

mee deze ruimte wordt doorlopen. 

Goede oplossers beqinnen met een globale analyse vooraf (het formuleren 

van de probleemstelling en aangeven van een oplossingsstrategie) , ope

raties worden expliciet uitgevoerd, het probleem wordt opgesplitst in 

deelproblemen. 

Het bovenstaande geldt in mindere mate voor matige en practisch niet 

voor slechte oplossers. Slechte oplossers zijn weinig geneigd het pro

bleem te analyseren en via een denkproces de probleemruimte te doorlo

pen. Kennis wordt gereproduceerd omdat "het altijd zo gedaan is" en 

operaties worden mechanisch uitgevoerd, hetgeen leidt tot interne con

tradicties. 

Interventies van de proefleider leiden bij slechte oplossers slechts 

zelden tot analysepogingen. Di~ in teqenstelling tot matige oplossers. 

In interacties met de proefleider ontstaat bij deze groep steeds meer 

de bereidheid, door middel van analyse en het expliciteren van opera

ties, de probleemruimte te doorlopen. 

Slechte oplossers breken de analyse vaak af, geven te kennen dat zij 

niet verder kunnen en door gebrek aan zelfvertrouwen is hun bereidheid 

tot analyse alleen aanwezig als de benodigde kennis gemakkelijk gere

produceerd kan.worden. 

Samengevat zou gesteld kunnen worden dat de slechte probleemoplossers 

niet goed in staat zijn een beroep te doen op relevante aspecten uit 

het initieel repertoire. Waarschijnlijk hangt dit samen met een minder 

effectief studeergedrag, waardoor deze proefpersonen de basisprincipes 

en begrippen die noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen niet 

voldoende beheersen. Dit zou kunnen leiden tot een gebrek aan zelfver

trouwen, een gebrek aan zorgvuldigheid en systematiek bij de analyse 

van de probleemruimte en een geringe bereidheid om via een gericht 

denkproces het probleem op te lessen. 

Bij goede oplossers kan het omgekeerde worden waargenomen. Zij kunnen 

een beroep doen op een adequater initieel repertoire, waarin weinig 

lacunes voorkomen, waardoor op de juiste momenten bij het doorlopen 

van de probleemruimte de juiste informatie beschikbaar is. 
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DEEL III: TOEl?ASSING IN EEN ONDERWIJSSYSTEEM 

10 PROBLEEMSTELLING 

In het eerste hoofdstuk van daze studie werd gesteld dat, naast het 

verkrijgen van meer inzicht in het oplossen van technische problemen, 

eveneens van belang is een antwoord te vinden op de vraag hoe .uitkom

sten van onderzoek naar probleemoplossen zijn toe te passen bij de 

constructie van een onderwijssysteem. In dit deel van deze studie 

wordt een beschrijving gegeven van de poging een onderwijssysteem te 

construeren, waarin probleemoplossend gedrag van studenten wordt be

vorderd. Het is de beschrijving van een constructieproces waarin 

langs iteratieve weg een onderwijssysteem geoptimaliseerd wordt. Een 

directe toepassing van uitkomsten van deel I en II van deze studie 

werd nog niet beoogd. Het gaat hier om de wijze waarop een eerste re

alisatie van een onderwijssysteem wordt geconstrueerd en hoe daaruit 

gegevens kunnen worden verkregen voor verbetering van het systeem bij 

een volgende realisering. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de constructie werd ontleend aan een 

rapport van Meuwese {19741 , waarin een pleidooi wordt gevoerd voor 

een type onderwijsresearch dat zich niet zozeer richt op het vergroten 

van kennis over het onderwijs, maar waarvan het belangrijkste doel is 

de toepassing van reeds aanwezige kennis op het onderwijs. 

Toepassen van onderwijskundige theorie is volgens Meuwese slechts van 

belang voor de praktijk indian deze theorie een technologie impliceert, 

dat wil zeggen een theoretische structuur die zowel op de descriptieve 

theorie is gefundeerd als directe afleiding van technische consequen

ties mogelijk maakt. Een technologie is dus een stelsel van construc

tieregels dat door een descriptieve theorie wordt geimpliceerd. 0p 

grond van deze technologie kunnen processen bestuurd en uitkomsten 

voorspeld worden, zonder dat vertrouwd moet worden op feilbare, impli

ciete "ervaring". Op grond van deze overwegingen komt, Meuwese tot de 

stalling dat een wetenschappelijk gefundeerde vernieuwing van het on

derwijs en de ontwikkeling van een krachtige onderwijskunde slechts 

optimaal tot stand kunnen komen, indian gewerkt wordt langs de weg van 

technologische systeemconstructie,, De groep Onderwijsresearch aan de 



Technis~e Hogeschool te Eindhoven werkt vanuit de in deze stelling 

weergegeven visie en samen met docenten van de vakgroep Technische Me

chanica aan de Technische Hogeschool zijn reeds enkele projecten op ba

sis van systeemoonstructie gerealiseerd. Over een van deze projecten 

wordt hier gerapporteerd en wel over het "OnderwijsPakket Analyse" (OPA), 

een cursus die gevolgd moet worden door derdejaars studenten van de Af

deling Werktuigbouwkunde. Uitgangspunt voor de constructie van zo'n on

derwijssysteem is de opgave, een gewenst resultaat binnen gegeven rand

voorwaarden te realiseren. Daartoe wordt het gewenste resultaat geana

lyseerd in voor de concrete probleemsituatie geschikte criteria, de ge

wenste output of de systeemdoelen. Vervolgens wordt getracht de input 

van het systeem zo te regelen dat de gewenste output optreedt, zonder 

dat de randvoorwaarden worden aangetast. Dit betekent dat wijziging 

van de output voorspelbaar is uit de input (Meuwese, 1974). Bet werken 

aan systeemconstructie, verbetering van de geconstrueerde systemen en 

uitbouw van de systeemmethodologie geven een grote kans op effectiviteit 

van het systeem en de aanvaarding daarvan door de onderwijsgevende en 

-ontvangende. 

werken vanuit deze, als theoretisch ideaal geformuleerde uitgangspun-

ten betekent in de praktijk, dat er een langdurig iteratief proces 

plaats vindt bij de constructie van onderwijssystemen door de groep 

Onderwijsresearch en de vakgroep Technische Mechanica. Bij elke ver

nieuwde realisatie van een bepaald onderwijssysteem wordt telkens iets 

meer naar een optimale situatie toegewerkt. Bij de constructie van het 

OPA-systeem ging het om de probleemstelling een onderwijssysteem te con

strueren waarin de student vaardigheden kan ontwikkelen die van belang 

zijn voor het analyseren van concrete werktuigbouwkundige constructies. 

Een belangrijke rol spelen hierbij de mogelijkheden en beperkingen van 

theorieAn, analogie~n en werkwijzen. De OPA-cursus werd in de studiegids 

als volgt omschreven: "De manier van aanpak bij de analyse van concrete 

werktuigkundige problemen staat centraal. Aan de hand van een aantal con

structies wordt voor de student de situatie geschapen om zich de noodza

kelijke vaardigheden (zoals schematiseren van de realiteit tot een bruik

baar model, theorievorming, experimentele benadering, evaluatie van de 

resultaten, gebruik van analogieen 1 hanteren van digitale en analoge com

puters) eigen t:<:: maken. Het onderwijspakket is zo samengesteld, dat zo-
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veel mogelijk iedere student zijn eigen tempo en zijn eigen manier van 

aanpak kan volgen. Hiertoe zijn veel mogelijkheden ingebouwd. Toetsen 

staan ter beschikking, waarmee de student kan nagaan of hij aan bepaal

de doelstellingen voldoet en hoe hij eventueel aanwezige mankementen 

kan wegwerken. De zelfwerkzaamheid is eveneens een centrale gedachte 

in het onderwijspakket". 

Uit deze omschrijving volgt dat vooral het analyseaspect bij probleem

oplossen wordt benadrukt. Bovendien worden in OPA een aantal begrippen, 

theorieen en methodieken uit de vakgebieden trillingsleer en sterkteleer 

overgedragen, omdat de cursus ontstaan is uit een samenvoeging van een 

aantal hooroolleges en practica die voorheen niet ge!ntegreerd werden 

aangeboden. 

10.1 Uitwerking van de probleemstelling 
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De docenten van de vakgroep Technische Mechanica observeren het eigen 

onderwijs voortdurend critisch, onder andere door de resultaten van 

het onderwijs te evalueren door middel van objectieve studietoetsen. 

Men kan op deze wijze achterhalen of bepaalde doelstellingen zijn be

reikt. Indien dit niet het geval is, tracht men het onderwijs te ver

beteren. Op deze wijze werd ontdekt dat het onderwijs aan derdejaars 

studenten een aantal tekortkomingen vertoonde. Om deze tekortkomingen 

zoveel mogelijk te elimineren zou een geheel nieuwe opzet van het 

onderwijs nodig zijn. Uit een analyse bleek dat het onderwijs te veel 

gericht was op het mechanisch van buiten leren van oplossingsregels 

en het zonder meer toepassen daarvan. Er werd te weinig de nadruk ge

legd op het ontwikkelen van analytische vaardigheden en het leren op

lossen van technische problemen. Vuistregels werden ongenuanceerd 

toegepast door studenten bij het oplossen van vraagstukken. Gestreefd 

zou moeten worden naar het realiseren van een onderwijssysteem ge

richt op het operationeel maken van doelstellingen als het leren ana--· 

lyseren van theorieen op een hoog niveau van abstractie, het verkrij

gen van inzicht hierdoor in het toepassingsgebied van die theorieen 

en het leren toepassen van de theorie in een aantal probleemsituaties. 

Om het probleemoplossend karakter van het nieuwe onderwijssysteem te 

benadrukken zullen er condities gecreeerd moeten worden waaronder het 

zonder meer toepassen van de theorieen niet belonend is, maar waar 

een te gebruiken theorie aangepast of gemodificeerd moet worden, af

hankelijk van het aangeboden probleem. 



Uit de analyse van het bestaande onderwijssysteem kwam eveneens naar 

voren dat de student weinig gelegenheid had om in eigen tempo en vel

gens eigen wijze van studeren te kunnen werken. In samenwerking met 

de groep Onderwijsresearch werd besloten om door rniddel van een on

derwijssysteemconstructie-project te komen tot een andere aanpak, 

OPA genoemd. De probleemstelling voor dit project werd als volgt om

schreven: 

(1) Stel een onderwijspakket samen, waarin de analyse van werktuigkun

dige constructie tot doel wordt gesteld. Het domein van de con

structies wordt beperkt tot die gebieden waar trillings- en sterk

teverschijnselen een belangrijke rol spelen. De studenten dienen 

de vaardigheid te ontwikkelen om de analyse op een hoog niveau van 

abstractie te realiseren. 

(2) Het onderwijspakket moet zo zijn samengesteld dat de studenten zo

veel mogelijk in eigen tempo kunnen werken en dat zij een grote 

vrijheid hebben zelf hun werkwijze te bepalen. 

(3) Er dient een geregelde terugkoppeling van studieresultaten naar de 

studenten te worden gerealiseerd. 

(4) Zelfwerkzaamheid van de studenten wordt gestimuleerd; er zijn geen 

hoorcolleges, instructies en verplichte practica. 

(5) Het systeem is tentamenvrij: nadat een student alle leerstofeen

heden voldoende heeft doorlopen, behoeft hij geen afsluitend ten

tamen te doen. 

(6) Het onderwijspakket moet op zijn werking onderzocht kunnen worden 

om na te kunnen gaan of de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Op 

grond van de uitkomsten van dit onderzoek kan het systeem verbe

terd worden. 

Vanuit deze probleemstelling is eerst een model in grote lijnen ge

construeerd, waarin aan de verschillende aspecten van de probleemstel

ling vorm werd gegeven. 

10.2 MOdelvorming 

Uit de probleemstelling blijkt dat er een leerproces tot stand moet ko

men, waardoor vooral analytische vaardigheden op een abstract niveau 

geoefend worden. Een leerproces komt tot stand door de wisselwerking 

tussen een individu en zijn omgeving. Deze omgeving zal informatie moe

~en versthaffen waarop het individu ban reageren. In een onderwijssys-
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teem bestaat deze informatie uit schriftelijke instructies, aangeboden 

problemen, oefensituaties in laboratoria, enz., die zodanig zijn ge

construeerd dat de studenten gestimuleerd worden er op een analytische 

wijze op reageren. De informatie dient dus bijvoorbeeld niet te be

staan uit probleemstellingen uit het gebied van de trillingsverschijn

selen, waarop met een standaardoplossing volstaan kan worden. De aan

bieding van theorieen dient vergezeld te gaan van een instructie deze 

te analyseren op vooronderstellingen en beperkingen. De student rea

geert meer of minder adequaat op de aanbieding van deze informatie. 

Hierop kan de omgeving reag~ren door informatie te geven over het al 

of niet juist zijn van de respons van de student. Deze terugkoppeling 

geeft de student inzicht in de mate waarmee hij een te verwerven vaar

digheid beheerst. Macht het gestelde niveau nog niet bereikt zijn dan 

volgt herhaalde aanbieding van informatie en de cyclus wordt herhaald. 

In figuur 6 worden de hoven ontwikkelde ideeen afgebeeld in een glo

baal schema dat een uitgangspunt is voor het te construeren onderwijs-

systeem. 

11. aanbieden van leer-

I stof en instructie 

I 

' I 2. 
reactie van de 

I student 

I 3. 
evaluatie van deze 

I reactie 

r---- 4. terugkoppeling van 

evaluatue naar stu-

dent 
onvoldoende voldoende 

• ' 5. opnieuw bestuderen 6. aanbieden nieuwe 
-

van de leerstof leerstof 

' Figuur 6: Globaal model voor het OPA-onderwijssysteem 



De cyclus 1, 2 en 3 in figuur 6 kan enkele malen doorlopen worden of 

blok 5 kan eventueel vervangen worden door een persoonlijke benadering 

door een docent. In de verschillende onderdelen van het schema zijn de 

volgende onderwijskundige uitgangspunten gerealiseerd: 

(1} In eel 1 van hot schema (figuur 6) dienen bij de aanbieiding van 

de leerstof de doelstellingen van het onderwijssysteem duidelijk 

geformuleerd en aan de studenten bekend gemaakt te worden. 

(2) Deze doelstellingen moeten opgebroken zijn in overzienbare sub

doelen. Deze subdoelen worden in leereenheden, de zogenaamde blok

ken operationeel gemaakt. 

(3} Voorts dient de taakomqeving van eel 1 (de aangeboden leerstof en 

de instructies van een blok) zodanig geconstrueerd te zijn dat 

a) de student voldoende aanwijzingen krijgt om zijn handelingen 

op te baseren, maar niet zodanig dat hij geen enkel eigen initia

tief meer kan ontplooien en zijn motivatie verliest en b) er geen 

aanleiding voor hem is de aangeboden leerstof uit het hoofd te le-

ren. 

(4) De cellen 2, 3 en 4 van het schema impliceren dat er na elk blok 

terugkoppelingsmogelijkheden gerealiseerd worden. 

(5) Er moet een systeem van informatieverzameling en -verwerking zijn, 

waardoor het mogelijk is dat studenten en docenten op elk gewenst 

moment op de hoogte gesteld kunnen worden van het aantal blokken 

dat een student heeft doorlopen en met welk resultaat. 

Bovengenoemde principes en het schema van figuur 6 leidden tot de con

structie van het OPA-systeem, zoals dat hierna is weergegeven. 

10.3 Opbouw van OPA-2 

De,eerste realisatie van OPA vond plaats in het najaarssemester van 

1971. Deze realisatie, verder genoemd OPA-l, vertoonde een aantal te

kortkomingen, vooral doordat door het ontbreken van voldoende objec

tieve studietoetsen (de in de vorige paragraaf onder de punten 4 en 5 

genoemde terugkoppeling) de systeemevaluatie niet goed gerealiseerd 

kon worden. Hoewel een zorqvuldige analyse op grond van gemeten re

sultaten niet mogelijk was, werden uit gesprekken met studenten en 

uit observaties van het systeem voldoende aanwijzingen verkregen voor 

een eerste reconstructie van het onderwijssysteem. Uit deze herziening 

van OPA-l werd in het najaarssemester van 1972 OPA-2 gerealiseerd. In 

deze studie'~al verder ingegaan worden op OPA-2. 
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De opbouw in grote lijnen van OPA-2 is weergegeven in figuur 7. Uit 

figuur 7 blijkt dat OPA-2 is opgebouwd uit vijf hoofdpakketten. Elk 

hoofdpakket behandelt een specifiek gedeelte uit de technische me

chanica. In het inleidingspakket wordt de student informatie gegeven 

over de structuur van OPA-2, wat van hem verwacht wordt en wat de 

doelstellingen zijn di~ door dit onderwijssysteem gerealiseerd kunnen 

worden. 

De hoofdpakketten t/m 5 zijn onderverdeeld in blokken, waarin de 

subdoelen van OPA-2 operationeel zijn gemaakt. Een blok is een samen

hangend, min of meer afgerond deel van de totale inhoud. De student 

heeft een zekere vrijheid van werken doordat de hoofdpakketten 2, 3 

en 4 niet geheel op een voorgeschreven wijze na elkaar behoeven te 

worden afgewerkt. De meeste hoofdpakketten zijn lineair van opbouw, 

soms komen echter keuzepunten voor, waar een student kan kiezen uit 

twee blokken. Een uitgewerkt overzicht van de structuur van OPA-2 

is weergegeven in bijlage 8 (zie ook Braak, 1974). 

Figuur 7: Globale structuur van OPA-2 

100 

Informatie over OPA -------------------
I 

~~~!92~~~~!_! 
Inleiding 

.-------------------------~~r-------------------------, 
I 'f I 

~~!92~~!-~ 
Over theorieen uit 

de sterkteleer 

I 

~~~!92~~~~~-~ 
over de werkwijzen bij 

dynamische systemen 

I 

~~~!92~~~~!-~ 
Afsluiting 

~~!92~~!-~ 
Ana loge 

computer 

I 

In de globale structuur van figuur 7 komen een aantal van de in § 10.2 

genoemde principes tot uiting. Hoofdpakket 1 vormt een uitgangssitua-



tie, waar de studenten in een blok geconfronteerd worden met een al

gemeen model voor probleemoplossen; op welke wij~e een probleemoplos

sings-cyclus kan worden doorlopen. In blok 2 van dit hoofdpakket be

studeert de student een blok "wetenschap", waarin informatie gegeven 

wordt over de wij~e waarop theorie~n tot stand komen, wat de beper

kingen ~ijn van theorieen, enz. 

In de naast elkaar geplaatste hoofdpakketten 2 en 3 worden verschil

lende vakinhouden, respectievelijk sterkteleer en dynamische systemen 

aan de orde gesteld, met daaraan gekoppeld gereedschappen en specifie

ke methodieken. In beide hoofdpakketten wordt aan de hand van inhou

delijk'verschillende theorieen onder meer de nadruk gelegd op de wijze 

waarop theorieen in elkaar zitten, wat beperkingen en mogelijkheden 

zijn, en hoe benaderingen zijn te construeren. De wijze waarop een 

theorie is te kwantificeren komt in hoofdpakket 4 aan de orde door oe

feningen op de analoge computer. De noodzaak van het gebruik van deze 

machine wordt in de loop van hoofdpakket 3 duidelijk gemaakt. De in

houd van hoofdpakket 5, de afsluiting, bestaat uit drie verschillende 

blokken. Door de inhoud van deze blokken wordt vooral de doelstelling 

van het oplossen van problemen operationeel gemaakt. Elk blok, waar

van de student er een meet kiezen, bestaat uit een complex probleem, 

gebaseerd op de uitbreiding, toepassing en integratie van de theorie

en en methodieken uit de voorafgaande hoofdpakketten. 
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11 UITVOERING 
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Voor de uitvoering in systeemvorm van OPA-2 werd gebruik gemaakt van 

de kennis en de ervaring die werden opgedaan bij de constructie en 

evaluatie van een geindividualiseerd onderwijssysteem voor eerstejaars 

studenten in de technische mechanica. 

In Verreck (1973) wordt een overzicht gegeven van de evaluatie van dit 

systeem voor wat betreft de onderwijskundige uitgangspunten. Daarnaast 

werkte een programmeergroep aan de besturing van een geindividualiseerd 

onderwijssysteem door middel van de computer. In Braak (1974) wordt een 

beschrijving gegeven van een aantal aspecten van de constru~tie en be

sturing van dit type onderwijssystemen. 

In bovengenoemde twee publicaties zijn voldoende aanwijzingen te vinden 

om constructie- en besturingsvraagstukken van een geindividualiseerd on

derwijssysteem op te lossen. Daarop zal hier verder niet worden ingegaan. 

De derde component in het te construeren onderwijssysteem, hoe kunnen 

analytische en probleemoplossende vaardigheden van studenten bevorderd 

worden, zal hier vooral aan de orde worden gesteld. 

Om deze doelstelling te bereiken worden voor elk blok aan de studenten 

de volgende hulpmiddelen beschikbaar gesteld met behulp waarvan het stu

deergedrag gericht kan worden op de te verwerven vaardigheden (zie ook 

Braak, 1974). 

(1) samenvattingen van de inhoud van de leerstof in het desbetreffende 

blok eventueel met het aangeven van relaties met voorafgaande blokken, 

(2) suggesties, die aangeven op welke wijze door de student de doelstel

lingen gerealiseerd_kunnen worden. Deze suggesties houden onder ande

re in verwijzingen naar hoofdstukken uit leerboeken of naar andere 

media. In de meeste blokken wordt een beroep gedaan op geschreven 

teksten. 

(3) studievragen, die de student er toe kunnen brengen op bepaalde delen 

van de leerstof dieper in te gaan en !1em suggereren belangrijke ge

volgen van of verschillen tussen relaties uit te werken. 

(4} beweringen, die de student confronteren met een aantal uitspraken 

die door studenten die de leerstof van het betr~ffende blok onvol-

doende beheersen, naar voren worden gebracht. 

Deze beweringen kunnen al of niet waar zijn, soms in een beperkt ge

bied waar en kunnen soms door uitbreiding wel algemene geldigheid 



krijgen. Door na te denken over deze beweringen kan de student zijn 

critische en analytische vaardigheden oefenen. 

(5} problemen over het betreffende stuk leerstof, die vergezeld gaan van 

een omschrijving en een verantwoording van de gevolgde oplossingsme

thode(n). De nadruk ligt hierbij op het opsplitsen van de probleem

ruimte in subproblemen, het kiezen van geschikte oplossingsstrategie

en en controle op de (tussen)-resultaten. Ook worden modificaties van 

het oorspronkelijke probleem geformuleerd, die een wat gewijzigde me

thode van oplossen vereisen. Door aanbieding van problemen wordt de 

student gestimuleerd na de bestudering en de interpretatie van de 

leerstof deze toe te passen. Om te voorkomen dat de studenten meer 

waarde gaan hechten aan het bereiken van de eindoplossing dan aan de 

methode van oplossen., wordt in de aangeboden ui twerking van de preble

men dan ook de nadruk gelegd op het oplossingsproces, op de wijze(n) 

waarop de probleemruimte dooriopen kan worden. Bovendien worden va

rianten in het oplossingsproces beschreven om te voorkomen dat de 

student in een set komt van "er is maar een goede manier van oplos

sen11. 

(61 terugkoppeling door middel van studietoetsen. Nadat een student de 

leerstof van een blok heeft bestudeerd, beantwoordt hij een aantal 

toetsvragen over de betreffende leerstof. De toetsen die in OPA-2 

worden gebruikt zijn van het multiple-choice of het multiple-true~ 

false type. Bij het eerste type is slechts een van de antwoordalter

natieven per item goed, bij het tweede type is het aantal goede al

ternatieven per item variabel. Bij de constructie van de toetsen door 

de docenten werd qetracht de essentiele elementen te toetsen die be

heerst moeten worden om problemen op te lossen. Een uitgebreide ver

antwoording van de constructie van de toetsen is te vinden in Braak 

en Janssen (1972) en in Braak (1974). 

Bij de constructie van de toetsen werd ervan uit gegaan dat de vraag

vorm de toetsconstructie zo weinig mogelijk beperkingen moest opleg

gen en dat de antwoorden objectief scoorbaar en daardoor automatisch 

verwerkt konden worden. Zodoende kwam men tot de volgende vraagvorm: 

elke vraag bestaat uit een of meer onderdelen, de items. Elk item 

biedt een aantal alternatieven aan. Per vraag kunnen maximaal vijf 

items voorkomen en elk item mag maximaal vijftien alternatieven be

vatten. Alle items van een vraag hebben betrekking op een bepaald 
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probleem of probleemgebied. Binnen deze vraagvorm kunnen zowel het 

multiple-choice als het multiple-true-false type gebruikt worden. 

Een team medewerkers omschreef de bij een groep deeldoelstellingen 

van een blok behorende basisitems, die door een of twee docenten 

verder werden uitgewerkt, ook wat betreft variaties op een basisitem, 

zodat parallelvragen geconstrueerd konden worden om dezelfde deeldoel

stellingen te meten. 

Om te toetsen of de doelstelling: "het kunnen oplossen van bepaalde 

problemen" werd bereikt, werd bij de constructie van de toetsvragen 

de volgende werkwijze gehanteerd. 

Uitgangspunt voor een vraag is een probleem, waarin belangrijke as

pecten van een stuk leerstof operationeel moeten worden. In de eer

ste fase van de vraagconstructie wordt een modeloplossing van het 

probleem geformuleerd dat als antwoord op de vraag zou kunnen die

nen. Het probleem wordt opgedeeld in subproblemen en er wordt aange

geven in welke stappen de probleemruimte moet worden doorlopen. In 

deze modeloplossing wordt aangestreept welke onderdelen zodanig essen

tieel zijn dat ze in een item geformuleerd moeten worden, Op deze 

manier ontstaan onderwerpen voor items (zoals de volgorde van deel

problemen, het toekennen van tekens en het toepassen van operatoren) 

waaruit afgeleid kan worden hoe een student de probleemruimte door

loopt. Op deze wijze is een poging gedaan het vraagmateriaal te schei

den in min of meer samenhangende delen binnen een probleem. De veron

derstelling hierbij is, dat een student slechts dan de goede antwoord

alternatieven kan aangeven, indien hij voldoende inzicht heeft in de 

wijze waarop de probleemruimte moet worden doorlopen • 



12 SYSTEEMEVALVATIE 

Bij systeemconstructie en -evaluatie gaat het niet om strikt experi~ 

menteren zoals in psychologisch laboratoriumonderzoek, maar om het 

achterhalen van relaties tussen input- en outputgegevens. Bovendien 

zijn in een complex systeem, zoals in bijlage 8 beschreven, niet 

alle variabelen onder controle te houden en werd de opzet van het sys

teem ten dele gebaseerd op ad hoc beslissingen. Lang niet alle vragen 

met betrekking tot de evaluatie van het systeem zijn opgelost, omdat 

nog onvoldoende kennis aanwezig is om het probleemoplossingsproces ob

jectief meetbaar te maken. 

De samenwerking tussen de groepen Technische Mechanica en Onderwijsre

search leidt er echter toe dat steeds meer problemen van systeemcon

structie worden opgelost. Deze studie geeft dan ook een beschrijving 

van een bepaalde fase in het gezamenlijke programma van systeemcon

structie en -evaluatie waarin management en automatisering niet meer 

de belangrijkste rol spelen. Deze twee problemen zijn grotendeels opge

lost. Het gaat nu om een volgende fase van de ontwikkeling van het OPA

systeem, namelijk OPA-2, waarin vooral de inhoudelijke aspecten van het 

leren van analytische en probleemoplossende vaardigheden geoptimali

seerd dienen te worden. 

Voor de evaluatie van OPA-2 zijn de volgende gegevens beschikbaar~ 

(1) inputgegevens: de scores op een aantal psychologische tests, die 

aan het begin van de cursus aan de deelnemers van OPA-2 werden 

voorgelegd en de studieresultaten van een aantal voorafgaande cur

sussen in de vorm van tentamencijfers. 

(2) outputgegevens: de scores op de studietoetsen per blok en per hoofd

pakket, de reacties op een vragenlijst die aan het einde van de cur

sus aan de studenten werd voorgelegd en een zogenaamde herhalingsindex 

die aangeeft hoe vaak een student de terugkoppelingscyclus van de 

blokken moest herhalen. Indien een student over de gehele cursus 

geen enkele maal deze cyclus moest herhalen is de index nul. Deze 

index varieerde van 0 tot 8. Het theoretische maximum dat deze~ndex 

kan bereiken is 54. Tenslotte is er het gegeven of een student al of 

niet geslaagd is voor OPA-2, namelijk of.~j aldan niet tussentijds 

~et systeem heeft verlaten. 
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12.1 Psychologische tests en studieresultaten 
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Onderstaande negen psychologische tests die aan de deelnemers aan 

OPA-2 werden voorgelegd, zijn gekozen onder de verwachting dat zij 

een aantal cognitieve randvoorwaarden vormden voor analytische vaar

digheden en het kunnen oplossen van problemen. Per test .is vermeld 

welke cognitieve factor daarmee wordt gemeten. 

(1) Algemene intelligentie, gemeten met de intelligentietest van 

A. Heim (1947). 

(2) Niet-verbaal abstractievermogen, gemeten met de TNVA (test voor 

niet-verbale abstractie van Drenth, 1964). Deze test doet een be

roep op de bekwaamheid om te kunnen abstraheren, waarbij het gaat 

om het waarnemen van relaties in abstracte figuurpatronen. 

(3) Sensitiviteit voor problemen, gemeten met de apparatentest (French, 

1963). Voor deze test zijn twee scores berekend:"!!!@91.Y!!.I", het aan

tal voor de hand liggende verbeteringen dat wordt aangegeven voor 

apparaten en 9~~~~!~~, belangrijke verbeteringen in structuur, ge

bruik of afwerking die niet voor de hand liggen. 

(4) Evaluatie, gemeten met de logisch redenerentest (Van Dam en Hool

werf, 1970). Deze test doet een beroep op het deductieve denken·, 

het trekken van logische, sluitende conclusies uit gegeven infor

matie. 

(5) Flexibiliteit van klassen, gemeten met de v~rschillende gebruiks

mogelijkheden test {French, 1963), Deze test is een maat voor het 

vermogen om snel te kunnen wisselen van de ene naar de andere ca

tegorie bij het zoeken naar informatie. Aangegeven meet worden wel

ke gebruiksmogelijkheden bedacht kunnen worden voor een aantal ob

jecten. 

(6) Herdefinitie, gemeten met de test verborgen figuren (French, 1963), 

Herdefinitie wordt hier omschreven als negatief gecorreleerd met 

functionele fixatie, rigiditeit bij het gebruiken van objecten of 

bij het definieren van informatie. Fixatie beinvloedt de mate van 

ingebedheid van de noodzakelijke informatie. 

(7) Adaptieve flexibiliteit, de test lucifers-problemen (French, 1963), 

die de geschiktheid nagaat om te kunnen wisselen van:oplossings

strategie, teneinde aan nieuwe eisen voortkomend uitde figurale 

problemen {configuraties van lucifers) te kunnen voldoen. 



(8) Formuleren van hypothesen, gemeten met de gevolgentest (French, 

1963), die een maat is voor het kunnen formuleren van gevolgen 

die voortkomen uit een in de test aangeboden situatie. Er worden 

twee scores berekend: "~~!!~!:!!:!", voor de hand liggende veronder

stellingen en "!:~~", veronderstellingen die niet rechtstreeks 

uit de situatie volgen maar bijvoorbeeld een transformatie naar 

een andere situatie vereisen. 

(9) Prestatie-motivatie en faalangst 1 gemeten met de prestatie-moti

vatietest (!:..:!!:.,!•) van Hermans ( 1968), Er worden drie scores be

rekend: ~~~~!~:iEl• een maat voor het prestatiemotief, de wil om 

iets te presteren, ~~~~!~:1~:), de negatieve faalangst, een vorm 

van angst die nadelig is voor het leveren van prestaties die com

plex van aard zijn en ~~~~!~:1~~) , de positieve faalangst, waar

door het leveren van zo'n•prestatie positief beinvloed kan wor

den. 

De OPA-2 cursus werd gevolgd door studenten van de afdeling Werktuig

bouwkunde in hun derde studiejaar, in het zesde semester. Een tweede 

groep inputgegevens bestaat uit de tentamenresultaten van een aantal 

cursussen die de studenten in de voorafgaande semesters hebben gevolgd. 

In tabel 32 wordt een overzicht gegeven van gemiddelden en standaard

deviaties van dit initieel repertoire. 

12.2 outputgegevens 

In figuur 7 is aangegeven dat de cursus OPA-2 opgebouwd is uit vijf 

hoofdpakketten. Over de hoofdpakketten 2 en 3, respectievelijk over 

theorieen uit de sterkteleer en over de werkwijze van ~namische sys

·temen waren objectieve studietoetsen beschikbaar. De andere hoofdpak

ketten warden getoetst door middel van het uitwerken van complexe pro

blemen OP papier (hoofdpakket 5) en door probleemoplossen op de analo

ge rekenmachine (hoofdpakket 4}. Voor deze eerste analyse van het OPA

onderwijssysteem zijn alleen de gegevens uit de hoofdpakketten 3 en 4 

gebruikt als outputgegevens, omdat voor deze pakketten objectieve stu

dietoetsen aanwezlg waren. Voor de analyses in deze studie werd boven

dien alleen gebruik gemaakt van de resultaten van de eerste maal dat 

een student de studietoets van een blok maakte, Het was de bedoeling 

na te gaan hoe studenten scoorden op de toetsen na een eerste confron

tatie met de leerstof. Elk hoofdpakket is onderverdeeld in een aantal 

hoofdstukken en delen. (Zie bijlage 8 voor de volgorde van de delen). 
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In de tabellen 27 en 28 is een overzicht gegeven van de gemiddelde 

scores op de eerste toetspogingen11 • Elke eel in de tabellen geeft 

een blok aan en een hoofdstuk met zijn delen wordt per kolom weergege

ven. Een tweede gegeven is de herhalingsindex. In figuur B is een over

zicht gegeven van de frequenties van deze indexen. De meeste studenten 

hebben volgens dit overzicht 2, 3 of 4 maal een blok moeten herhalen. 

Een derde outputgegeven is het aantal geslaagden, dat zijn de studen

ten die alle blokken, eventueel na een aantal herhalingen van blokken, 

met goed gevolg hebben doorlopen versus het aantal gezakten, dit is 

het aantal studenten dat zich tijdens de cursus heeft teruggetrokken. 

Het aantal geslaagden is 64 en het aantal gezakten is 17. 

Een vierde gegeven is de subjectieve reactie van de studenten op een 

vragenlijst die door hen aan het einde van de cursus werd ingevuld. 

In bijlage 9 wordt een overzicht gegeven van de vragen en de gemiddel

de scores hierop • 

11 de scores zijn getransformeerd naar een 100-puntsschaal. (Zie Bra4k 

en Janssen, 1972). 



Tabel 27: Hoofdpakket 2: Gemiddelde scores en standaarddeviaties per blok en per eerste toetspoging 

(scores op een 100-puntsschaal) 

Hoofdpakket 2: sterkteleer 

Hoofdstuk: 

1 2 3 4 5 6 

- - i Deel: X s X s X s X s s X s X 

7 

s 

n=64 n=59· n=5 n=64 n=64 n=16 n=42 

1 93.2 17.9 93.8 18.7 43.0 20.0 78.0 30.6 76.7 30.9 91.6 22.2 90.1 24.5 

2 92.7 20.5 79.0 29.5 100.0 0.0 89.5 24.3 91.6 22.2 87.4 26.2 82.5 29.5 

3 81.9 29.5 89.5 23.5 73.2 32.8 82.2 29.6 80.9 30.0 83.3 29.0 79.3 30.3 

4 84.3 28.0 92.6 20.3 59.8 32.8 88.0 25.2 95.0 17.2 49.8 29.0 78.1 31.1 

5 77.2 30.7 94.3 18.7 80.0 26.8 93.7 19.0 90.9 23.6 91.6 22.2 81.3 29.7 

6 88.8 23.7. 89.8 23.5 59.8 32.8 96.9 14.2 89.2 18.1 66.5 33.5 82.5 29.5 

7 74.6 31.9 - - 90.6 23.3 78.3 30.7 83.3 29.0 65.3 32.6 

8 83.5 28.2 - - 74.3 32.2 96.6 14.3 - 80.9 30.3 

9 - - - - 83.0 28.9 - -

N.B.: Niet elk hoofdstuk bestaat uit evenveel delen; de studenten konden kiezen uit de hoofdstukken 

3 en 4 en 6 en 7. 
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Tabel 28: Boofdpakket 3: Gemiddelde scores en standaarddeviatias per blok en per eerste toetspoging 

(scores op een 100-puntsschaal) 

Hoofdpakket 3: dynarnische systemen (n=64l 

Deel: Hoofdstuk: 

1 2 3 4 5 6 7 I 8 

-
X s X s X s X s X s X s X s X 

1 64.2 15.9 88.5 20.7 87.8 17 .o 78.2 16.5 90.1 15.8 89.1 14.9 79.0 21.5 76.4 

2 77.5 16.1 76.6 25.1 99.1 5.6 91.9 9.3 90.7 20.5 85.1 24.7 69.6 23.5 91.0 

3 96.8 8.5 75.5 26.9 86.6 17.4 95.3 13.7 94.2 8.0 88.8 26.4 80.7 21.3 77.0 

4 86.8 13.7 94.4 11.0 94.8 16.4 81.8 25.7 80.6 30.3 93.2 18.9 71.2 24.3 88.8 

5 91.6 22.2 84.1 24.3 94.8 16.4 83.8 14.9 92.2 20.8 86.5 21.5 83.2 13.4 82.6 

6 96.8 12.8 74.7 23.8 80.2 23.5 81.8 24.3 88.1 20.2 - - 78.1 

7 92.8 18.1 73.0 16.8 - 82.1 22.6 75.2 27.0 - - 70.8 

8 82.1 19.3 - 85.3 18.8 - - --
9 73.8 20.5 - - - --

s 

21.7 

28.4 

23.5 

15.1 

17.2 

20.8 

25.7 

-
-
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Figuur 8: Frequenties van de herhalinqsindexen 

12.3 Relaties tussen input~ en de outputgegevens 

Eerst zal worden nagegaan welke relaties er zijn tussen de eerste 

groep inputgegevens, de cognitieve randvoorwaarden, met de beschik

bare outputgegevens en daarna de relaties tussen de tweede groep in

putgegevens, het initieel repertoire, met de output. 

Vervolgens zullen de reacties op de vragenlijst worden geanalyseerd. 

12.3.1 Relaties tussen cognitieve randvoorwaarden en outputgegevens 

In tabel 29 is een samenvattend overzicht gegeven van de relaties 

tussen de psychologische tests, het aantal geslaagden en gezakten 

en de herhalingsindex. Alleen op variabele 13, de positieve faalangst 

is het verschil tussen de gemiddelde testscores van geslaagden en ge

zakten significant. De geslaagden scoren hoger op deze variabele, die 

aangeeft dat het activatieniveau in complexe situaties voor deze 

groep hoger is dan voor de gezakten. Deze maat zou een voorspeller 

kunnen zijn of een student in een complexe onderwijssituatie als 

OPA-2 voldoende geactiveerd wordt om met succes de cursus te doorlo

pen. De cognitieve variabelen blijken niet te differentieren tussen 

geslaagden en gezakten. 
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Tabel 29: Gemiddeldert"ert"startdaarddeViaties op de psychologische tests voor 

de totale groep en de geslaagden/gezakten en de correlaties tus

sen de herhalingsindex (h i } en de tests . 
TOtaal Geslaagd Gezakt correla-

t ties 
(n=71) , (n=54) testsco-(n=17) 

psychologische tests: res met 

xt s xl s x2 s xl-x2) n.i. 

1. A. Heim 20.5 3.7 20.1 3.7 21.5 3.6 -1.40 .12 

2. T.N.V.A. 28.9 5.2 29.1 5.3 28.4 4.7 .51 -.14 

3. Logisch redeneren 11.6 2.9 11.7 2.7 11.2 3.7 .61 .12 

4. Verborgen figuren 9.1 3.8 9.1 3.7 9.4 3.3 -.28 .10 

5. Apparaten (m) 5.6 3. 1 5.6 3.1 5.9 3.3 -.37 .27 --
6. Apparaten (d) 4.4 2.5 4.6 2.6 3.6 2.1 1.46 .01 

7. Versch. gebruiksmogelijkh. 30.9 9.1 31.6 9.1 28.6 8.5 1.16 .16 

a. Lucifers-problemen 8.7 1.9 8.7 1.9 8.6 1.9 .04 -.13 

9. GeVolgen (obvious} 5.1 3.4 5.2 3.2 "4.8 4.2 .35 .32 --
10. Gevolgen (remote} 14.1 6.3 14.7 6.3 12.5 5.9 .72 .01 

11. P.M.T.: p 19.6 6.5 19.9 6.4 18.7 6.5 .64 -.21 -
12. P.M.T.: F- 10.3 4.8 10.1 4.8 11.0 4.6 -.70 .09 

13. ,P,M.T.: 11'+ 8.7 4.4 9.3 4.3 6.9 4.4 1.90 -.17 --

p< .05: de waarde is eenmaal onderstreept 

p< .01: de waarde is tweemaal onderstreept 
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In de laatste kolom van tabel 29 is de correlatie weergegeven tus

sen de herhalingsindex en de psychologische tests. Hier zijn de drie 

correlaties significant. Twee cognitieve variabelen, namelijk de 

"medium"-score op de apparatentest (5) en de "obvious"-score op de 

gevolgentest (9) correleren op een 1 procent significantieniveau 

met de index. Dit i~liceert, dat een hogere score op deze tests 

een groter aantal herhalingen zou voorspellen. Met deze twee tests 

worden volgens Guilford (1967) enkele aspecten van het divergente 

denken bestreken. Bij beide scores, de medium en de obvious, gaat 

het vooral om de kwantiteit en niet om de kwaliteit van de ideeen 

en deze scores zouden een maat zijn voor ideeenrijkdom. Hoewel moei

lijk te interpreteren, zou een voorl~~ige conclusie kunnen zijn dat 

een student in het OPA-systeem meer kans op herhal!ngen heeft indien 



hij op dit type test veel voor de han.dliggende ideeen produceert. 

Er zijn wel veel ideeen, maar deze worden niet critisch bekeken, 

ze worden te vlug gebruikt, waardoor het leerproces ongunstig wordt 

beinvloed~ De herhalingsindex is significant negatief gecorreleerd 

met variabele 11, het prestatiemotief. Een hoge prestatie-motivatie 

houdt verb and met een manier van studeren, waardoor slechts weinig 

herhalingen nodig zijn. 

In tabel 30 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de psy

chologische tests en outputvariabelen in de vorm van gemiddelde sco

res op de hoofdstukken. De scores uit de tabellen 27 en 28 per blok 

zijn gemiddeld over hoofdstukken (de kolommen) van deze tabellen, zo

dat per hoofdpakket een maat verkregen werd over elk hoofdstuk. Deze 

procedure leek in deze eerste analyse van het OPA-systeem gerecht

vaardigd, aangezien in elk hoofdstuk een afgerond onderdeel van de 

leerstof wordt behandeld. 

Uit tabel 30 zijn de hoofdstukken (kolommen) 3 en 6 .niet covergeno

men, aangezien maar respectievelijk 5 en 16 studenten deze hoofd

stukken hebben bestudeerd. Tabel 30 geeft aldus een overzicht van 

de correlaties tussen de scores op de belangrijkste hoofdstukken 

van OPA-2 en de psychologische tests. Uit deze tabel volgt dat de 

algemene intelligentie (variabele 1) voor geen van de hoofdstukken 

voorspellende waarde heeft. De verschillende hoofdstukken hebben 

echter verschillende relaties met de cognitieve randvoorwaarden; Van 

hoofdpakket 2 is het eerste hoofdstuk positief gecorreleerd met va

riabele 4, de test verborgen figuren die een maat is voor de factor 

herdefinitie. Dit hoofdstuk gaat over de theorie van de roterende 

schijven, waar het opnieuw kunnen omschrijven van informatie nood

zakelijk is. Een reeds behandelde theorie wordt in dit hoofdstuk uit

gebreid, waarvoor het kunnen herdefinieren van bepaalde kennisele

menten belangrijk is. Hoofdstuk 2, waarin de theorie over schijven 

met variabele dikte.wordt behandeld,is negatief gecorreleerd met de 

factor herdefinitie, evenals met de variabelen 6 en 10, respectie

velijk apparaten.(drastisch) en gevolgen (remote). Deze laatste 

twee variabelen doen beide een beroep op het divergente denken, het 

kunnen produceren van niet voor de hand liggende ideeen en veronder

stellingen. HOog scoren op deze variabelen zou storend kunnen zijn 

voor het doorwerken van de theorie van di t hoofdstuk. De hoofdstuk-
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Tabel 30: Correlaties tussen psychologische tests en de gemiddelde scores op de hoofdstukken van de hoofdpak

ketten 2 en 3 

psychologische Hoofdpakket 2 (n=64) 

tests: 1 2 4 5 7 

1. A. Heim -.05 -.13 -.19 -.11 -.20 

2. T.N.V.A. .04 .04 -.05 -.07 -.06 

3. J.og. reden. .13 .03 -.13 .06 -.06 

4. verb. fig. .27 -.25 -.17 -.12 .20 -
s. app. (m) -.20 .06 -.08 -.07 

6. app. (d) .02 -.29 .OS .16 .05 -
7. . versch .gebr. -.01 -.18 -.12 .26 -.34 

-
B. lucifers .15 -.06 .OS .24 -.08 

9. gevolgen (o) -.18 -.14 -.06 -.05 

10. gevolgen (r) .17 -.3S -.04 .25 -.31 -- -
IlL P.M.T. :P -.03 -.03 .26 .28 .06 - -
12. P.M.T. :F- -.09 -.09 .07 -.19 .09 

13. P.M.T. :F+ .13 .12 -.2S -.03 -.08 -

N.B.: p<' .05: de waarde is eenmaal onderstreept 

p<' .01: de'waarde is tweemaal onderstreept 

1 

.21 

.23 

.01 

.10 

.01 

.19 

-.03 

.17 

-.OS 

.09 

-.14 

-.23 

.16 

Hoofdpakket 3 (n=64) 

2 3 4 5 6 7 8 

-.01 .05 -.04 -.01 -.11 .01 -.06 

.27 .21 .OS .02 .10 -.01 .12 

-.04 -.09 -.10 -.22 -.12 -.11 .19 

-.04 -.1S -.01 -.09 -.11 -.03 -.20 

-.16 .09 .06 -.08 -.09 -.07 .02 

-.07 .01 .11 -.23 .14 ,01 .02 

.OS .10 .17 1-·. -.01 -.03 -.07 

.14 .05 -.01 .04 -.23 -.03 .03 

-.27 -.06 .09 -.30 -.07 -.10 .11 -
.14 .08 .33 -.18 .18 .05 .14 

.23 .01 .26 .01 .03 -.01 .10 -
-.23 .1S -.11 -.07 -.19 -.13 -.14 

.16 -.03 -.08 .25 .11 -.04 ,08 -



ken 4 en 5 zijn beide positief gecorreleerd met variabele 11, het 

prestatiemotief. In deze twee hoofdstukken wordt de relatief moei

lijke theorie van energieprincipes behandeld, waarbij waarschijn

lijk een groter beroep wordt gedaan op het uithoudingsvermogen dan 

de andere hoofdstukken. Hoofdstuk 5 is bovendien positief gecorre

leerd met de variabelen 7 (verschillende gebruiksmogelijkheden) en 

10 (gevolgen, "remote"). Beide variabelen hebben gemeenschappelijk 

dat zij een maat zijn voor flexibiliteit in denken, zeals het kun

nen formuleren van niet voor de hand liggende veronderstellingen. 

In dit hoofdstuk worden nieuwe definities en operaties ingevoerd1 

evenals nieuwe elementen uit de wiskunde. Bovendien wordt in de 

theorie over energieprincipes op verschillende manieren naar een 

resultaat toegewerkt en worden de studenten gedwongen op verschil

lende manieren niet voor de hand liggende werkwijzen toe te passen. 

De positieve correlatie van de scores op dit hoofdstuk met tests 

voor flexibel denken zijn voor de constructeur van het onderwijs

systeem een aanwijzing dat de toetsen inderdaad meten wat bedoeld 

wordt. Hoofdstuk 7 is negatief gecorreleerd met de variabeleh 5 

(apparaten, "medium") 1 7 (gebruiksmogelijkheden) 1 9 (gevolgen 1 

"obvious") en 10 (gevolgen 1 "remote"). Al deze variabelen meten 

verschillende aspecten van het divergente denken. In dit hoofdstuk1 

waar de theorie over loodrecht op hun vlak belaste dunne platen 

wordt behandeld 1 zou het hoog kunnen scoren op tests voor divergent 

denken een remmend of storend effect kunnen hebben op het bestude

ren van de leerstof. 

In hoofdpakket 3 komen minder significante correlaties voor dan in 

het voorafgaande. Hoofdstuk 2 dat gaat over elementen van dynamische 

systemen in zowel het electrische als mechanische domein1is positief 

gecorreleerd met variabele ~' de TNVA1 een test voor het niet-ver

bale abstractievermogen en negatief met variabple 9, de test gevol

gen1 "obvious" (het kunnen formuleren van hypothesen~. In dit hoofd

stuk worden analogieen tussen electrische en mechanische systemen 

behandeld 1 waarvoor het kunnen abstraheren van de concrete mecha

nische of electrische domeinen een voorwaarde is. 

Hoofdpakket 4 1 analyse van elementaire dynamische systemen, corre

leert positief met variabe1<> 10 1 de test gevolgen 1 "remote". Deze 
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test doet een beroep op het kunnen £ormuleren van hypothesen, 

die nietvoor de hand liggen. In hoo£dpakket 5 komen modelvorming 

van £ysische systemen, systeemgra£en en het opstellen van vergelij

kingen aan de orde. De toetsen over deze leersto£ correleren negatie£ 

met variabelen 7 en 9, respectievelijk tests die een maat zijn voor 

de £actoren £lexibiliteit van klassen en het kunnen £ormuleren van 

hypothesen. Beide £actoren zijn een maat voor het kunnen trans£orme

ren van in£ormatie. Modelvorming, enz. 2:oals in dit hoo£dstuk aan de 

orde gesteld, zou gestoord kunnen worden door deze divergente denk

processen. Dit hoo£dstuk is positie£ gecorreleerd met variabele 13, 

de positieve £aalangst. Door de complexiteit van de leersto£ zouden 

studenten die hoog scoren op de2:e variabele met meer succes dit hoo£d

stuk kunnen doorwerken. 

In de overige hoo£dstukken van hoo£dpakket 3 komen geen signi£icante 

correlaties met de tests voor. 

Concluderend kan gesteld worden dat er aanwijzingen zijn dat de ver

schillende leersto£eenheden een beroep doen op verschillende £acto

ran van de cognitieve randvoorwaarden en omgekeerd, dat bepaalde 

£actoren juist remmend o£ storend kunnen zijn. 

Teneinde na te kunnen gaan welk globaal verband er is tussen ener

zijds de psychologische tests en anderzijds de scores op de hoo£d

stukken van de twee hoo£qpakketten is een canonische correlatie-ana

lyse uitgevoerd. Het programma voor, deze analyse berekent een line

aire combinatie van de psychologische tests (de predictoren) die zo 

hoog mogelijk correleert met een lineaire combinatie van de scores 

op de hoo£dstukken (de criteria). Anders gezegd: welk type psycholo

gisch pro£iel is geassocieerd met welk soort patroon van studiepres

tatie. Alleen de signi£icante (p<.10) canonische correlatie met bij

behorende gewichten op de canonische variaten zijn weergegeven in 

tabel 31. 

De eerste canonische correlatie berust op een negatieve samenhang tus

sen de predictor 10, de vaardigheid om niet voor de hand liggende, on

gewone responsen te geven enerzijds en een aantal hoo£dstukken uit de 

beide hoo£dpakketten anderzijds. Slechta het laatste hoo£dstuk van 

hoo£dpakket 3 hee£t een matig pcsitie£ gewicht op deze canonische va

riaat. De tweede canonische correlatie wijst op een verband tussen de 

predictoren 11, 12 en 8, respectievelijk de prestatie-motivatie en het 



Tabel 31: Canonische analyse op de cognitieve randvoorwaarden en de gemid

delde scores op de hoofdstukken 2 en 3 

predictoren: 

1. A. Heim 

2. T.N.V.A. 

3. Logisch redeneren 

4. Verborgen figuren 

5. Apparaten (m) 

6. Apparaten {d) 

7. Versch. gebruiksmogelijkhedeD 

8. Lucifers-problemen 

9. Gevolgen {o) 

10 .• Gevolgen (r) 

11. P.M.T. {P) 

12. P.M.T. {F-) 

13. P.M.T. {F+) 

criteria: 

1 

2 

4 

5 

gewichten OP. canon. variaten 

1 

.49 

-.09 

-.11 

-.43 

.25 

-.01 

-.02 

-.15 

.34 

.73 

-.05 

-.19 

.04 

-.35 

-.65 

.07 

.07 

2 

-.51 

-.40 

.34 

.34 

.10 

.10 

.30 

.71 

.32 

-.16 

-.56 

.55 

-.18 

.39 

-.02 

.15 

.11 

_______________________________ !_ ----=~g!________ -----=~Q~-----
1 .36 -.06 

2 -.08 -.66 

3 -.14 -.05 

4 .29 .04 

5 -.06 -.44 

6 -.20 -.62 

7 .26 -.21 

8 .51 .09 

canonische .correlatiP .93 • 75 .. 

p < .005 <1 .10 
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kunnen uitvoeren van figurale manipulaties, en de hoofdstukken 2 en 6' 

van hoofdpakket 3, die bier een negatief gewicht hebben. Deze hoofd

stukken doen waarschijnlijk een beroep op de prestatie-motivatie, 

maar vereisen juist niet de vaardigheid om in figurale problemen 

transformaties te realiseren. 

Uit de voorafgaande analyses van de relaties tussen de cognitieve 

randvoorwaarden en de studieprestaties kan geconcludeerd worden dat 

deze relaties een bijdrage kunnen leveren aan de evaluatie van het 

systeem. Een aantal cognitieve factoren blijken positief gecorre

leerd te zijn met een aantal hoofdstukken; hoog scoren hierop zal 

een positief effect kunnen hebben op de studieresultaten .• Daarente

gen zijn er ook cognitieve factoren waarop een hoge score juist rem

mend of storend kan zijn voor het bestuderen van bepaalde delen van 

OPA-2. Dit geldt met name voor divergente denkprocessen, daar waar 

een beroep wordt gedaan op het genereren van ideeen en het kunnen 

geven van niet voor de hand liggende veronderstellingen. In de test

batterij waren ook tests opgenomen die geen enkele relatie bleken 

te hebben met de studieresultaten. De algemene intelligentie, geme

ten met variabele 1, de test van A. Heim,bleek niet te differenti~ 

eren. Waarschijnlijk is deze groep derdejaars studenten al zodanig 

geselecteerd, dat deze maat voor deze steekproef niet meer differen

tieert. Het lijkt gerechtvaardigd bij de eerste iteraties van een 

nieuw onderwijssysteem de studenten een nogal uitgebreide reeks 

psychologische tests te laten maken. Voor latere iteraties zouden 

een aantal tests die weinig of niet differentieren weggelaten kun

nen worden. De constructeurs van het onderwijssysteem kunnen op 

grond van relaties tussen cognitieve variabelen en studieresultaten 

nagaan in hoeverre de toetsen een beroep doen op verschillende cog

nitieve factoren. Voor een aantal hoofdstukken bleken de relaties 

tussen cognitieve variabelen en toetsen in de gewenste ·richting te 

liggen. Voor een aantal andere hoofdstukken zou de constructeur de 

leerstof en de toetsen aan een dritisch onderzoek kunnen onderwerpen 

en eventueel veranderingen kunnen aanbrengen. In een volgende itera

tie van het systeem kan dan, eventueel met een beperkter aantal psy

chologische tests, nagegaan worden welke veranderingen in genoemde 

relaties zijn opgetreden. 

1.2.3.2 Relaties tussen het initieel repertoire en outputgegevens 

In tabel 32 is een overzicht gegeven van de gemiddelde tentamenre-
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sultaten van de totale OPA-2 groep, de geslaagden versus de gezak

ten en de eorrelatie van de tentamenresultaten met de herhalingsin

dex. 

Uit deze tabel volgt dat de geslaagde studenten significant betere 

tentamenresultaten behaalden op wiskunde 2 en kennis van werktuigen 

2. Deze twee cursussen kunnen kenniselementen bevatten die het met 

succes volgen van OPA-2 positief be!nvloeden. Twee andere variabelen 

uit het initieel repertoire, technische metaalkunde en kennis van 

werktuigen 2 zijn significant negatief gecorreleerd met de herhalings

index. Naarmate op deze vakken betere resultaten worden behaald is de 

kans op het zonder herhalingen doorlopen van OPA-2 groter. Bijna alle 

andere variabelen zijn eveneens negatief, zij het niet significant 

met de herhalingsindex gecorreleerd; Blijkbaar is er een relatie tus

sen de mate waarin men zich inspant om goede tentamenresultaten te 

behalen en het voor de.eerste keer met succes doorlopen van de blok

ken van OPA-2. 

Tabel 32: Gemiddelden en standaarddeviaties op het initieel repertoire voor 

de totale groep en de geslaagden/gezakten en de correlaties tussen 

de herhalingsindex (h.i.) en het initieel re~rtoire 

initieel totaal ... E gezakt 
t 

correlatiee 
ussen ten 

repertoire (n=81) (n=64) (n=17) amencij-

xt s x1 x2 s <icx2l fers en 
.i 

1. techn. metaalk. 7.5 1.2 7.5 1.7 7.7 1.2 .56 -:.31 
-

2. wiskunde 1 7.4 1.3 7.5 1.3 7.4 0.9 -.41 -.15 

3. wiskunde 2 7.6 1.2 7.6 1.2 7.0 1.1 -1.73 -.11 --
4. inl. techn. mech.1 7.2 1.3 7.2 1.3 7.1 1.3 -.21 -.13 

5. inl. techn. mech.2 7.1 1.1 7.2 1.5 7.3 1.1 .41 .06 

6. techn. verspaningsleer 7.0 1.1 7.0 1.2 7.1 0.8 .so -.19 

7. vormgeving + nauwkeurigh 6.8 1.1 6.9 1.2 6.9 0.6 -.07 -.07 

8. kennis van werktuigen 2 

9. werktuigk. construeren 

!:!..:..!!..:.=p< .05: de waarde is 

p< .01: de waarde is 

8.1 1.0 8.2 0.9 7.5 1.0 -2.66 
--

6.4 0.8 6.4 0.8 6.7 0.6 1.04 -.06 

et!inmaal onderstreept ·} eenzijdige overschrij-,. 

tweemaal onders treept · dingskans 
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Tabel 33: Correlaties tussen het initieel repertoire en·de scores op de hoofstukken van de hoofdpakketten 2 

en 3 en de herhalingsindex 

initieel li:oofdpakket 2 (n=64) 

repertoire· 1 2 4 5 7 

techn. metaall .15 ,23 .16 • 13 .05 . 

wisk. 1 .26 .12 .04 .23 -.10 -
wisk. 2 .04 .10 .08 .11 .18 

techn.mech.1 -.23 .06 -.12 -.01 .29 

techn.mech.2 -.10 -.01 -.10 -.02 .18 

techn. versp. l .11 .23 -.08 .01 .02 

vormg+nauwk. .27 -.11 -.21 -.10 -.10 

k. v. wer.kt 2 .16 .19 .05 .13 .12 

werkt.constr. .11 -.29 -.06 .21 .17 

·N.B,: p<.05: de waarde is eenmaal onderstreept 

p<.01: de waarde is tweemaal onderstreept 

Hoofdpakket 3 (n=64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

.. 
.03 .04 .02 .18 .09 .14 -.20 

-.10 .09 -.12 .15 -.07 .13 .36 .02 

.03 -.07 -.08 .01 .10 .14 .12 -.01 

.16 .03 .03 -.04 .17 .11 .08 -.30 -

.14 .04 -.07 -.17 -.02 -.01 -.02 -.15 

. 11 .11 .19 • 33 . .22 .37 .21 .04 
= -

• 35 .10 .16 .26 .12 -.05 .10 --
.01 .24 .08 .02 .27 .16 .08 .01 

-.19 .12 -.04 -.09 .13 .07 -.23 .10 

} eenzijdige overschrijdingskans 



Tabel 33 geeft een overzicht van de correlaties tussen het initieel 

repertoire en de gemiddeld~ scores op de hoofdstukken van hoofdpak

ket 2 en 3 en de herhalingsindex. In deze tabel zijn weinig syste

matische relaties te ontdekken. Variabele 8, vormgeving en nauwkeu

righeid is met vier hoofdstukken significant positief gecorreleerd. 

Dat er weinig systematische en significante correlaties gevonden wor

den tussen voorkennis en toetsscores, ken verschillende oorzaken heb

ben. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat de verschillende hoofd

stukken een beroep doen op geheel verschillende aspecten van het ini

tieel repertoire. Inspectie van tabel 33 ken de constructeur van het 

onderwijssysteem op het spoor brengen van deze relaties. Anderzijds 

bestaat de mogelijkheid dat de criteriummaat, de studietoets, een 

niet geheel juiste afbeelding geeft van de inhoud van de leerstof. 

Hoewel daar in deze studie geen aandacht aan wordt besteed, wordt 

bij de iteratieve verbetering van het onderwijssysteem ook veel aan

dacht gegeven aan de analyse van de afzanderlijke studietoetsen en 

de verbetering daarvan (zie Braak en Janssen, 1972 en Braak, 1974). 

12.3.3 Subjectieve perceptie door studenten van het OPA-2 systeem 

Aan het einde van de cursus kregen de studenten gelegenheid hun me

ning te geven over de wijze waarop zij OPA-2 hadden ervaren door een 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst en de reacties daarop zijn 

weergegeven in bijlage 9. Over het algemeen blijken de reacties van 

de studenten tamelijk pcsitief te zijn. Op de samenvattende vraag 

(nr. 26) of men het volgen van de cursus aan andere cursisten zou 

aanbevelen wordt door 74 procent positief gereageerd. Vraag 25 tracht

te na te gaan op welke wijze de studenten op de studietoetsen reageer

den:of wel als terugkoppeling of wel als een soort tentamen. Op grond 

van deze vraag werden de respondenten in twe~en gesplitst en de ge

middelden van de "terugkoppelingsgroep" en de "tentamengroep" op alle 

vragen vergeleken. Tabel 34 geeft een overzicht van de vragen die sig

nificant discrimineerden tussen de twee groepen. Uit deze tabel blijkt 

dat degenen die de studietoetsen vooral als een hulpmiddel zien om 

terugkoppeling te verkrijgen op een aantal aspecten van het systeem 

positiever reageren dan degenen die de toetsen vooral zien als een 

soort tentamen. Tussen alle vragen werden de correlatiecoefficienten 

berekend. De matrix wordt hier niet weergegeven, maar enkele signifi

cante samenhangen zullen kort worden same_ngevat. Er is een positieve 

187 



correlatie tussen het aanbevelen van de cursus aan anderen en het 

prettiger vinden van OPA-2 dan andere cursussen, het wenselijk vin

den dat meer onderwijs op de T.H.E. in OPA-vorm wordt gegeven, het 

met niet veel inspanning de cursus doorlopen, deze wijze van stude

ren plezierig vinden, de inhoud goed vinden, volgens een eigen sche

ma werken en de toets vooral als een terugkoppeling zien. 

34: Gemidd~lden en standaarddeviaties op enkele vragen van de "te:tug=:..;:..;;;__;__ 

koppelings-" en de ".tentamengroep" 

terugkoppelings- tentamengroep 
1) 

vraag : groep t-waarde p 

( n=30) ( n=72) 

x -s X s 

1. Vond U OPA prettiger 

dan de andere vakken? 4.93 1.13 4.25 1.66 2.07 <, .os 
2. Vindt U het wenselijk 

als een groat deel van 

het onderwijs op deze 

wijze wordt gegeven? 4.10 2.02 3.24 1.90 2.03 < .OS 

22.d Oplossen van opgaven 

26, 
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in boeken was een aan-

sporing om de tekst 

van het hoek goed door 

te nemen 4.07 1.81 4.87 1. 72 2.02 <· .OS 

Zou U het volgen van de 

cursus aan andere aan-

bevelen? 1.92 0.28 1.67 0.47 2.33 < .05 

Het wenselijk vinden dat meer onderwijs in deze vorm wordt gegeven 

is positief gecorreleerd met het idee dat je zelf je tempo kunt be

palen, dat de tekst in de studieboeken voldoende was en dat de ken

nis uit boeken niet automatisch werd toegepast. Als men deze manier 

van studeren plezierig vond correleerde dit positief met een goede 

1) de .antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal, met het posi

tieve antwoord aan de hoge kant van de schaal. 



inhoud van de cursus, lage testnormen en zelf je studietempo kun

nen bepalen. 

Naarmate men de inhoud van de cursus goed vond werd ook de invloed 

van OPA op het bestuderen van andere vakken als gunstig ervaren, 

vond men dat de toetsen op hoofdzaken waren gericht en werd het ge

bruik van buitenlandse studieboeken zinvol geacht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het oordeel van de studenten 

over OPA-2 over het algemeen positief is. Bovendien blijkt het oor

deel over een aantal aspecten van de cursus een duidelijke samen

hang te vertonen. De manier waarop bijvoorbeeld de studietoetsen 

worden ervaren blijkt samen te hangen met het al of niet positief 

ervaren van een aantal andere aspecten van het onderwijssysteem. 

12.4 Samenvatting van de resultaten van OPA-2 

De evaluatie van een eerste iteratieve benadering van de OPA-cursus 

levert een aantal resultaten op waarmee de constructeur van dit on

derwijssysteem een volgende realisatie kan optimaliseren. De construc

teur kan nagaan op welke cognitieve vaardigheden wel of niet een be

roep wordt gedaan en beslissen of dit wel of niet in overeenstemming 

is met de gestelde doelen. Zo blijken de studenten die dit systeem 

na een of meer herhalingen van de blokken geheel doorlopen hebben 

juist door dit complexe onderwijssysteem tot een hager activatieni

veau gebracht te worden dan degenen die zijn afgevallen. COgnitieve 

variabelen differentieerden niet tussen deze twee groepen. Het na onvol

doende resultaat moeten herhalen van studieblokken,bleek negatief be

invloed te worden door het hoog scoren op tests die een maat zijn voor 

het produceren van ideeen en positief door een hoge score op het pres

tatiemotief en goede studieresultaten op voorafgaande cursussen. Dit 

type onderwijssysteem eist, in tegenstelling tot het meer traditionele 

onderwijs, een voortdurende inzet van de student gedurende een bepaal

de periode. Niet het in een korte tijd voorbereiden voor een tentamen, 

maar het wekelijks bezig zijn met de leerstof eist het zich willen in

zetten gedurende een langere periode. Dat ook de relatief moeilijke 

hoofdstukken uit OPA-2 positief gecorreleerd waren met het prestatie

motief wijst erop dat een wijze van studeren, waarin een continue in

zet verzekerd is, een positief effect heeft op de studieresultaten. 

Uit een analyse van relaties tussen eognitieve variabelen en de stu

dieresultaten van OPA-2 bleek dat op geheel verschillende cognitieve 
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factoren een beroep werd gedaan door de diverse hoofdstukken. Opval

lend was, dat bepaalde aspecten van het divergente denken, zoals idee

enrijkdom en het kunnen produceren van niet voor de hand liggende ver

onderstellingen een remmende of storende werking op het studieresul

taat kunnen hebben, voor wat betreft een aantal hoofdstukken, een en

kel hoofdstuk uitgezonderd, waar juist flexibiliteit in denken (het 

kunnen overgaan van de ene informatiecategorie naar de andere) wel een 

positieve relatie had met de studieresultaten. Gezien de doelstellin

gen van deze cursus: het stimuleren van analytische en probleemoplos

sende vaardigheden, is het mogelijk dat in de verschillende fasen van 

OPA-2 op verschillende cognitieve factoren een beroep wordt gedaan. 

Bij het uitbreiden van theorieen, het invoeren van nieuwe begrippen 

en operatoren in een veranderde context, wordt meer een beroep gedaan 

op divergente denkprocessen, terwijl bij het analyseren en toetsen 

van theorieen convergente denkprocessen een rol spelen. De uitkomsten 

van de evaluatie van relaties tussen cognitieve variabelen en studie

resultaten zullen door de constructeur van het systeem vooral gebruikt 

kunnen worden om de studietoetsen te analyseren. Het is mogelijk dat 

in de beginfase van de constructie een aantal toetsen nog een onvol

doende afbeelding zijn van datgene wat in de verschillende hoofdstuk

ken geleerd moet worden. 

Uit de analyse van de relaties van het initieel repertoire met de 

studieresultaten konden niet veel systematische verbanden worden af

geleid. De geslaagden voor deze cursus hadden op twee voorafgaande 

cursussen betere resultaten dan de gezakten. correlaties tussen voor

kennisvariabelen en studieresultaten op de hoofdstukken van OPA-2 kun

nen weer teruggekoppeld worden op de studietoetsen, waardoor de con

structeur een tweede instrument in handen krijgt om de toetsen te eva

lueren. Tenslotte kan de constructeur voor de herziening van OPA-2 een 

aantal gegevens ontlenen aan de subjectieve reacties van de studenten 

op dit systeem. Een opvallend verschijnsel is, dat een groot deel van 

de studenten de studietoetsen, die bedoeld zijn als een terugkoppelings

mechanisme, nog zien als een tentamen. Hoewel een aantal aspecten van 

OPA-2 door veel studenten positief worden ervaren, blijkt het al of 

niet positief waarderen van OPA-2 samen te hangen met d~ wijze waarop 

de toetsen worden ervaren. Door in hoofdpakket 1, de inleiding, voor-

al de nadruk te leggen op het terugkoppelingskarakter van de toetsen 



en door tijdens de cursus in persoonlijke contacten hierop te wijzen, 

zou een andere waardering van de studietoetsen verkregen kunnen worden. 

Omdat op de vraag of men tevreden is over het contact met de begelei

ders niet onverdeeld gunstig wordt gereageerd, kan hier een aanleiding 

in worden gevonden, via een intensiever persoonlijk contact tussen stu

denten en docenten, de perceptie van studietoetsen in positieve zin te 

beinvloeden. 
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De algemene doelstelling van deze studie was het verkrijgen van meer 

inzicht in het probleemoplossen in een technisch domein. Op grond van 

dit inzicht zouden constructieregels en -principes geformuleerd kunnen 

worden voor de constructie van onderwijssituaties waarin het probleem

oplossen bevorderd wordt. Een verkenning van het onderzoek op het ge

bied van probleemoplossen leverde een nogal chaotisch beeld op. Het 

bleek echter mogelijk de veelheid aan experimenten te ordenen binnen 

een model, ontleend aan Newell and Simon (1972). Door het ontbreken 

van voldoende relevant onderzoek op het terrein van het oplossen van 

problemen in het technisch onderwijs, was het niet mogelijk voor de 

probleemstelling van dit onderzoek duidelijke hypothesen te formuleren. 

Onderzoek naar probleemoplossen wordt namelijk vooral verricht op basis 

van elementaire problemen, die niet aan concrete onderwijssituaties 

zijn ontleend. 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat bepaalde aspecten voortdurend te

rugkeerden, waardoor een aantal zwaartepunten binnen het gebied zijn 

aan te wijzen. Zulke zwaartepunten zijn het operationeel worden van ele

menten uit het initieel repertoire in het probleemoplossingsproces, de 

invloed van cognitieve- en andere persoonlijkheidsvariabelen en de wij

ze waarop een probleemoplossingstaak wordt gestructureerd en aangeboden. 

Tenslotte bleek ook dat bij de oplossingsprocessen de nadruk vooral 

komt te liggen op het kunnen hanteren van zoekstrategieen, de heuris

tieken. 

Het onderzoek naar probleemoplossen dat beschikbaar is, richt zich voor

al op elementaire problemen, het kunnen oplossen van het probleem, re

laties tussen input en output en beschrijving van het proces. Voor het 

onderwijs is vooral van belang hoe het leren oplossen van problemen ge

stimuleerd kaQ worden. Onderzoek hierover is echter schaars. Enkele on

derzoekers rapporteren over de opzet en het effect van onderwijsprogram

ma's om problemen te leren oplossen, maar dan nog meestal op een niet 

vakspecifiek terrein. (Zie bijvoorbeeld Kilpatrick, 1969 en Covington 

et al, 1965). Geen van deze programma's is echter gebaseerd op een ex

pliciet geformuleerde theorie over het verkrijgen of veranderen van ge

dragsdisposities. 



Op grond van bovenstaande inzichten werd voor onze studie een onderzoek

opzet gerealiseerd, waarin door middel van drie benaderingswijzen infor

matie kon worden verkregen over probleemoplossen. Deze informatie zou 

dan benut kunnen worden bij beslissingen in toekomstige onderwijsconstruc

tieprojecten waar probleemoplossen een belangrijke rol speelt. Deze drie 

benaderingen zijn: (ai welke processen spelen zich af bij subjecten die 

technische problemen oplossen, (b) het vergelijken van onderwijssitua

ties, die gecreeerd zijn op grond van een theorie over het leren van ge

dragsdisposities en waarin probleemoplossen wordt aangeleerd, en (c) een 

eerste aanzet tot constructie en evaluatie van een concreet onderwijssys

teem, waarin probleemoplossen een belangrijke plaats inneemt. 

Een aantal aspecten van deze drie benaderingen zullen hierna worden be

sproken. 

(1) Procesanalyse van probleemoP,lossen 

Dit deel van het onderzoek was vooral gebaseerd op de analyse van pro

tocollen van niet-ervaren probleemoplossers die hardop denken. Hoewel 

deze techniek enige tijd door psychologen als niet adequaat werd be

schouwd voor het verwerven van kennis, wordt tegenwoordig weer erkend 

dat hardop denken een belangrijk hulpmiddel kan zijn om inzicht te krij

gen in het denkproces (De Groot, 1965 en Newell, 1967). Patronen van res

ponsen geven aanwijzingen over de wijze waarop de probleemruimte wordt 

doorlopen. Hieruit is enerzijds af te leiden welke onvolkomenheden aanwe

zig zijn bij ongeoefende probleemoplossers en anderzijds is uit protocol

len van geoefende probleemoplossers een model te construeren van een ef

fectief oplossingsproces. Ook Frijda en Elshout (1971) verdedigen deze 

descriptieve aanpak om kennis te verwerven over denkoperaties en het ver

loop van processen bij specifieke probleemtaken. De nadruk ligt hier op 

specifiek, omdat door veel onderzoekers te algemene modellen geconstru

eerd werden, die op alle denkprocessen van toepassing zijn. Hiervan is 

in§ 1.4 een kort overzicht gegeven. Deze informatie geeft echter onvol

doende aanwijzingen over de wijze waarop men iemand kan leren zijn vaar

digheid te vergroten op een specifiek gebied van probleemoplossen. 

Experiment 2 in deze studie, waarin protocollen van niet-geoefende pro

bleemoplossers werden geanalyseerd, leverde inderdaad informatie op over 

denkprocessen die al of niet adequaat waren. Uit deze gedetailleerde ken

nis over het probleemoplossingsproces bij studenten die nog niet door 

instructies zijn beinvloed, zijn enkele conclusies te formuleren. Het 
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bleek dat gedrag van ongeoefende of "slechte" probleemoplossers wordt 

gekenroerkt door ongerichte vorming van reeksen stimuli en responsen. Een 

onderdeel van een probleem, de stimulus, roept een bepaalde respons op, 

bijvoorbeeld uit het geheugen. Deze respons is op zijn beurt weer de sti

mulus voor een volgende respons. Een dergelijke probleemoplosser kan al

leen bij toeval eens tot een goed antwoord komen. Het denkproces wordt 

echter niet geleid, zoals bij een goede of geoefende oplosser door iets 

wat "controle door een schema" genoemd kan worden. Door zo'n schema, een 

globale afbeelding van de probleemruimte, wordt deze niet·doorlopen 

volgens ad hoc associaties van stimuli en responsen, maar het denken 

wordt gestuurd door een zoekproces, een stimulusconfiguratie van hoge-

re orde die het karakter heeft van een globale abstractie van het gehele 

oplossingsproces, inclusief een verwachting over de uitkomst. Uit de glo

bale verschillen tussen goede en slechte probleemoplossers was af te 

leiden dat door ongeoefende oplossers formulas automatisch worden toe

gepast, dat tekens niet goed worden gebruikt, dat zonder nadenken be

gonnen wordt aan het probleem, dat tussen de elementen in de probleem

ruimte duidelijke relaties ontbreken en dat de aandacht meer gericht 

is op het hoe dan ook bereiken van een oplossing dan op het oplossings

proces. Uit de discrepantie tussen de protocollen van geoefende en on

geoefende probleemoplossers zijn de volgende conclusies af te leiden, 

die bij de constructie van instructie in probleemoplossen zijn te ge

bruiken. 

Bij instructies dient de nadruk te worden gelegd op het prpces van op

lossen en niet op het al of niet goed zijn van de eindopl~ssing. Model

len van oefenproblemen dienen zo geconstrueerd te zijn dat de eerste 

stap in het model (zie figuur 4} namelijk de analyse van de probleem

stelling. waaruit een oplossingsstrategie wordt afgeleid, expliciet 

aan de orde komt. Het verdient bovendien aanbeveling niet alleen goede 

oplossingen te demonstreren, maar oak aan te geven welke verkeerde be

slissingen in de probleemruimte gemaakt kunnen worden. Deze verkeerde 

beslissingen kunnen ontleend worden aan de protocollen.van niet-geoefen

de probleemoplossers. Door de instructie kan voorkomen worden dat stu

denten in een set raken, door alternatieve wegen aan te geven waarlangs 

de probleemruimte doorlopen kan worden. Uit protocollen van niet-ervaren 

probleemoplossers kan bovendien worden aigeleid welk€ l:l.cunes in het ini-



tieel repertoire aanwezig zijn, waardoor in de instructie een herhaling 

of aanvulling van deze lacunes gerealiseerd kan worden. De individuele 

verschillen tussen goede en slechte probleemoplossers waren voor een 

klein deel terug te voeren op de gedragscomponenten uit het initieel re

pertoire die al of niet als parate kennis in het probleemoplossingspro

ces ingevoerd konden worden. Een strategie voor het ontwikkelen van on

derwijssituaties voor het leren oplossen van technische problemen zou 

het volgende kunnen inhouden. Na een analyse van het domein van de pro

blemen, wordt een reeks problemen geformuleerd. Aan een aantal ongeoe

fende studenten worden enkele van deze problemen voorgelegd. Via proto

collen van hardop denken, worden de zwakke punten opgespoord. Daarnaast 

worden door ervaren probleemoplossers schema's geconstrueerd voor het 

effectief oplossen van, deze problemen. De discrepanties tussen deze twee 

manieren van oplossen worden in·een reeks instructieproblemen operatio

neel gemaakt door middel van het benadrukken van oplossingsstrategieen, 

het expliciteren van verkeerde beslissingen in de probleemruimte en door 

het geven van additionele informatie over eventuele lacunes in het kennis

repertoire. De realisatie in een onderwijssituatie zal hierna aan de orde 

komen, bij de discussie onder punt 4. 

(21 PZaatsvervangend Zeren of Zeren van een modeZpersoon 

De tweede benadering in deze studie was het realiseren van instructiecon

dities, waaronder het probleemoplossings-leerproces van studenten bevor

derd wordt. Van de vier gerealiseerde instructievormen bleek de ONO-con

ditie het meest effectief te zijn. In deze conditie werd door de proef

personen een video-band geobserveerd, waarop een collega-student een pro

bleem oploste. Dit oplossingsproces werd bijgestuurd door een docent, 

die bij verkeerde beslissingen de probleemoplossers hierop attent maak

te. Ook in dit experiment bleken lacunes in het initieel repertoire enige 

negatieve invloed uit te oefenen op het probleemoplossen. De vier condi

ties die werden gerealiseerd, zijn ontleend aan een theorie over het le

ren van sociaal gedrag (Campbell, 1963). De conclusies van dit experiment 

dat het observeren van een modelpersoon, de ONO-conditie, het meest effec

tief was, wordt ondersteund door publicaties van Bandura (1971, 1969), die 

heeft gewerkt aan de theorievorming en het onderzoek van sociaal leren. 

De ONO-conditie,",Q_bservatie van een !:iet-ervaren oplosser",wordt in de 

literatuur "vicarious shaping" of "modeling" genoemd. "Vicarious shaping" 

of ~laatsvervangend leren of leren van een modelpersoon geschiedt door 
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observatie van een voorbeeld. Hierdoor zijn nieuwe gedragswijzen te ver

krijgen of bestaande te veranderen. Onderzoekingen op basis van de theo

rie van sociaal leren toonden aan dat practisch alle leerfenomenen die 

voortkomen uit directe ervaring plaats kunnen vinden via waarneming van 

een ander {de modelpersoonJ en de consequenties die dat gedrag voor de 

modelpersoon heeft (Bandura, 19691 . Volgens Bandura kan plaatsvervangend 

leren resulteren in drie verschillende typen gedragsveranderingen als 

resultaat van de confrontatie met stimuli van de plaatsvervanger: (1) 

leren van nieuwe responspatronen; voor dit effect is het noodzakelijk 

dat de plaatsvervanger nieuwe responspatronen laat zien die de waarne

mer nog niet heeft geleerd; (2) ~aarnemen van acties van de modelpersoon 

en de consequenties daarvan kunnen responsen in de waarnemer versterken 

of verzwakken; deze ontremmende of remmende effecten zijn vooral een 

functie van het waarnemen van de positieve of negatieve uitkomsten van 

gedrag die het model heeft ervaren; (3) het gedrag van de modelpersoon 

kan voor de waarnemer ook als discriminerende stimulus werken. Daardoor 

kan het verschijnen van eerder geleerde responsen in dezelfde algemene 

klasse positief worden beinvloed. Dit respons-verwerkingseffect dient 

onderscheiden te worden van ontremming, want daar wordt geen nieuwe res

pons geleerd. 

Het observeren van modelpersonen kan een effectief middel zijn om com

plex materiaal over te dragen. De studentwaarnemer wordt geconfronteerd 

met totale gedragsreeksen die nodig zijn voor een correcte taakuitvoe

ring. Relatief complexe responspatronen kunnen worden overgenomen, waar

door de voorafgaande fasen van responsselectie en het minimaliseren van 

fouten worden kortgesloten. Onderwijsmethoden waar de noodzakelijke res

ponscomponenten stukje voor stukje worden bijgebracht, laten het aan 

elkaar koppelen van deze componenten aan de student over. Daardoor ont

staat een grotere kans op fouten in de organisatie van het leerma~ri

aal dan bij plaatsvervangend leren. Dit wordt onder andere aangetoond 

door een experiment van Luchins en Luchins dat door Sahakian (1970) ge

citeerd wordt. Studenten maakten in een experiment meer dan 1000 fou

ten bij het leren van een gecompliceerde gedragsreeks. Deze reeks leer

den zij nooit volledig foutloos uitvoeren onder de conditie van respons

begeleiding ("guidance"} in de vorm van differentilHe terugkoppeling van 

correct uitgevoerde elementen van de 1. ks. Onder een andere conditie 

werd een modelpersoon geobserveerd, die het gewenste ~edragspatroon uit-



voerde. Hier werd een gedragsreeks wel foutloos geleerd, zonder de belas

ting van voortdurende responsterugkoppeling. Plaatsvervangend leren is 

vooral een proces waarbij aanbieding van activiteiten met een bepaald 

patroon de functie heeft van responsbegeleiding en structurering en niet 

een proces waardoor responsinformatie wordt verschaft. Het lijkt dan 

ook een goede methode om complexe zoekpatronen in een probleemruimte te 

demonstreren aan niet-ervaren probleemoplossers. Deze veronderstelling 

wordt gesteund door de uitkomsten van experiment 1, dat beschreven werd 

in deel II van deze studie. Onder de ONO-conditie die het meest effec

tief was, observeerden studenten een collega die de drie oefenproblemen 

oploste onder leiding van een docent. In het gedrag van de modelpersoon 

kwamen ook niet-correcte responsreeksen voor die gecorrigeerd werden 

door de docent. Dit wordt wel "vicarious reinforcement" genoemd. Dit is 

een methode om terugkoppeling te geven aan student-waarnemers. De waar

nemers herhalen de keuzen van de modelpersoon die wel beloond worden 

door de docent en vermijden keuzen die becritiseerd worden. Er is een 

groeiende belangstelling voor deze methode en volgens Gagne et al. {1969) 

verdient dit type leerprocessen veel aandacht als bron van belangrijke 

informatie over het gebruik van terugkoppeling, vooral bij groepsinstruk

tie. Rosenthal et al. {1972} baseren op een overzicht van recent onder

zoek de uitspr~k dat plaatsvervangend leren substantiele veranderingen 

in gedrag snel kan veroorzaken. Bovendien kunnen de verwachting en de 

motivatie met betrekking tot een taak positief beinvloed worden. Onder 

de ONO-conditie bleken de problemen ook sneller te worden opgelost dan 

onder de andere condities en de subjectieve reacties van studenten over 

het experiment waren in die conditie het meest positief. Rosenthal c.s. 

concludeerden dat plaatsvervangend leren eveneens effectief is op het 

gabled van begripsverwerving en transfer door stimulus-responscoordina

ties te demonstreren. In tegenstelling tot een controlegroep, zonder 

modelpersoon, werden de geleerde begrippen onder de modelconditie ge

generaliseerd naar nieuwe stimulusarrangementen in een transferfase. 

Zij stellen dan ook, dat plaatsvervangend leren veelbelovend is voor 

de overdracht van symbolisch materiaal. De effectiviteit van deze leer

processen is door hen eveneens aangetoond in oefenprocedures voor het 

aanlerenl van abstracte responspatronen. 

(31 Proeedures voor pZaatsvervangend Zeren 

Er zijn verschillende procedures voor plaatsvervangend leren mogelijk. 
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Ret modelgedrag kan aangeboden worden door een geschreven tekst, door 

een levend model of door een video-opname van een levend model, zeals 

onder de ONO-conditie. Volgens Bandura and Mischel (1965} kunnen al 

deze procedures effectief zijn als instructievorm. Er zijn echter ver

schillen. De waarnemers van een levend of videomodel zien het gedrag 

van een probleemoplosser in een reele situatie, ook wat de tijd van 

oplossen betreft. De aangeboden informatie kan door verschillende zin

tuiglijke kanalen worden opgenomen. De waarnemers observeren en verwer

ken de gebeurtenissen in een tempo, opgelegd door de presentatie. Bij 

een geschreven model, zeals onder de OMO~conditie kan iemand in eigen 

tempo een transcriptie van het oplossingsproces doornemen. flier ver

loopt de informatieverwerking via een kanaal. Het probleem is echter 

dat het hier noodzakelijk is dat geschreven verbaal materiaal wordt be

grepen. Videopresentatie doet een beroep op het vermogen perceptuele 

informatie te verwerken maar kan ook een compensatorische functie heb

ben door het geven van informatie die in een geschreven conditie door 

de proefpersonen zelf gegenereerd moet worden. Afwezigheid van audiovi

suele inhoud in een instructie kan van proefpersonen eisen dat zij eigen 

beelden genereren, waardoor een beroep wordt gedaan op perceptuele vaar

digheden. Koran and Snow (1971) veronderstellen op grond van onderzoek 

naar interacties tussen video en geschreven modelcondities enerzijds en 

persoonlijkheidsvariabelen anderzijds, dat video een compensatie kan 

zijn voor een tekort in bepaalde vaardigheden op het gebied van percep

tuele informatieverwerving en analyse. Een videomodel kan stimulusconfi

guraties in expliciete en concrete vorm aanbieden. Op deze wijze worden 

representaties van gedrag gegeven in de vorm van complexe visuele patro

nen, schema's, etc., die bij technisch probleemoplossen een belangrijke 

rol spelen. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat door middel van plaatsvervan~ 

gend leren en door plaatsvervangende terugkoppeling ("vicarious reinfor

cement"} nieuwe responspatronen effectief kunnen worden overgedragen, met 

name strategieen die nodig zijn om een bepaald type problemen te kunnen 

oplossen. 

Differentiele consequenties, zeals positieve of negatieve terugkoppeling 

op bet gedrag van de modelpersoon ("vjr~rious reinforcement") leidt bo

vendien tot versterking of uitwissing van al of niet g ~nste responsten

denties in de waarnemer. Onderzoek op dit gebied ondersteunt het hiervoor 



gestelde. Lange (19711 experimenteerde met een videomodel en na een ob

servatie van 20 minuten konden specifieke veranderingen in de waarne

mers, in dit geval leerling-docenten, worden waargenomen. Koran, et 

(19711 die een geschreven en een video-model op effectiviteit vergele

ken vonden de qunstigste effecten bij de videopresentatie. Frederiksen, 

al. (19741 slaagden erin door middel van een geschreven model een 

significante verbetering te realiseren in het leren formuleren van hypo

thesen die afgeleid moesten worden uit grafieken en tabellen, afkomstig 

uit wetenschappelijk onderzoek. Means, et al. (1968) construeerden een 

geschreven modelinstructie op basis van protocollen van hardop denken 

waarin gedragskenmerken van goede probleemoplossers werden gedemonstreerd. 

Doorwerken van deze instructie had als resultaat dat de proefpersonen 

een significante verbetering vertoonden op verschillende aspecten van 

probleemoplossend gedrag, zoals·het genereren van informatie uit de pro

bleemstelling en het combineren van operaties. 

Harris, et al. {1974) vergeleken drie condities met elkaar, namelijk een 

divergent denkend en een convergent denkend, geschreven model en een con

troleconditie, met alleen de instructie creatief te reageren. Op een cre

ativiteitstest behaalde de divergente modelconditie de beste resultaten, 

gevolgd door decontroleconditie. Hun conclusie was dat het observeren 

van een model een krachtiqer middel is dan slechts de instructie om cre

atief te reageren. 

Zimmerman, et al. {19731 vertoonden aan proefpersonen een videomodel dat 

divergente denktaken uitvoerde. Vergeleken met een controlegroep vertoon

de de groep die de modelpersoon had geobserveerd een significante verbe

tering op verschillende taken voor divergent denken. Field (19731 onder

zocht met videomodellen het effect van de status van modelpersonen, zo

als verschillen in sexe en collega-student of docenten. Hij concludeer

de dat een collega-model van dezelfde sexe effectief is en dat een model 

waaraan een hoge status wordt toegekend door de waarnemers meer effect 

heeft dan een model met een lage status. 

Concluderend kan gesteld worden dat plaatsvervangend leren een krachtiq 

middel kan zijn om gedragsdisposities aan te leren of te wijzigen. 

Doordat een videomodel een compensatorisch effect kan hebben ten aan

zien van tekorten in perceptuele vaardigheden en doordat het, in tegen

stelling tot een levend model, voortdurend ter beschikking van de student 

staat, verdient deze realisatie de voorkeur in situaties waar studenten 
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specifieke problemen moeten leren oplossen. 

(41 Reatisati.e van het Z.eren opZ.ossen van probZ.emen in een ondet'Wijs-

systeem 

Voor het realiseren van onderwijssysteemconstructies, waardoor probleem

oplossend gedrag bevorderd kan worden, kunnen de uitkomsten van experi

ment 1 en 2 en de discussie over plaatsvervangend leren gecombineerd 

worden. Deze combinatie leidt tot de volgende stappen die bij de sys

teemconstructie uitgevoerd worden: 

(al Analyse van een domein van problemen, die studenten moeten leren op

lossen na het bestuderen van bepaalde theorieen. Binnen dit domein 

wordt een reeks problemen gedefinieerd, waarin rekening gehouden 

wordt met opklimmende complexiteit, te maken transferstappen, enz. 

Het verdient aanbe~eling dimensies te vinden die de complexiteit van 

de problemen bepalen en op grond van deze dimensies problemen met 

toenemende mate van complexiteit te formuleren. (Zie bij·v. tabel 1). 

(bl Uit de aldus geformuleerde reeks problemen worden oefen- en trans

ferproblemen gekozen, zodanig dat in de oefenproblemen alle essen

tiele operatoren, principes, enz., aanwezig zijn. 

(cl Protocolanalyse van hardop denken van ongeoefende probleemoplossers 

van de oefenproblemen levert discrepanties op tussen de modeloplos

sing en het oplossingsproces van ongeoefenden. Bierdoor ontstaat in 

zicht in de wijze waarop verkeerde beslissingen in de probleemruimte 

worden genomen, welke operaties nog niet worden beheerst en welke 

noodzakelijke elementen uit het initieel repertoire n~et paraat zijn. 
(d) Door ervaren oplossers worden van de oefenproblemen modeloplossin-

gen geconstrueerd, waardoor enerzijds criteria worden verkregen voor 

het toetsen van oplossingen van studenten en anderzijds een basis 

verkregen wordt voor de constructie van de instructieconditie. 

(el De gegevens uit de analyse van de twee vorige stappen worden gebruikt 

bij de constructie van scenario's voor modelpersonen, die de oefenpro

blemen oplossen onder leiding van een docent. De ongeoefende probleem

oplossers uit stap c zouden als modelpersoon kunnen fungeren. Bij de 

constructie van het scenario worden nieuwe responspatronen ingevoerd, 

worden reacties van de docent op verkeerde acties van het model ge

programmeerd ("vicarious reinforcement"} en worden eventueel gecon

.stateerde tekortkomingen in het inicieel repertoil:~ aangevuld. 



(fl Het oplossen van de oefenproblemen door de modelpersoon wordt opge

nomen op een videoband. Is video-cassette apparatuur aanwezig, dan 

bestaat de mogelijkheid een reeks oefenproblemen beschikbaar te stel

len aan studenten, die zij in een geindividualiseerd onderwijssysteem 

op elk gewenst moment kunnen raadplegen. 

(g1 Na het observeren van de video opnamen volgt de aanbieding van de in 

stap b gekozen transferproblemen. Het toetsen van de kwaliteit van 

de oplossingen van deze problemen zou kunnen geschieden op basis van 

een analyseschema, dat afgeleid is uit de modeloplossingen (zie bij

voorbeeld bijlage 21. Aangezien dit.een tijdrovende zaak is, is het 

aan te bevelen toetsen te ontwikkelen voor probleemoplossingen die 

automatisch zijn te scoren. Een poging daartoe is gedaan bij de con

structie van OPA-2 (zie § 12.61. Uit de modeloplossing van transfer

problemen worden alternatieven afgeleid, die dienen als items in een 

meerkeuzetoets. Deze items worden zodanig geformuleerd, dat een stu

dent alleen kan aangeven of een item goed of fout is, indien hij 

zelf het probleem eerst heeft opgelost. Een iteratief proces van 

toetsconstructie op basis van onder andere itemanalyse, kan leiden 

tot de constructie van objectieve studietoetsenvoorprobleemoplossend 

gedrag. In geindividualiseerde onderwijssystemen zouden op boven

staande wijze instrumenten ontwikkeld kunnen worden voor het op ex

pliciete wijze oefenen en objectief toetsen van probleemoplossend ge

drag. 

(51 Systeemevaluatie 

Uit de systeemevaluatie van de in deze studie beschreven OPA-2 cur

sus kwam het sterk iteratieve karakter naar voren. Onderwijsvernieuw

ing kan niet steeds wachten tot over alle constructieregels voldoen

de zekerheid is verkregen. Gedeeltelijk op basis van gezond verstand 

en ad hoc beslissingen wordt het systeem geconstrueerd. Systeemevalu

atie, zoals beschreven in deel III leidt tot reconstructie van een 

aantal aspecten van de cursus en nadat opnieuw een aantal studenten 

de cursus heeft doorlopen geeft een evaluatie opnieuw aanleiding tot 

veranderingen aan het systeem. Opvallend bij een eerste evaluatie van 

OPA-2was.dat goede resultaten positief gecorreleerd waren met een 

hoge score op prestatie-motivatie .Dat. wil zeggen, het zich geregeld 

willen inzetten gedurende een langere periode. Ook Plomp (1974) die 

een geindividualiseerd onderwijssysteem evalueerde, vond een rela-
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tie met de prestatie-motivatie. Uit de analyse van de relaties tus

sen cognitieve variabelen en de studieresultaten in OPA-2 bleek 

voorts dat de verschillende onderdelen van het onderwijssysteem steeds 

een verschillend beroep dede~ op cognitieve variabelen. Sommige onder

zoekers in de leerpsychologie pleiten ervoor in geindividualiseerde 

cursussen rekening te houden met individuele verschillen in cog

nitieve aanleg of bekwaamheid. Onderzoek naar dit type relatie, 

de "aptitude-treatment" interacties (ATI) zou er toe moeten lei-

den dat in een geindividualiseerd systeem een verscheidenheid 

aan leertaken en media wordt aangeboden, georienteerd op de verdeling 

van intellectuele en persoonlijkheidsfactoren in de groep studenten. 

Verreck (19731 geeft een samenvatting van het ATI-onderzoek en komt 

tot de conclusie dat de uitkomsten van dit onderzoek niet erg bemoe

digend zijn. Het is niet te verwachten dat ATI-onderzoek op korte 

termijn zodanig consistente resultaten oplevert dat op grond hiervan 

onderwijscondities gerealiseerd kunnen worden die aansluiten op be

paalde persoonlijkheidskenmerken. Bovendien zouden in een dergelijk 

gedifferentieerd onderwijssysteem de kosten niet tegen de baten op

wegen. Uit de evaluatie van OPA-2 volgt eveneens dat de relaties 

tussen cognitieve variabelen en onderdelen van de leerstof zo com

plex en wisselend zijn, dat een ATI-benadering niet zinvol is. Plomp 

(1974) pleit echter voor een ATI-onderzoek binnen geindividualiseer

de onderwijssytemen in het hoger onderwijs. Eerder zou men uit kun

nen gaan van de veronderstelling dat studenten op dit niveau, die al 

een aantal selectiedrempels·hebben overwonnen, in staat geacht moe

ten worden hun cognitieve en niet-cognitieve voorkeuren af te stem

men op de taakomgeving die hen.wordt aangeboden. De energie die be

steed zou moeten worden aan ATI-onderzoek kan beter ge!nvesteerd 

worden in het optimaliseren van onder andere, de constructie en eva

luatie van zowel leerstofinhouden als van toetsprocedures. Bovendien 

stellen Tennyson~~· (1973) dat de ATI-methode gebaseerd is op 

maten v66r de taakuitvoering, ala variabelen voor het selecteren van 

adequate ge!ndividualiseerde onderwijsstrategieen. Zij toonden ech

ter aan dat onderdelen van een leerprogramma aangepast kunnen worden 

nadat een student eenmaal is beqonnen met het uitvoeren van de taak. 

Wel blijkt het zinvol in eerste iteraties van een onderwijssysteem 



relaties na te gaan tussen cognitieve variabelen en studieresultaten. 

Zoals in OPA-2, krijgt de constructeur een beeld van cognitieve vari

abelen die bevorderend of remmend werken. Op deze wijze kan bliiken 

of de doelstellingen, operationeel gemaakt in de studietoetsen, al of 

niet bereikt worden. Blijken de relaties tussen cognitieve variabelen 
en studieresultaten niet in de gewenste richting te liggen, dan kan 

twijfel ontstaan of de studietoets wel meet'wat bedoeld was. Een na

der onderzoek van de toetsen kan dan uitwijzen of dit meetinstrument 

wel geed is geconstrueerd. 



SUMMARY 

On probLem-soLving in a teahniaaL domain 

The general objective of this study was to obtain more knowledge about 

problem-solving processes in a technical domain. On account of this know

ledge it will be possible to formulate rules and principles to be used in 

construction of educational systems in which problem-solving is promoted. 

In part I of this study a survey of literature on problem-solving is given, 

structured in a model, derived from the theory of information processing 

of Newell and Simon {1972). Based on the outcomes of this survey, part II 

of this study gives a report of two exploratory experiments on problem-sol

ving in a technical domain. In the first experiment four treatments are 

defined, based on social learning theory (Campbell, 1963). In this ex

periment students in mechanical engineering at the Eindhoven University of 

Technology are given a training in solving mechanical problems under four 

different treatments: (1) observation of a written model-solution, {2) study

ing a written programmed instruction of the solution process with questions 

promoting divergent thinking, {3) studying a written programmed instruction 

of the solution process with questions promoting convergent thinking, and 

{41 observation of a video-recording of an unskilled problem solver {a stu

dentl who is solving the problem on the blackboard, assisted by a teacher. 

After studying three training-problems under the four treatments, the 

students are immediately given three criterion-problems to solte • After 

a period of five weeks they solved two problems again, to measure retention. 

All the eight problems are different, but within the same domain. The re-· 

sults of this experiment indicate that treatment 4 is the most effective. 

Under this condition the criterion-and retention-problems are solved in less 

time than under the other conditions. Also, scores on a number of quality

criteria are higher than in most of the other treatments. The second treat

ment is about equally effective on these criteria, but studying the training

problems under this condition is very time-consuming. 

There were also relations between the initial repertoire, the cognitive ca

pabilities and the manner in which the problem space was explored by the 

students. There are indications that mastery of specific elements from 

previous courses is necessary to solve this type of problems. Proficiency 

on these courses predicts a quick solution of the problems. Some cognitive 
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variables predict problem-solving quality, and the personality-trait intro

version was positively related to good performance. A questionnaire reveal

ed that students in the fourth treatment reacted the m0st positive on the 

problem situation, as compared with the other treatments. It is concluded 

that observation of a video-recording of a fellow-student who is solving 

the problem and who receives feedback from a teacher, is an effective way 

of learning to solve this type of problems. 

The objective of the second experiment, reported in part II of this study, 

was to obtain more insight in the problem-solving process. In this experi

ment the same problems as in the first experiment are used. After a student 

had studied the three training-problems under either the first or the sec

ond treatment as in experiment 1, he was asked to think aloud, solving the 

problems again. By means of the analysis of thinking aloud protocols of 12 

unskilled students, a description is given of good versus less proficient 

problem-solvers. Discriminating elements between these two groups are: the 

availability of relevant principles, rules, etc., from the initial reper

toire. Less proficient problem-solvers are characterized as studying less 

effective, they are not directed upon understanding the course-matter. Their 

learning behavior is adaptive, they are not actively participating in the 

thinking aloud process. Elements of knowledge are automatically reproduced 

without understanding. Units, relevant in the problem-solving process 

are not stored in memory in a significant structure. Proficiency in problem 

solving is characterized by a systematic search process, guided by something 

that might be called "control by a scheme" •. The starting-point is a global 

analysis, thereafter the problem is divided into subproblems and operations 

are explicitely executed. 

In part III of this study a report is given of the construction and evaluation 

of an individualized educational system. In this system an effort is made to 

promote analytical thinking and problem-solving. It is a third year course 

in mechanical engineering. The realization of the system is a first iterative 

approximation. Problems of construction and computer management of this type 

of individualized educational systems are mainly solved by the interdisciplin

ary work of the Educational Research Group and the Group Mechanical Engineer

ing at the Eindhoven University of Technology. The focus of this study was 

on content variables {subject-matter) and the relations between input/output 

variables of the system. The course was divided into "bloks", each of which 

had a coheren':. content of subject-matter. Analysis of relati.ons between in-
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put variables revealed that there was a complex interaction between cog

nitive capabilities of students and different parts of the course-content. 

Some bloks made an appeal to factors of divergent thinking, other blocks 

had a relationship with convergent thinking processes. Proponents of "ap

titude-treatment interaction" {ATI), are advocating individualized educ

ational systems in which a variety of learning-tasks and media are realized, 

oriented upon the distribution of intellectual and personological factors 

in the student group. The evaluation in this study however, gives such a 

complex pattern of relationships between cognitive variables and components 

of the subject-matter, that an ATI-approach is useless. It is hypothesized 

that students on this level of education are able to adapt their cognitive 

and personological preferences to the task-situation. It is more efficient 

to invest energy in optimizing subject-matter contents and in construc-

tion and evaluation of objective testing procedures. 

Combining the results of the three parts of this study some construction 

principles are given to realize the learning of problem-solving skills in 

an educational system. Analysis of protocols of unskilled subjects thin-

king aloud, combined with ideal problem-solving descriptions of skilled 

teachers, gives the input to the construction of a scenario of a problem

solving training procedure. This scenario is performed by a student, given 

feedback by a teacher, who serves as a model {Vicarious learning; Bandura, 

1971). In this way video-recording of some problems in a specific domain are 

made. These training-problems are at the disposal of students in an individua

lized educational system. 



Bijlage: 1 

overzicht van oefen- en criteriumproblemen 

A. Oefenproblemen 

1. Horizontale schroefveer 

a. Omschrijving van de opstelling 

B 

Fig. 1 

Een opstelling bestaat uit een schroefveer (A) en een blok ijzer 

(B). Het blok kan zich (op rollagers) over een horizontaal vlak 

bewegen. De schroefveer vormt een verbinding tussen het blok en 

een frame. 

b. Probleemstelling 

Als de veer met het blok een stukje wordt uitgerekt en vervolgens 

wordt losgelaten, zal het blok heen en weer gaan bewegen. Voorspel 

de eigenfrequentie van de trilling uit een analyse van het pro

bleem. 

2. Diagonale schroefveer 

1. Omschrijving van de opstelling 

Fig. 2 
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De opstelling bestaat uit een schroefveer {A) en een blok ijzer 

{B). Het blok kan zich langs een helling bewegen. De schroefveer 

vormt een verbinding tussen het blok en een frame, waarvan het 

hellend vlak een onderdeel vormt. 

2. Probleemstelling 

Voorspel de eigenfrequentie van de trilling uit een analyse van 

het probleem. 

3. Horizontale torsieas 

1. Omschrijving ·van ·de opstelling 

Stelt U zich een schijf A voor, die centrisch op een as geklemd 

is. De uiteinden van de as zijn in een frame geklemd. De as ligt 

horizontaal. 

2. Probleemstelling 

Wij verdraaien de schijf om de as B-C, waarbij de as getordeerd 

wordt. Laten wij de schijf los dan zal de schijf een trilling 

gaan uitvoeren. Voorspel de eigenfrequentie van de trilling uit 

een analyse van het probleem. 

B. Criteriumproblemen 

4. Twee verticale schroefveren 

a. Omschrijving van de opstelling 

208 

De opstelling bestaat uit een blok 

ijzer {A) dat verticaal is opge

hangen aan twee schroefveren {B en 

C) • 

De schroefveren vormen de verbin

ding tussen het blok en een frame 



b. Probleemstelling 

Trekken we het blok A iets naar beneden en laten we vervolgens 

het blok los, dan zal het blok op en neer gaan beweqen. 

Beschrijf de beweging van het blok en druk de eigen frequentie 

van de trilling uit in door u ingevoerde kenmerken van de op

stelling. 

5. Combinatie horlogeveer en torsieas 

1. Omschrijving van de opstelling 

=vooraanzicht= 

De opstelling bestaat uit een asje (A), dat aan een kant 

is ingeklemd en waarop aan het andere einde een schijfje (B} 

bevestigd is. Dit schijfje is verder door een horlogeveer (C) 

gekoppeld met een ander gedeelte van het frame. 

2. Probleemstelling 

Wanneer bet schijfje t.o.v. de A-as verdraaid wordt en vervol

gens wordt losgelaten, dan zal het schijfje een trilling gaan 

uitvoeren. Beschrijf de beweging van het schijfje en druk de 

eigen frequentie van de trilling uit in door u ingevoerde ken

merken van de opstelling. 
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6.Combinatie torsiestaaf en schroefveer 

1. Omschrijving van de opstellling 

Een rechthoekig omgezette staaf 

A B c is in c ingeklemd en vlak 

bij B gelagerd in een rollager. 

Bij A is een tamelijk zwaar blok 

D-lJ--~============~5t:B D bevestigd aan de staaf. 

2. Probleemstelling 

Het blok wordt door een schroef

veer E ondersteund. De afmetingen 

van het blok zijn klein t.o.v. de 

afstand A-B. 

Deel A-B is star te beschouwen. 

Als het blok uit zijn ruststand wordt verplaatst en dan wordt 

losgelaten, zal het blok een trilling gaan uitvoeren. 

Beschrijf de beweging van het blok en druk de eigen frequentie 

van de trilling uit in door u ingevoerde kenmerken van de opstel

ling. 

7.Combinatie van twee torsiestaven 
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1. Omschrijving van de opstelling 

schijf (A) 

torsiestaaf (C} torsiestaaf (B} 

De opstelling bestaat uit een massieve schijf (A} die door 

middel van een helle torsiestaaf (C) waarbinnen zich een mas-



sieve torsiestaaf (B) bevindt, verbonden is met een frame. 

De beide torsiestaven zijn vast verbonden met het frame en 

de schijf. 

2. Probleemstelling 

Wanneer de schijf {Al gedraaid wordt, zullen de torsiestaven 

B en C torderen. Laten wij de staaf los, dan zal deze een tril

ling ondergaan. 

Beschrijf de beweging van de schijf en druk de eigen frequentie 

van de trilling uit in de door u ingevoerde kenmerken van de op

stelling. 

9. 'COmbinatie schroefveer met hefboom 

1. Omschrijving van de opstelling 

Een opstelling bestaat uit een schroefveer A, die aan de ene 

zijde verbonden is met een frame en aan de andere zijde met 

een hefboom c, die om een scharnier kan draaien. Op de an-

dere zijde van de hefboom C is de massa B bevestigd. 

2. Probleemstelling 

Als we de massa B uit zijn ruststand verplaatsen en vervolgens 

loslaten, dan zal deze massa een trilling gaan uitvoeren. Be

schrijf de beweging van de massa en druk de eigen frequentie 

van de trilling uit in de door u ingevoerde kenmerken van de 

opstelling. 
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Bijlage: 2 

Beoordelinqsschema criteriumproblemen 

1. Oplossingstijd: CJ 
2. Geeft meteen eindoplossing 

(bew. vgl.) 

3. De eindoplossing is: 

4. De differentiaalvergelijking 
is: 

5. De oplossing van de differen
tiaalvergelijking is: 

6. Correcties: 

7. Aantal expliciet gemaakte 
verwaarlozingen 

a. Rekenfouten 

9. Wetten verkeerd gebruikt: 

10. Operator niet toegepast 

11. Nieuwe operator ingevoerd 

A 

B 

Cf, nee 
[0 ja, zonder commentaar 
CJ ja. met commentaar 

CJ goed 
0 fout: aard van de fout: ...••.•.••••••• 
D ontbreekt •..••.•••••••••••.•.••••••••• 

0 correct opgeschreven 
0 niet correct opgeschreven 
CJ niet opgeschreven 

Qkort 
D lang 
D fysisch (meteen cos/sin invullen) 

wiskundig (via e-machten) 

D gaat foutloos naar eindoplossing 
Dna herkennen fout, een of meer pogingen 

D:correct (aantal invullen) 
O niet correct (aantal invullen) 

D verkeerde substi tutie in formules 
0 in formules verkeerd van links naar 

rechts 
Dandere 

D tekenfout 
Dandere 

D verge ten van integratieconstanten 
oandere vergeten 

D······································· 
12. Externe oorzaak schuld geven van misl ukken: D j a 

13. Wijze van oplossen: geheel analoog 
aan oef~nprobleem 

1 2 3 4 5 geheel op 
t-l--tj--lj--+-1-+1 eigen wijze 

14. Evenwichtsstand: 

15. Niet evenwichtsstand: 

16. Nulpunt: 

17. De beschrijvende coordi
naat komt van een: 

18. Interpretatie van de op
lossing: 
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D apart bekeken 
Dniet apart bekeken 

Din positieve uitwijkingsrichting 
Din negatieve uitwijkingsrichting 

Din massamiddelpunt 
Din de "vaste wereld" 
Dander punt 

Dtranslatie (F = m.~.) 
D rota tie (!! = -£> 
Dja 
Onee 



Bijlage: 3 

E~eriment 1: Gemiddelden en standaarddeviaties ~er conditie op de vragen

lijst* 

OMO IKO IRS ONO 

n=7 n=5 n=7 n=9 
-
X s.d. X s.d. X s.d. X S.d. 

De oefenproblemen: 

1. Sloten goedLslecht aan bij 

aanwezige kennis 4.3 1.6 4.2 1.5 4.1 1.8 5.3 1.3 

2. Waren boeiend/saai om door 

te werken 3.6 1.5 3.4 1.5 4.1 1.8 4.2 1.6 

3. Kostten weinig/veel inspan-

ning om door te werken 4.0 1.4 3.4 0.9 4.3 0.9 4.0 1.7 

4. Waren flezieri2/on~lezieri2 

om door te werken 4.1 1.6 3.2 1.3 4.0 1.7 5.3 0.8 

5. Waren 2emakkelijke/moeilijke 

problemen 3.6 1.3 3.8 1.6 4.1 1.1 4.4 1.2 

6. Deze manier van werken moet 

meerLminder in het onderwijs 

worden toegepast 3.0 1.8 3.0 2.3 4.3 2.2 3.4 1.9 

7. Waren qoede/slechte voorbe-

reiding voor het oplossen 

van de criteriumproblemen 5.1 1.6 5.6 1.1 4.1 1.9 4.7 1.6 

De criteriumproblemen: 

8. Sloten goed/slecht aan bij 

oefenproblemen 5.4 1.3 4.0 1.2 5.3 1.4 6.0 0.9 

9. Waren 2emakkelijker/moeilij-

ker dan de oefenproblemen 3.1 1.1 3.4 1.1 3.1 1.1 3.3 1.0 

10. Heb ik zoveel/zo weini2 moge-

lijk opgelost op de wijze van 

de oefenproblemen 2.3 1.8 2.2 1.1 2.7 1.9 2.1 0.8 

11. Dit type probleemoplossen be-

heers ik nu 2oed/slecht 2.9 1.6 4.0 2.0 2.7 1.9 4.4 1.5 

12. Meedoen aan dit experiment 

was ~retti2/oneretti2 r 4.0 1.3 4.4 1.1 3.9 1.3 4.9 1.3 
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Vervolg bijlage 3 

OM:> I.KD IRS ONO 

n=7 n=5 n=7 n=9 

X s.d. X S.d. X s • d. j __ ~ ___ : .. d. 

13. Dit soort experiment is zin---
vol/niet zinvol om informa-

tie te krijgen om het onder-

wijs te verbeteren 5.6 1.3 5.6 1.1 4.0 2.5 4.8 1.6 

* De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal. Bet eerste van de 

twee adjectieven per vraag stond aan het hoge uiteinde van de schaal. 
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Bijlage: 4 

Analyseschema voor de beoordeling van de protocollen 

CRITERIA: 

1. Kennis en begrip 

A. Geen kennis van konsepten en principes 

B. Geen begrip van de betekenis van konsepten en principes 

C. Begrip niet operationeel 

2. Patroonherkennin~ 

D. Ontdekking van een fout 

E. Illegale transformatie 

F. Niet aksepteren van uitkomsten 

G. Anticipatie op oplossing 

H. Kortsluiting - geen begrip 

I. Onjuiste argumentatie 

3. Transformaties 

J. Mathematische formulering stemt niet overeen 

met verbale beschrijving 

L. Mathematische formulering niet interpreteerbaar 

M. Verbale beschrijving stemt niet overeen met 

mathematische formulering 

4. Set en kognitieve fixatie 

N. Perseveratie 

0. Teruggrijpen naar vorig werk 

P. Konditionering van eigen responsen 

Q. Doorbreken van set 

R. Effekt van verbaliseren werkt positief 

s. Ah-ha Erlebnis bij doorbreken van set 

T. S-R associatie zonder begrip 

U. Geen totaal beeld van de probleemruimte 

V. Mechanisch toepassen van operaties 

5. Dwangmatig reageren 

W. Interne ~ontradiktie 

X. Formule gericht 
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Y. Trial and error (gokken} 

z. Diskontinuiteit in het denkproces 

6. Andere kenmerken 

7. 

216 

B' Geen zelfvertrouwen (nagatieve faalangst) 

C' Impliciet uitvoeren van operaties 

D' Expliciet uitvoeren van operaties 

E' Opsplitsen: van het probleem in subproblemen 

F' Niet opsplitsen 

G' Korrekt antwoord op vraag van proefleider 

B' Voert operatie korrekt uit 

I' Onjuiste argumentatie/operatie 

J' Poging tot analyse 

K' Analyse van de probleemruimte 

L' Evaluatie van (deel-}oplossing 

M' Uit twijfel over juistheid van operaties 

N' Stilte 

O' Studeergedrag: opmerkingen over wijze van studeren 

T' Geen inzicht in fysisch gedrag van de konstruktie 

P' Vraag 

Q' Aanwijzing 



Bijlage: 5 

De basisprincipes en begrippen 

1. De wet van Newton voor translaties (F=mX). 

2. De wet van Newton voor rota ties (M=D=I~). 

3. De betekenis van de symbolen in M=o=I$. 

4. De relatie tussen positieve bewegingsridhting en de 

ridhting van de krachten bij toepassing van F=mx/M=I~. 

5. Tranformatie van krachten in momenten. 

6. Veerstijfheids-relatie voor schroefveer. 

7. Veerstijfheids-relatie voor starre as. 

8. Veerstijfheids~relatie voor horlogeveer. 

9. Oplossen van een homogene differentiaalvergelijking van de 

2de orde. 

10. Oplossen van een inhomogene differentiaalvergelijking van de 

2de orde. 

11. Begrip eigen frekwentie. 

12. Begrip hoek frekwentie. 

13. Begrip "evenwicht". 

14. Tekengebruik bij toepassing van F=cx/M=c¢. 

15. Juiste x/~ waarde bij toepassing van F=cx/M=c¢. 

16. Wijze van schematiseren van momenten. 

(Kurketrekker-regel). 
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Bijlage: 6 

Processchema van student M 

(probleem 4 - IKO-conditie - 51 min. - beoordeling: matig) 

Toelichting 

1. Analyse - 2. Veronderstellingen -

3. Wanneer te verwaarlozen? 

5. Isoleren; schematiseren - 6. pos.x 

richting- 7. Keuze 0. 

8. Definitie evenwicht - 9. richting van 

de krachten 

10. Koordinaten transformatie; mg elimine-

ren 

12. neem y neg! - 13. op tekens letten -

moeilijk. 

17. waar denk je aan? 

18. Invloed pos. of neg. y - 19. Waarom 

stel je die vraag? 

21. t/m 25. zie lrr77 rl-17l*vgl. taakin

struktie B2 en KR.l en KR.3 (set). 

26. effekt van mg m.b.t. +of -y?- 27. 

I II77 r29-32 3n 78 r 1-71*-28. en 

29. I II77 r9 t/m 3o\* 

30. Ga maar verder 

31. m¥=-y(cl+ C2)- 32. Hoe kom je aan 

tekens? 

34. Waar denk je aan? 

J7. Niet naar opl. toewerken! 

38. Wat is FV - 39. krachten FV=Fb+Fc 

enzovoorts 

1l De letters verwijzen naar bijlage 3 

* VerWijst naar passages uit het protocol 
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Skore1> 

D'I-D 1 2-P's-K 1 4 

!s-D's-D'7 

H11 

P'14-J'1s-N'16-P'17 

J' 19-P' 19-G2o 

Q' 21-J' 2 s-S24 

T2s=T' 

P'2s-J'27=F' 

Q'28-J 1 29 

Q' 30 

G31(11l-P's2-N'ss 

P's4-J'ss-Gss(sil 

Q' 37 

P' sa-! sg-R' 40 



Toelichting bij het processche~ van student M 

· Criteriumprobleem 4 op papier wordt foutloos opgelost en wel analoog aan 

en wijze van oplossen in de taakinstructie. 

Uit de beschikbare data is het volgende proces te construeren. 

1. In de IKO-conditie tracht student M het probleem zelfstandig op te los

sen. Hij kiest daarvoor een specifieke oplossings~trategie, die echter 

niet geheel juist wordt uitgevoerd. Hij interpreteert deze oplossing als 

juist, slaat een deel van de instructie over en gaat verder vanuit een 

positie waarbij de specifieke oplossing die hij toevallig had gekozen 

verder wordt uitgewerkt en toegelicht. 

In een evenwichtsstand zijn veerkrachten in evenwicht met 

de zwaartekracht. Onder specifieke voorwaarden hoeft de 

zwaartekracht bij verdere analyse niet meer beschouwd te 

worden. 

Deze opeenvolging leidt tot setvorming ~~ • Criteriumproblemen 4 en 6 

op papier worden analoog aan deze beschouwing opgelost. In overeenstem

ming met Johnson (1972) wordt in de protocollen waargenomen: hoe groter 

de inspanning om in de vorige fasen een probleem via een specifieke set 

op te lessen des te kleiner de bereidheid tot verandering van de set. 

De student analyseert het probleem in protocol 4 in een set ~~. Sluit 

een aantal stappen kort en formuleert de juiste bewegingsvergelijking 

~1~ en heeft het probleem dan vrijwel foutloos opgelost. 

De onderzoeker vraagt dan naar heranalyse vanuit een stand in de negatie

ve uitwijkingsrichting en om uitleg over het tekengebruik. Alle verdere 

gebeurtenissen zijn terug te voeren tot dit probleem. 

In de discussie die volgt kunnen een aantal verschijnselen die sterk in

teracteren worden waargenomen: 

2. De student is niet meteen in staat tot doorbrek~n van de set. Hij is pas 

bereid tot heranalyse als hij bij het zoeken naar een verklaring die in 

overeenstemming is met de set, vastloopt scores 19 t/m 23 . 

3. In interactie met de onderzoeker doet de student een aantal malen een 

poging om via anlyse het deelprobleem op te lessen. 

(1'13-22-27-29-35-42-s(J. 

4. Het blijkt dat M moeite heeft met een goede analyse van het fysische ge

drag van de opstelling ~~ 1 etc. 
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Bijlage: 7 

Reacties op de vragenlijsten in experiment 2 

Gemiddelde scores op de vragen: 
2) 

Totaal OMO IKO goed matig slecht 

1) (n=13) {n=6) {n=7) (n=2) (n=5) (n=6) 

De oefen12roblemen: 

1. sloten ~oed/slecht a an v 3.0 1.8 3.8 1.5 2.8 3.8 

bij aanwezige kennis N 3.1 2.2 3.8 2.5 3.0 3.3 

2. waren saai/boeiend om v 4.5 5.6 3.8 3.5 5.2 4.4 

door te werken N 4.9 5.1 4.7 6.0 5.8 3.8 

3. kostten weini~/veel in 

s12annin2 om door te v 4.5 3.4 5.3 4.5 4.0 5.0 

werken N 4.5 3.5 5.3 4.5 4.4 4.5 

4. waren 121ezieri~/on121e-

zierig om door te wer- v 3.0 2.4 3.3 3.0 2.0 3.8 

ken N 3.3 3.2 3.4 2.0 3.8 3.3 

5. waren moeilijk/2emak- v 4.0 4.4 3.7 4.5 4.2 3.6 

kelijk N 4.1 4.7 3.5 3.5 4.2 4.1 

6. deze wijze van werken 

zou meer/minder in on-

derwijs moeten worden V• 1.8 1.4 2~<1 2.0 1.2 2.4 

toegepast N 2.4 2.5 2.3 2.0 1.8 3.0 

7. bevatten leerstof die 

ik 2oed/slecht heb be-

grepen v 2.8 2.6 3.0 2.5 2.6 3.2 

8. ik ben goed/slecht in 

staat problemen op te 

loss en v 3.7 3.0 4.1 3.5 3.4 4:-o 

De criteri~roblemen: 

9) werden goed/slecht 

voorbereid door de 

oefenproblemen N 3.1 3.5 2.7 1.5 2.4 4.1 

10) sloten ~oed/slecht 

aan bij de oefenpro-

blemen N 2.2 2.3 2.1 1.5 2.2 2.5 
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Vervolg bijlage 7 

Gemiddelde scores op de vragen: 2) 

Totaal OMO IKO goed matig slecht 

1) (n=13) (n=6l (n~7) 
1 (n=2) (~=5). (n=6) 

De criteriumproblemen 

11. waren moeilijker/2emak 

kelijker dan de oefen-

problemen N 2.8 2.7 3.0 3.0 2.8 2.8 

12. heb ik zoveel/zo min 

mogelijk opgelost op 

de wijze van de oefen-

problemen N 1.9 1.7 2.1 1.5 1.8 2.4 

13. dit type problemen 

beheers ik nu goed/ 

slecht N 4.0 4.5 3.6 2.5 4.2 4.3 

14. het meedoen aan dit 

experiment was 12retti2 

on12retti2 N 3.1 2.5 3.6 4.0 3.0 3.5 

15. dit soort experiment 

is niet/wel zinvol om 

informatie te krijgen 

om het onderwijs te 

verbeteren N 5.5 5.3 5.6 6.0 5.8 5.0 

16. hardop denken had een 

stimulerende/remmende 

invloed op probleemop-

loss en N 3.9 3.8 3.9 2.5 3.0 5.0 

17 de aanwezigheid van de 

proefieider bij hardop 

denken was stimulerend/ 

remmend N 3.8 3.3 4.1 2.5 3.6 4.3 

li V = reacties op de vragen ~ het oplossen van de criteriumproblemen. 

N =idem, ~het oplossen van de criteriumproblemen 

21 De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal 
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Overzicht van de structuur van OPA-2 

P4 
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Bijlage: 8 

blok 2 van hoofdpakket 1 

I p3 (2) I= poort 3 van hoofdpakket 2 

L-----------~ (een poort mag eerst gepasseerd 

worden indien alle voorafgaande blokken val

~ doende zijn doorlopen) 

~= keuzepunt 3, een keuze'uit 3 

al ternatieyen 

Inhoud van de blokken: 

1.1: problem solving 

1.2: we tens chap 

2.1: roterende schijven 

2.2: schijven met variabele 

2.3: dikwandige buis 

2.4: en~rgieprincipes 

2.5: energieprincipes 2 

2.6: dunwandige cylinders 

2.7: loodrecht op hun vlak 

dunne platen 

3.1: inleiding 

dikte 

belaste 

3.2: elementen van dynamische systernen 

3.3: generalisatie van dynamische sys-

temen 

3.4: analyse van elementaire dynamische 

systemen 

3.5: modelvorming van fysische syste

men en systeemgrafen 

3.6: complexe getallen, systeernexicatie 

3.7: klassiek oplossen van differentiaal

vergelijkingen, inschakelverschijn

selen van eenvoudige lineaire sys

temen 

3.8: respons van lineaire systemen, sys

teemfuncties, sinusvormige steady

state analyse 

4.1. ~/m 4.3: problemen op de analoge 

rekenmachine 

5.1: kwantificering m.b.v. digitale com

puter (keuze uit 3 problemen) 

5.2: kwantificering m.b.v. analoge com

puter (keuze uit 5 problemen) 

5.3: modelvorming (keuze uit 7 problemen) 



Bijlage: 9 

Op de volgende vragen kon gereageerd worden op een 7-puntsschaal. Hoe hoger 

het gemiddelde, des te positiever werd op de vraag geantwoord. Bet gemiddel

de van 4 ligt in het midden van de schaal. 

1. Vond u het volgen van OPA onprettiger 1 
prettiger11 dan het volgen van de andere vakken? 

2. Is het onwenselijk/wenselijk als een groot deel 

van het onderwijs aan de T.H. op deze wijze 

wordt gegeven? 

3. Kostte het weinig/veel inspanning om de cursus 

tot een goed einde te brengen? 

4. Hoe onplezierig/plezierig vond u deze manier 

van studeren? 

5. In welke mate vindt u de inhoud van de curs us 

slecht/goed? 

6. Bent u ontrevreden/tevreden over de contacten 

met de begeleiders? 

7. Vond u de tests slecht/goed aansluiten bij de 

leerstof? 

8. Vond u de norm voor de tests over het algemeen 

te hoog/laag? 

9. De tests waren geen goed/zeer goed middel om 

u duidelijk te mak.en of U de stof beheerste? 

0. Heeft deze manier van studeren een ongunsti9e/ 

gunstige invloed op de manier waarop u andere 

X 
(n"'102) s 

4.41 1.55 

3.48 1.97 

5.41 1.34 

4. 77 1.49 

5.15 1.33 

3.89 1.86 

4.92 1.67 

2.98 1.16 

4.19 1.84 

vakken bestudeerde? 3.50 1.63 ---------------------------------------------------------------.1.-.. -.;;;.~,;;..;;; __ • 
1) de kernwoorden van de schaal zijn onderstreept. In dit geval liep de 

schaal van onprettiger/prettiger. Ret gemiddeld (4.41) geeft aan dat OPA-2 

iets prettiger werd ervaren dan de andere vakken. 
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11. In welke mate beheerste U de stof? 

(op een 10-puntsschaal) 

12. Was er per week te weinig/voldoende gelegenheid 

om tests te maken? 

13. De inhoud van de testvragen was volgens mij 

vooral gericht op details/hoofdzaken? 

14. Ken U uw studietempo in grote mate niet zelf/ 

volledig zelf bepalen? 

15. Vindt u het onprettig/prettig als U zelf uw 

studietempo kunt regelen? 

16. Werkte U in het algemeen niet/wel volgens 

een eigen schema 

17. Was de tekst in de studieboeken onvoldoende/ 

voldoende om na te gaan of U de leerstof be

heerste? 

18. Bad U veel minder/veel meer tijd kunnen be

steden aan andere vakken indien de cursus in 

de vorm van college met tentamen werd gegeven? 

19. Bet gebruik van buitenlandse studieboeken 

vond U moeilijk/gemakkelijk? 

20. Bet gebruik van buitenlandse studieboeken 

vond U niet zinvol/zinvol? 

21. Zijn toelichtende colleges op de leerstof 

niet waardevol/waardevol? 

22. Tijdens de studie werd U geconfronteerd met het 

oplossen van veel opgaven in de boeken. In wel

ke mate vindt u dat het werken aan deze opgaven 

behulpzaam was voor het bereiken van de volgen

de doelen? 

a. meer inzicht krijgen in de theorieen 

b. meer vaardigheid in het oplossen van tech

nische problemen 

X s 

7.05 .92 

5.83 1.49 

4,05 1.64 

4.28 2.16 

6.15 1.29 

5.42 1.72 

3.92 1. 70 

5.47 1.65 

4.63 1. 76 

4.81 1.77 

4.62 1.87 

gemiddelde rangorde (R) 

~n standaarddeviatj,e (s) 
R1) .. s 

2.91· 1.61 

2.97 1. 78 

---------------------------------------------------- -------------------
11 (het laagste rangnummer geeft het belangrijkste doel aan) 
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c. een goede voorbereiding op het 1ruaken van 

tests 

d. een aansporing om de tekst in de studieboe -
ken goed door te nemen 

e. als oefening in het gebruik van formulas die 

in de literatuur voorkwamen 

f. voor het toetsen van de mate waarin ik ee n 

theorie heb begrepen 

g. voor het toepassen van kennis op een noga 1 

automatische manier 

23. Als in de testzaal literatuur mocht worden 

meegenomen,dan had ik anders gestudeerd 

e 24. Ik gebruikte mijn studieboeken op de volgend 

manier: (er kan meer dan een alternatief aan -
gegeven worden) 

a. alleen de tekst doorlezen 

b. elke uitwerking apart nagaan 

c. alleen uitgewerkte voorbeelden nagaan 

nee: 

ja : 

d. samenvattingen maken van de belangrijkste be-

grippen en formulas 

• per e. een groat aantal vraagstukken maken (n.b 

persoon kan meer dan een alternatief word 

aangegeven) 

25. Welke uitspraak is op U van toepassing? 

a. de tests na de eenheden zag ik als middel 

voor mezelf te bepalen of ik de stof behe 

en 

om 

erste 

rt b. de tests na de eenheden zag ik als een sao 

proefwerk waarvoor je voldoende moest hal en om 

verder te mogen 

26. zou u het volgen van de cursus aan andere cur -
sisten aanbevelen? ee: n 

J a : 

Rl) s 

4. 30 1.75 

4.60 1. 79 

4.17 1. 75 

3.11 1.62 

6.07 1.49 

•frequenties lpercenteges 

39 36 

68 64 

48 20 

59 24 

45 19 

71 30 

16 17 

30 29 

72 71 

24 26 

68 74 
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STELLINGEN 

1. Plaatsvervangend leren ("vicarious shaping") gecombineerd meT 
plaatsvervangende versterking ("vicarious reinforcement") is 

een krachtige methode voor het overdragen van strategie~n die 

noodzakelijk zijn om een bepaald type problemen op te lassen. 

2 •. 
I 

Het onderzoek naar "aptitude-treatment interactions" (ATI) in 

het wetenschappelijk onderwijs is niet zinvol, omdat van stu~en

ten op dit niveau van opleiding verwacht kan worden dat zij hun 

cognitieve en personologische voorkeuren kunnen afstemmen oplde 

taakomgeving die wordt aangeboden. 

3. Onderzoek naar probleemoplossingsprocessen dient, meer dan tot 

nu toe, gebaseerd te zijn op vak-specifieke, niet-elementaire 

problemen. 

4. Aangezien regelmatige confrontatie met "modelpersonen" een belang

rijke rol kan spelen in de cognitieve ontwikkeling, is het gewenst 

onderzoek te verrichten naar het effect van verschillende docent

modelpersonen op de cognitieve uitkomsten van onderwijs-leersitu

aties en naar de factoren die invloed hebben op de mate waarin leer

lingen een cognitief model in zich opnemen. 

McKeachy, W.J., Instructional Psychology, Ann. Rev. 

Psych., 25, 161-193, 1974. 

5. Indien in een geindividualiseerd onderwijssysteem geen betere stu

dieresultaten worden verkregen dan in het traditionele systeem, 

dan is dit waarschijnlijk niet te wijten aan tekortkomingen van 

de methode als zodanig, maar aan onvoldoende investering van in

spanning bij de opzet en uitvoering ervan. 

6. Het stimuleren van het creatieve vermogen van kinderen kan succes 

hebben als het gericht is op het cre~ren van nieuwe produkten, die 

hun oorsprong vinden in zowel de unieke gaven van de kinderen als 

in de mensen, gebeurtenissen en omstandigheden waarmee zij gecon

fronteerd worden. Pit geldt echter alleen als deze creatieve pro

dukten zinvol zijn voor de situatie waarin zij leven. 



7. In een therapia kan "biofeedback" een belangrijke functie hebben 

als signalering, zowel aan de therapeut als aan de cli~nt, dat 

de cli~nt zodanig denkt, voelt of handelt.met betrekking tot 

actuele dingen, dat dit nadelig is voor zijn lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. 

Schwartz, G.E., Biofeedback as Therapy. American 

Psychologist, August, 666-673, 1973. 

8. Beoordelaars van handgeschreven tentamens, proefwerken, enz., 

worden in hun beoordeling belnvloed door de netheid van het 

handschrift, indien zij zelf netjes schrijven. Beoordelaars 

die zelf slordig schrijven worden door de netheid niet bevoor

oordeeld. 

Huch, S.W., and Bounds, W.G., Essay Grades: An inter

action between graders' handwriting clarity and the 

neatness of examination paper. Am. Educ. Res. J., 9, 

279-283, 1972. 

9. Door leerlingen te betrekken bij beslissingen over de wijze van 

werken in de klas, zullen zij positiever gaan reageren op datge

ne wat zij leren. 

Kilman, R.H., Participation management in the college 

classroom, J. App. Psych., 59, 337-338, 1974. 

10. Door het begin van het formele onderwijs uit te stellen tot latere 

leeftijd, wordt de periode van flexibiliteit van het kind verlengd 

en wordt het uiteindelijk te bereiken prestatieniveau verhoogd. 

Rohwer, W.O. Jr., Prime time for Education: Early child

hood or adolescence? Harvard Educ. Rev., 41, 316-341, 1971. 

11. Naarmate de overheid meer gedifferentieerd reageert op het protest

gedrag van een actiegroep, zal de intensiteit van dit gedrag afne

men. 

Vonderen-van Staveren, M.L., van, Protesteren in actie

groepen. Bijleveld, Utrecht, 1974. 



12. Omdat nicotine de eigenschap heeft het activatieniveau (de 

"arousal") van het zenuwstelsel van de mens zowel te kunnen 

verhogen als verlagen, zodat het individu door middel van 

het roken van sigaretten binnen nauwe grenzen een optimaal 

niveau van activatie kan handhaven, is sigaretten roken 

moeilijk af te leren. 

Eysenck, H.J., Personality and the Law of Effect. In: 

Berlyne, D.E., and Madsen, K.B. (Eds.), Pleasure, re

ward, preference. Academic Press, New York and London, 

1973. 

13. Aangezien de gevolgen van"vertraagde reactietijden door alcb

holgebruik bij automobilisten veel ernstiger zijn dan bij wiel

rijders, is het ongenuanceerd dat de wetgever tussen deze twee 

categorie~n wegggebruikers niet heeft gedifferentieerd met be

trekking tot het toegestane alcoholpercentage in het bloed. 
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