
 

 

 

Elaboration during problem-based, small group
discussion : a new approach to study collaborative
learning
Citation for published version (APA):

van Blankenstein, F. M. (2011). Elaboration during problem-based, small group discussion : a new
approach to study collaborative learning. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20110518fb

Document status and date:
Published: 01/01/2011

DOI:
10.26481/dis.20110518fb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20110518fb
https://doi.org/10.26481/dis.20110518fb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/4a9011e8-f32f-423d-84e0-bf13de50c439


 

103 

 

Summary 
Students can learn a lot from collaborating with each other, but at the 

same time the group process is highly complex. As a consequence, the 
impact of collaboration on learning achievement is a difficult study. One of 
the central aims of this thesis was to develop a new research method that 
would simplify the study of collaborative learning. Where educational 
researchers often investigate group learning in dynamic classrooms 
settings (King et al., 1998; Krol et al., 2004; Mercer & Sams, 2006; 
Veenman et al., 2005; Webb & Farivar, 1999), this thesis took a different 
approach. It explored the possibility to study collaboration in a more 
controlled, experimental environment. 

The most important methodological adjustment this thesis made was 
to add experimental control over the quality of the group process. During 
collaboration, students can learn a lot from their mutual exchange of 
knowledge. However, the quality of this knowledge exchange can vary 
from group to group. In some groups, the discussion may therefore be 
more conducive to learning than in other groups. Previous research has 
never taken this notion into account and therefore, the present thesis 
aimed at increased control over the group process. It accomplished this be 
creating a simulation of a collaborative group discussion. A group 
discussion was recorded on video and presented to research participants 
in a controlled, experimental environment. By doing this, the exchange of 
knowledge in the group discussion was the same for all participants. 
Moreover, independent variables could be tested meticulously by making 
small adjustments to the video. These tested variables were grounded in 
the cognitive elaboration perspective of collaborative learning (O'Donnell, 
2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999), which states that 
collaboration promotes cognitive elaboration and therefore fosters 
learning. Cognitive elaboration can be defined as the generation of new 
and meaningful relations between concepts (Levin, 1988; Wittrock, 1992). 
It leads to additional connections between the concepts, which are stored 
in memory. The additional connections lead to a richer and more 
redundant memory structure that contains more cues for retrieval. 
Therefore, it should be easier to retrieve information from memory at a 
later moment (Hamilton, 2004; Reder, 1980). It can be assumed that 
several activities promote elaboration in the group, but one that seems to 
stand out is explaining the learning materials to other students (Slavin et 
al., 2003). Several studies have shown that students who explain learning 
materials to each other learn more than individual learners (Dansereau, 
1988). Also, students who do the explaining tend to recall more from the 
learning materials than students who listen to the explanations (Ross & Di 
Vesta, 1976; Spurlin et al., 1984). This mirrors the findings from research 
to self-explanation, an individual activity that has improved achievement 
on a variety of learning tasks (Chi et al., 1994; De Bruin et al., 2007; 
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Renkl et al., 1998). Explanation to others can lead to elaboration because 
it “may encourage explainers to clarify or reorganize materials in new 
ways, recognize and fill gaps in understanding, recognize and resolve 
inconsistencies, develop new perspectives, and construct more elaborate 
conceptualizations (Webb et al., 1995).” Therefore, the present thesis 
took explanation as a means to evoke elaboration during collaboration and 
tested the impact of this activity on subsequent learning achievement. 

It was acknowledged that other variables could influence elaboration 
during the group process. Therefore, another central aim of this thesis 
was to test the effect of two additional variables on learning achievement. 
These variables were elaborative questions by a teacher and relevant prior 
knowledge. Several experiments have shown that students recall more 
information after generating explanations as a response to elaborative 
questions (Pressley et al., 1988; Pressley et al., 1992; Woloshyn et al., 
1992). There are also indications that elaborative questions improve 
achievement during collaboration (King, 1990). Furthermore, there is 
evidence that a teacher can enhance students’ achievement by prompting 
them to explain their reasoning (Webb et al., 2008). Therefore, it was 
expected that a teacher could promote learning achievement by asking 
elaborative questions.  

In addition, it was hypothesized that the acquisition of relevant prior 
knowledge before the collaboration would facilitate elaboration and 
therefore improve learning achievement. Earlier experiments showed that 
relevant prior knowledge moderates the effect of elaboration on recalling 
facts (Willoughby et al., 1993; Woloshyn et al., 1992). That is, having 
relevant prior knowledge significantly improved the effect of elaboration 
on recalling new information. The expectation was that this would happen 
as well in a collaborative setting. 

The educational context chosen to study collaborative learning was 
problem-based learning (PBL). We selected this specific form of group 
learning not only for practical reasons (i.e. the studies were performed at 
a university where PBL is the default method for education), but also 
because PBL builds on the cognitive elaboration perspective for 
collaborative learning. More specifically, PBL aims at the activation of and 
elaboration on prior knowledge during collaborative group discussions 
(Schmidt, 1993). It encompasses a cycle in which students first discuss a 
real-life situation in a small group. This situation is usually called the 
‘scenario’ or the ‘problem’. During the discussion, they will discover that 
they need more knowledge to explain the problem. So after the group 
discussion, they perform self-study in order to find more information that 
relates to the problem. When they have collected and studied enough 
materials, they gather again and report their findings. This final stage is 
called the reporting phase. (Hmelo-Silver, 2004; Schmidt et al., 2009).  

The first part of the cycle is called the problem-based discussion, 
because the discussion is based on a real-life situation called the problem. 
This phase makes PBL quite unique. The problem-based discussion entails 
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that students try to explain the problem before they actually gather more 
information about it. In other forms of collaborative learning, collaborative 
discussion tends to follow the acquisition of new information (Dansereau, 
1988; King, 2007). Collaboration thus often serves to review previously 
learned information, whereas problem-based discussion intends to prepare 
students for new learning. 

A first experiment tested the main independent variable: elaboration 
during the group discussion (Chapter 2). Research participants (N = 70) 
came to a psychological laboratory and observed a video of a problem-
based group discussion in one of three experimental conditions. In the 
first condition, they participated constructively in the group discussion by 
providing explanations to other group members. In a second condition, 
they participated passively, i.e. only listened to explanations from another 
group member. In a control condition, they participated passively in a 
discussion about an irrelevant topic. In agreement with the PBL cycle, all 
participants performed self-study after the group discussion. The results of 
this first experiment demonstrated that those who explained or listened 
during the discussion recalled more from this self-study than those in the 
control condition on the short term. This mirrored earlier findings of 
studies in which students performed real-life PBL discussions (De Grave et 
al., 2001; Schmidt et al., 1989), so these findings were replicated in the 
new, experimentally controlled situation.  

After a delay of four weeks, the explainers recalled more than the 
listeners. It thus seemed that providing explanations facilitated long-term 
recall, which follows the notion that elaboration enriches the memory 
structure and therefore facilitates recall (Hamilton, 2004; Reder, 1980). 
The data also fit the cognitive elaboration perspective for collaborative 
learning (O'Donnell, 2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999) and 
the theoretical expectations of cognitive learning in PBL (Schmidt, 1993). 
Furthermore, the results corresponded with the general finding that PBL 
students retain more knowledge over time than students in conventional 
curricula (Dochy et al., 2003). It can therefore be concluded that 
elaboration during problem-based discussion improves long-term recall. 

A possible drawback of the first experiment was that the explainers 
spent more time on providing explanations during the group discussion 
than the listeners spent on listening to explanations. Since relevant ‘time 
on task’ generally contributes to enhanced learning achievement (Wang et 
al., 1990), it was decided to replicate the experiment while providing 
more time for the listeners to listen and process the explanations from 
other students. Under these slightly adapted circumstances, we tested 
again if explanation would improve long-term recall (Chapter 3). The 
number of participants was approximately the same as in the first 
experiment (N = 71). The long-term effect of providing explanations on 
recall could not be replicated. This suggests that the results of experiment 
1 were indeed confounded by the extra time it took to provide 
explanations. A second possibility is that the added time for the listeners 
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in experiment 2 allowed them to reflect silently on the explanations they 
listened to. Silent reflection during problem-based discussions occurs (De 
Grave et al., 1996) and perhaps a similar reflection caused the listeners to 
recall more knowledge on the long term. Therefore, a tentative conclusion 
was that additional time to process explanations from other students 
improved long-term recall about as much as explaining to other students. 

Experiment 3 tested the effect of a teacher who asked elaborative 
questions during the group discussion on students’ recall of knowledge 
(Chapter 4). In PBL, teachers do not only convey knowledge to students, 
but also try to facilitate their learning process (Dolmans et al., 2002; 
Hmelo-Silver, 2004; Neville, 1999). An important task of the PBL teacher 
is to promote elaboration during the group discussion (De Grave et al., 
1999) and to probe students to explain their reasoning (Wilkerson, 1994). 
Teachers can also ask students to relate contributions in the group 
discussion to their own prior knowledge (Lee et al., 2009). There is some 
evidence that teachers can promote learning achievement by asking 
directive, elaborative questions during PBL group meetings (Budé et al., 
2009). The third experiment tried to extend these findings by studying 
elaborative teacher questions in a highly controlled, experimental 
environment. 

Sixty-nine participants observed a video of a group discussion with a 
teacher. In the first experimental condition, the teacher asked elaborative 
questions. In the second condition, she asked superficial questions. All 
participants received some relevant prior knowledge before the group 
discussion and the ‘elaborative questions’ asked them to combine 
elements from this knowledge in order to generate new ideas. In contrast, 
the ‘superficial questions’ asked participants to reproduce the given prior 
knowledge or remarks by other group members. It was expected that 
participants would recall more from their self-study when they had 
answered the elaborative questions during the group discussion. However, 
this effect was not found. Reasons for this were sought and it seemed that 
mastering the provided prior knowledge played a role. Not all participants 
mastered this prior knowledge after studying it one time. Some needed 
two, three or four attempts to master the prior knowledge. The 
elaborative questions hardly affected participants who mastered the prior 
knowledge in one attempt, but they significantly improved long-term 
recall among participants who needed two, three or four attempts. They 
recalled more knowledge on the long term after responding to the 
elaborative questions than after responding to the superficial questions. It 
thus seemed that the elaborative questions were only beneficial for 
participants with more difficulties to master the prior knowledge. This 
corresponds to findings that elaboration is more effective for low- than for 
high-ability students (Hamilton, 1989; Mayer, 1980). Furthermore, the 
improved long-term recall mirrored the findings of experiment 1 and the 
theoretical expectation that elaboration facilitates the retrieval of 
knowledge (Hamilton, 2004; Reder, 1980). However, the results also 
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made clear that the role of prior knowledge obtained before the group 
discussion should not be underestimated. 

The role of prior knowledge was further explored in experiment 4, 
which tested if relevant prior knowledge could moderate the effect of 
elaboration on recall (Chapter 5). This expectation was based on studies 
with individual learners (Willoughby et al., 1993; Woloshyn et al., 1992) 
which showed that elaboration was especially effective when students 
possessed relevant prior knowledge about the subject. In a 2 x 2 
experimental design, participants (N = 66) watched the same video as in 
experiment 3, with the teacher who asked the elaborative questions. Half 
of the participants elaborated by answering the questions, whereas the 
other half completed distraction tasks. Also, half of the participants 
obtained relevant prior knowledge before the discussion, whereas the 
other half received irrelevant prior knowledge. The expected interaction 
effect was found. Participants who elaborated with relevant prior 
knowledge recalled significantly more than participants who elaborated 
without this prior knowledge. This accounted for both short- and long-
term recall. The results indicated that relevant prior knowledge was 
pivotal for the effectiveness of elaboration during the group discussion. 
Perhaps the relevant prior knowledge provided more leads for the 
generation of new connections that were relevant for the group discussion 
and subsequent self-study. It is therefore possible that elaboration on the 
relevant prior knowledge ‘set the stage’ for new learning (Wetzels et al., 
2011). Students tend to recall more information that fits the context of 
their activated prior knowledge (Machiels-Bongaerts et al., 1995; Peeck, 
1982). Apparently, the activation of prior knowledge sets the stage for 
new learning, creating a contextual framework that determines which 
subsequently studied information is recalled best. Something similar can 
happen when students elaborate (Levin, 1988). That is, students will 
recall especially those parts of knowledge on which they elaborated 
beforehand. So when they elaborate on certain prior knowledge, they may 
create a contextual framework that determines which information will be 
recalled best later on. Future research could examine this by looking for 
overlap between the explanations from the group discussion and the 
information students recall after the group discussion. 

Combined, the results suggest that elaboration during the group 
discussion facilitates long-term recall, but there are certain conditions for 
this effect. Elaborative teacher questions seem to be especially beneficial 
for students who master relevant prior knowledge less quickly. In 
addition, relevant prior knowledge appears to be a crucial factor for a 
positive effect of elaboration on short- and long-term recall. The new 
research method for collaborative learning proved to be useful, because it 
enabled the testing of elaboration while ignoring random effects by the 
group process. Furthermore, there were indications that the new method 
yielded similar results as real-life, collaborative settings. Moreover, the 
new method facilitates the study of collaborative learning, because the 
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experiments can be conducted easily once appropriate materials have 
been developed. Another advantage is that researchers can apply the 
method to various forms of collaborative learning. 

However, some caveats need to be considered. The new study method 
came with a downside, namely the inability to study interaction between 
students. Interaction may be even more promising for cognitive growth 
than constructive activities like providing self-explanations or explanations 
to others (Chi, 2009). The experiments particularly lacked the process of 
co-construction, which means that students extend a line of thought by 
supplementing each others’ explanations (Chi, 2009; Van Boxtel et al., 
2000). Adding co-construction could improve the experimental procedure. 

A second limitation might be that collaboration was studied in a very 
specific context, namely a problem-based discussion. The effect of 
elaboration in other collaborative learning contexts may be different. A 
unique feature of a problem-based discussion is that collaboration 
precedes a phase of self-study. The problem forms the basis for self-
study, hence the name problem-based learning. Other forms of 
collaborative learning often allow students to discuss something after they 
have learned it (Dansereau, 1988; King, 2007). Compared to these other 
forms, problem-based discussion may lead to a relatively broad 
discussion, because students still have little knowledge about the problem. 
It is possible that the explanations in such a discussion are relatively 
diverse and tentative. Tentative explanations can be defined as 
explanations that do not match the information that students encounter 
after the group discussion. For example, an (incorrect) explanation that 
friction causes lightning would be tentative when students subsequently 
learn that lightning is created by electrically charged particles in the 
atmosphere. Students can correct such tentative explanations during the 
PBL reporting phase after self-study. During this reporting phase, they can 
elaborate on their findings by explaining these to each other. This activity 
resembles the extensively studied act of explaining previously learned 
materials to others (Dansereau, 1988; King et al., 1998) or to oneself (Chi 
et al., 1994; De Bruin et al., 2007; Renkl et al., 1998). Explanations 
during the reporting phase are closely related to the self-study and are 
therefore probably less tentative. Therefore, the reporting phase may lead 
to a better recall of knowledge than the problem-based discussion. Future 
research could examine this, as well as the nature of the explanations 
during the problem-based discussion and the reporting phase. The 
problem-based discussion may contain more tentative explanations than 
the reporting phase, and this might be related to the amount of eventually 
recalled knowledge. 

This thesis provided some new insights in collaborative learning. Not 
only did it show that student collaboration can be studied without random 
influences from the group discussion, it also provided empirical data for 
the cognitive elaboration perspective of collaborative learning (O'Donnell, 
2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999). The results suggest that 
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there are certain conditions under which elaboration facilitates self-study 
after problem-based discussion. Elaboration by means of providing 
explanations to others fosters long-term recall, but listening to 
explanations from others may be as conducive when students have 
additional time to process these explanations. A teacher can promote 
recall of information among low-achieving students by asking elaborative 
questions during the group discussion. And finally, elaboration during the 
group discussion needs to be supported by a basic level of prior 
knowledge. Students can use concepts from this prior knowledge to 
construct new and meaningful connections during the group discussion. 
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Samenvatting 
Studenten kunnen veel leren van samenwerken, maar tegelijkertijd is 

het groepsproces waar zij deel van uitkamen erg complex. Daardoor is het 
moeilijk om de invloed van samenwerking op leerprestaties te bestuderen. 
Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om een nieuwe 
onderzoeksmethode te ontwikkelen die de studie van samenwerkend leren 
zou vergemakkelijken. Onderwijskundigen onderzoeken groepsleren vaak 
in een dynamische omgeving zoals een klaslokaal (King et al., 1998; Krol 
et al., 2004; Mercer & Sams, 2006; Veenman et al., 2005; Webb & 
Farivar, 1999). Dit proefschrift gebruikte een nieuwe benadering door 
samenwerkend leren in een gecontroleerde, experimentele omgeving te 
bestuderen. 

De belangrijkste methodologische aanpassing was het toevoegen van 
experimentele controle over de kwaliteit van de groepsdiscussie. Tijdens 
samenwerking kunnen studenten veel leren van hun wederzijdse 
uitwisseling van kennis. De kwaliteit van deze kennis varieert echter van 
groep tot groep. Het is daarom mogelijk dat de discussie in sommige 
groepen meer bevorderlijk is voor het leren dan in andere groepen. Eerder 
onderzoek heeft dit nooit in ogenschouw genomen en daarom beoogde dit 
proefschrift de experimentele controle over het groepsproces te verhogen. 
Dit werd bereikt door een simulatie van een groepsdiscussie te creëren. 
Hiertoe werd een groepsdiscussie op video opgenomen en gepresenteerd 
aan onderzoeksdeelnemers in een gecontroleerde, experimentele setting. 
Zo werd elke individuele deelnemer blootgesteld aan exact dezelfde 
kennisuitwisseling in de groepsdiscussie. Bovendien kon de video 
gemakkelijk worden gemanipuleerd voor het testen van verschillende 
onafhankelijke variabelen. Deze getoetste variabelen vonden hun 
oorsprong in het cognitieve elaboratieperspectief van samenwerkend leren 
(O'Donnell, 2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999), dat aanvoert 
dat samenwerking cognitieve elaboratie en daardoor leerprestaties 
bevordert. Cognitieve elaboratie wordt gedefinieerd als de constructie van 
nieuwe en betekenisvolle relaties tussen bestaande concepten in het 
geheugen (Levin, 1988; Wittrock, 1992). Elaboratie leidt tot extra 
verbindingen tussen deze concepten, dus tot een verrijking van de 
kennisstructuur. Vervolgens biedt deze structuur meer aanknopingspunten 
(retrieval cues) voor het ophalen van kennis uit het geheugen. Het zou 
daarom gemakkelijker moeten zijn om informatie na een tijdje uit het 
geheugen op te diepen (Hamilton, 2004; Reder, 1980). 

Het kan worden aangenomen dat verschillende activiteiten elaboratie 
tijdens het groepsproces bevorderen. Eén daarvan is het verklaren van 
leerstof aan anderen (Slavin et al., 2003). Verschillende studies hebben 
aangetoond dat studenten die elkaar verklaringen geven meer leren dan 
studenten die individueel leren (Dansereau, 1988). Er zijn ook 
aanwijzingen dat studenten die verklaringen geven meer leerstof 
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onthouden dan studenten die luisteren naar deze verklaringen (Ross & Di 
Vesta, 1976; Spurlin et al., 1984). Ook het verklaren van leerstof aan 
jezelf (met zogenaamde ‘zelfverklaringen’) heeft in diverse studies tot 
betere leerprestaties geleid (Chi et al., 1994; De Bruin et al., 2007; Renkl 
et al., 1998). Verklaringen geven aan anderen kan tot elaboratie leiden 
omdat het “de gevers van verklaringen kan aansporen tot het verhelderen 
of reorganiseren van materialen, het herkennen en opvullen van leemtes 
in het begrip, het herkennen en oplossen van inconsistenties, het 
ontwikkelen van nieuwe perspectieven en het construeren van 
uitgebreidere concepten (Webb et al., 1995).” Om die reden gebruikte de 
studies in dit proefschrift het geven van verklaringen als activiteit voor het 
opwekken van elaboratie tijdens samenwerkend leren, met als doel het 
testen van de invloed van deze activiteit op latere leerprestaties. 

Nog een doel van dit proefschrift was om twee extra variabelen te 
bestuderen die de elaboratie tijdens het groepsproces konden 
beïnvloeden. Deze variabelen waren verdiepende vragen door een docent 
en relevante voorkennis. Verschillende experimenten hebben aangetoond 
dat studenten meer informatie onthouden nadat zij verklaringen 
genereren als reactie op verdiepende vragen (Pressley et al., 1988; 
Pressley et al., 1992; Woloshyn et al., 1992). Er zijn ook aanwijzingen dat 
elaboratieve vragen leerprestaties bevorderen als studenten ze aan elkaar 
stellen tijdens samenwerking (King, 1990). Verder is er bewijs dat 
docenten de leerprestaties van hun studenten kunnen  bevorderen door 
hen te blijven herinneren aan het geven van verklaringen voor datgene 
wat ze aan het leren zijn (Webb et al., 2008). De verwachting was daarom 
dat een docent prestaties kon bevorderen door verdiepende vragen te 
stellen. 

Verder werd voorspeld dat het vergaren van relevante voorkennis 
voorafgaand aan de samenwerking elaboratie kon faciliteren, omdat de 
voorkennis meer aanknopingspunten zou bieden voor het genereren van 
nieuwe verbanden. Eerdere experimenten toonden aan dat relevante 
voorkennis het effect van elaboratie op het herinneren van feiten 
modereert (Willoughby et al., 1993; Woloshyn et al., 1992). Met andere 
woorden versterkte de voorkennis het positieve effect dat elaboratie had 
op het onthouden van nieuwe informatie. De verwachting was dat dit ook 
zou gebeuren in een omgeving voor samenwerkend leren. 

De vorm van samenwerking die werd gebruikt in de experimenten was 
probleemgestuurd onderwijs (PGO). Hier lagen niet alleen praktische 
redenen aan ten grondslag (de experimenten werden uitgevoerd aan een 
universiteit waar PGO de standaard onderwijsmethode is). Een andere 
belangrijke redden was dat PGO bouwt op het cognitieve 
elaboratieprincipe dat eerder werd genoemd. PGO richt zich op het 
gezamenlijk activeren van voorkennis tijdens de samenwerking en het 
elaboreren op die voorkennis door middel van discussie (Schmidt, 1993). 
Het omvat een cyclus waarin studenten eerst een scenario (ook wel het 
‘probleem’ genoemd) bespreken in een groepje. Het scenario beschrijft 
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een situatie uit de werkelijkheid. Tijdens het bespreken ervan ontdekken 
studenten dat zij onvoldoende kennis hebben om het scenario te kunnen 
verklaren. Daarom voeren zij zelfstudie uit na de groepsdiscussie, zodat 
zij meer informatie vinden die relateert aan het scenario. Wanneer ze 
genoeg materialen hebben verzameld en bestudeerd komen ze weer 
samen om hun bevindingen aan elkaar te rapporteren. Deze laatste fase 
heet de rapportagefase (Hmelo-Silver, 2004; Schmidt et al., 2009).  

Het eerste deel van de cyclus, de bespreking van het scenario, kan de 
probleemgestuurde discussie worden genoemd, omdat de discussie is 
gebaseerd op het probleem (het scenario). Deze fase maakt PGO uniek. 
De probleemgestuurde discussie houdt in dat studenten het probleem 
proberen te verklaren voordat zij nieuwe informatie erover hebben 
vergaard. In andere vormen van samenwerkend leren komt de discussie 
meestal na het vergaren van nieuwe informatie (Dansereau, 1988; King, 
2007). Een discussie tussen samenwerkende studenten heeft dus vaak het 
herzien van eerder geleerde kennis als doel, terwijl een 
probleemgestuurde discussie studenten juist voorbereidt op het leren van 
nieuwe informatie. 

Een eerste experiment toetste de belangrijkste onafhankelijke 
variabele: elaboratie tijdens een probleemgestuurde groepsdiscussie 
(Hoofdstuk 2). De onderzoeksdeelnemers (N = 70) kwamen naar een 
psychologisch laboratorium en observeerden een video van een 
probleemgestuurde discussie in één van drie experimentele condities. In 
de eerste conditie droegen zij constructief bij aan de discussie door 
verklaringen te geven aan andere groepsleden. In een tweede conditie 
participeerden zij passief door alleen te luisteren naar verklaringen van 
een ander groepslid. In een controleconditie namen zij ook passief deel, 
maar dit keer in een discussie over een irrelevant onderwerp. In 
overeenkomst met de PGO-cyclus voerden alle deelnemers zelfstudie uit 
na de groepsdiscussie. De resultaten van dit eerste experiment toonden 
aan dat deelnemers die uitleg gaven of luisterden tijdens de discussie op 
de korte termijn meer informatie onthielden dan deelnemers in de 
controleconditie. Dit weerspiegelde de bevindingen van eerdere PGO-
experimenten waarin studenten PGO discussies in het echt hielden (De 
Grave et al., 2001; Schmidt et al., 1989). De bevindingen van deze 
eerdere studies werden dus gerepliceerd in de nieuwe, experimenteel 
beter gecontroleerde situatie. 

Tijdens een herhaalde kennismeting na vier weken herinnerden de 
deelnemers die verklaringen hadden gegeven meer dan de deelnemers die 
hadden geluisterd naar verklaringen. Het leek er dus op dat het geven van 
verklaringen een positief effect had op het lange termijngeheugen. Dit ligt 
in lijn met de theoretische verwachting dat elaboratie de kennisstructuur 
verrijkt en daardoor meer aanknopingspunten (retrieval cues) biedt voor 
het ophalen van kennis (Hamilton, 2004; Reder, 1980). De resultaten 
ondersteunden het cognitieve elaboratieperspectief voor samenwerkend 
leren (O'Donnell, 2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999) en de 
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theoretische verwachtingen van cognitief leren in PGO (Schmidt, 1993). 
Ook correspondeerden de resultaten met de algemene bevinding dat PGO-
studenten meer kennis onthouden op de lange termijn dan studenten die 
onderwijs krijgen via conventionele curricula (Dochy et al., 2003). Het kan 
daarom geconcludeerd worden dat elaboratie tijdens probleemgestuurde 
discussie het lange termijngeheugen bevordert. 

Een nadeel van het eerste experiment was dat de gevers van 
verklaringen meer tijd besteedden aan het geven van verklaringen dan de 
luisteraars aan het luisteren naar verklaringen. Omdat de tijd die wordt 
besteed aan relevante studie bijdraagt aan verhoogde leerprestaties 
(Wang et al., 1990), werd besloten om het experiment te herhalen en de 
luisteraars meer tijd te geven tijdens de discussie (Hoofdstuk 3). Het 
aantal deelnemers was ongeveer hetzelfde als in het eerste experiment (N 
= 71). Het lange termijneffect van verklaringen geven op het onthouden 
van kennis werd niet opnieuw gevonden. Dit suggereert dat dit effect in 
experiment 1 inderdaad beïnvloed werd door de extra tijd die het geven 
van verklaringen kostte. Een tweede mogelijkheid is dat de extra tijd die 
de luisteraars kregen hen meer gelegenheid bood om stil te reflecteren op 
de verklaringen van andere studenten. Stille reflectie komt voor tijdens 
probleemgestuurde discussies (De Grave et al., 1996) en misschien 
zorgde een dergelijke reflectie ervoor dat de luisteraars meer onthielden 
op de lange termijn. Een voorzichtige conclusie was daarom dat extra tijd 
voor het verwerken van verklaringen van anderen het lange 
termijngeheugen ongeveer net zo veel bevorderde als het geven van 
verklaringen aan andere studenten. 

Experiment 3 toetste het effect van een docent die verdiepende vragen 
stelde tijdens de groepsdiscussie op het onthouden van kennis 
(Hoofdstuk 4). In PGO dragen docenten niet alleen kennis over naar 
studenten, zij faciliteren ook het leerproces van de studenten (Dolmans et 
al., 2002; Hmelo-Silver, 2004; Neville, 1999). Een belangrijke taak van de 
PGO-docent is het aansporen tot elaboratie tijdens de groepsdiscussie (De 
Grave et al., 1999), bijvoorbeeld door studenten hun redeneringen uit te 
laten leggen (Wilkerson, 1994). Docenten kunnen studenten ook vragen 
om de verschillende bijdragen aan de groepsdiscussie te relateren aan 
hun eigen, persoonlijke voorkennis (Lee et al., 2009). Er is enig bewijs dat 
docenten leerprestaties kunnen bevorderen door sturende, verdiepende 
vragen te stellen tijdens PGO-groepsdiscussies (Budé et al., 2009). Het 
derde experiment bouwde op deze gegevens door verdiepende vragen 
door een docent op te wekken in een gecontroleerde, experimentele 
studie. 

Zesennegentig deelnemers observeerden een video van een 
groepsdiscussie met een docent. In de eerste experimentele conditie 
stelde de docent verdiepende vragen en in de tweede conditie 
oppervlakkige vragen. Alle deelnemers kregen vóór de groepsdiscussie 
enige relevante voorkennis. De verdiepende vragen lieten hen elementen 
uit deze voorkennis combineren tot nieuwe ideeën. De oppervlakkige 
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vragen lieten hen de gegeven voorkennis (of opmerkingen van 
groepsleden) reproduceren. De verwachting was dat deelnemers meer van 
hun zelfstudie na de groepsdiscussie zouden onthouden als zij de 
verdiepende vragen hadden beantwoord. Deze voorspelling kwam echter 
niet uit. Hiervoor werden redenen gezocht en het leek erop dat het 
beheersen van de voorkennis een rol had kunnen spelen. Niet alle 
deelnemers beheersten deze voorkennis na haar één keer bestudeerd te 
hebben. Sommigen hadden twee, drie of vier pogingen nodig. De 
verdiepende docentvragen hadden nauwelijks invloed op deelnemers die 
de voorkennis in één poging beheersten, maar wel een significant en 
positief lange termijneffect op deelnemers die twee, drie of vier pogingen 
nodig hadden. Zij onthielden op de lange duur meer informatie als ze 
verdiepende vragen hadden beantwoord dan als ze oppervlakkige vragen 
hadden beantwoord. Het leek er dus op dat de verdiepende vragen alleen 
effectief waren voor deelnemers die meer moeite hadden de voorkennis te 
beheersen. Dit ligt op één lijn met bevindingen dat elaboratie effectiever is 
voor laag- dan voor hoogpresterende studenten (Hamilton, 1989; Mayer, 
1980). Verder spoort het feit dat er alleen een effect op de lange termijn 
was met de resultaten van experiment 1 en de theoretische verwachting 
dat elaboratie het ophalen van kennis vergemakkelijkt (Hamilton, 2004; 
Reder, 1980). De resultaten toonden ook aan dat de rol van de voorkennis 
waarmee studenten een groepsdiscussie beginnen niet onderschat kan 
worden. 

De rol van voorkennis werd verder verkend in experiment 4, dat 
toetste of relevante voorkennis het effect van elaboratie op onthouden 
informatie kon modereren (Hoofdstuk 5). Deze hypothese was 
gebaseerd op studies met individuele studenten (Willoughby et al., 1993; 
Woloshyn et al., 1992) die aantoonden dat elaboratie vooral bevorderend 
werkte als studenten vooraf relevante voorkennis over het onderwerp 
hadden. In een 2 x 2 experimenteel ontwerp observeerden deelnemers (N 
= 66) dezelfde video als in experiment 3. Ze observeerden de versie van 
de video waarin de docent de verdiepende vragen stelde. De helft van de 
deelnemers elaboreerde door de vragen te beantwoorden en de andere 
helft maakte in plaats hiervan afleidingstaken. Verder kreeg de helft van 
de deelnemers relevante voorkennis voor de groepsdiscussie en de andere 
helft irrelevante voorkennis. Het verwachte interactie-effect tussen 
elaboratie en voorkennis werd gevonden. Deelnemers die elaboreerden 
met relevante voorkennis onthielden significant meer dan deelnemers die 
elaboreerden zonder deze voorkennis. Dit effect gold voor zowel de korte 
als de lange termijn. De bevindingen impliceerden dat relevante 
voorkennis cruciaal is voor de effectiviteit van elaboratie tijdens 
groepsdiscussie. Waarschijnlijk bood de relevante voorkennis meer 
mogelijkheden voor het genereren van nieuwe verbanden die relevant 
waren voor de groepsdiscussie en de daaropvolgende zelfstudie. Het is 
daarom mogelijk dat elaboreren op relevante voorkennis een opstapje 
vormde voor de latere zelfstudie (Wetzels et al., 2011). Er zijn 
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aanwijzingen dat studenten meer informatie onthouden die past binnen de 
context van door henzelf geactiveerde voorkennis (Machiels-Bongaerts et 
al., 1995; Peeck, 1982). De activering van voorkennis vormt blijkbaar een 
opstapje voor nieuw leren door een contextueel kader te scheppen dat 
bepaalt welke informatie het beste wordt onthouden. Iets dergelijks kan 
ook gebeuren als studenten elaboreren (Levin, 1988). Met andere 
woorden zullen studenten vooral die kennisonderdelen onthouden waarop 
zij op voorhand elaboreerden. Dus als zij elaboreren op bepaalde 
voorkennis scheppen ze wellicht een contextueel kader, waardoor ze 
informatie die strookt met de geactiveerde voorkennis beter onthouden. 
Verder onderzoek zou dit uit kunnen zoeken door de overlap tussen 
verklaringen tijdens de groepsdiscussie en onthouden informatie in kaart 
te brengen. 

De gezamenlijke resultaten wijzen erop dat elaboratie tijdens 
probleemgestuurde groepsdiscussie het onthouden van kennis op de lange 
termijn bevordert. Er zijn echter enkele voorwaarden voor dit effect. 
Verdiepende docentvragen lijken vooral effectief te zijn voor studenten die 
aangeboden voorkennis minder snel beheersen. Verder lijkt relevante 
voorkennis van cruciaal belang voor een positief effect van elaboratie op 
het onthouden van kennis op de korte en lange termijn. De nieuwe 
onderzoeksmethode voor samenwerkend leren bewees zijn waarde omdat 
deze de toetsing van elaboratie tijdens een complex groepsproces 
vergemakkelijkte. Ook waren er indicaties dat de nieuwe methode 
dezelfde resultaten opleverde als experimenten met echte PGO-groepen. 
Experimenten kunnen gemakkelijk gerepliceerd worden met de nieuwe 
methode, wat de studie van samenwerkend leren simpeler maakt. Nog 
een voordeel is dat onderzoekers de methode kunnen toepassen op 
verschillende vormen van samenwerkend leren. 

Er moeten echter enkele kanttekeningen worden gemaakt. De nieuwe 
onderzoeksmethode had als nadeel dat het moeilijk werd om de interactie 
tussen studenten te onderzoeken. Voor cognitieve ontwikkeling is 
interactie wellicht nog belangrijker dan constructieve activiteiten als 
verklaringen aan anderen of zelfverklaringen geven (Chi, 2009). In het 
bijzonder laakten de experimenten een proces dat co-constructie wordt 
genoemd. Co-constructie houdt in dat studenten een gedachtelijn 
voortzetten door elkaars verklaringen aan te vullen (Chi, 2009; Van Boxtel 
et al., 2000). Het toevoegen van co-constructie zou de experimentele 
methode kunnen verbeteren. 

Een mogelijke tweede beperking is dat samenwerking werd onderzocht 
in een specifieke context, namelijk een probleemgestuurde discussie. Het 
effect van elaboratie kan verschillen in andere omgevingen voor 
samenwerkend leren. Een unieke eigenschap van een probleemgestuurde 
discussie is dat de samenwerking voorafgaat aan de zelfstudie. Het 
probleem vormt de basis voor zelfstudie, vandaar de naam 
probleemgestuurd onderwijs. Andere vormen van samenwerkend leren 
laten studenten vaak iets bediscussiëren nadat zij het geleerd hebben 
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(Dansereau, 1988; King, 2007). In vergelijking met deze andere vormen 
leidt een probleemgestuurde discussie misschien tot een relatief brede 
discussie omdat studenten nog steeds weinig voorkennis over het 
probleem hebben. Het is mogelijk dat de verklaringen in zo’n discussie vrij 
uiteenlopend en tentatief zijn. Tentatieve verklaringen kunnen worden 
gedefinieerd als verklaringen die niet overeenkomen met de informatie die 
studenten tegenkomen tijdens de zelfstudie na de groepsdiscussie. Een 
(incorrecte) verklaring dat wrijving een bliksemflits veroorzaakt is 
bijvoorbeeld tentatief als de student vervolgens leert dat een bliksemflits 
tot stand komt door elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer. 
Studenten kunnen dergelijke tentatieve verklaringen rechtzetten tijdens 
de rapportagefase na de zelfstudie. Tijdens deze fase kunnen ze 
elaboreren op hun bevindingen door deze aan elkaar uit te leggen. Deze 
activiteit weerspiegelt het geven van verklaringen na zelfstudie en is vaak 
onderzocht, ofwel als verklaringen geven aan anderen (Dansereau, 1988; 
King et al., 1998), ofwel als zelfverklaringen  (Chi et al., 1994; De Bruin 
et al., 2007; Renkl et al., 1998). Verklaringen tijdens de rapportagefase 
houden direct verband met de zelfstudie en zijn daarom waarschijnlijk 
minder tentatief. Het zou daarom kunnen dat de rapportagefase het 
onthouden van kennis meer bevordert dan de voorafgaande 
probleemgestuurde discussie. Dit kan onderzocht worden met 
vervolgonderzoek. Ook kan gekeken worden naar de aard van de gegeven 
verklaringen. Studenten produceren misschien meer tentatieve 
verklaringen tijdens de probleemgestuurde discussie dan tijdens de 
rapportagefase. Dit kan weer gerelateerd zijn aan de hoeveelheid 
uiteindelijk onthouden kennis. 

Dit proefschrift verschafte nieuwe inzichten in het proces van 
samenwerkend leren. Het toonde aan dat elaboratie tijdens 
samenwerkend leren bestudeerd kan worden zonder de invloed van 
andere, willekeurige groepsprocessen. Het leverde ook empirisch bewijs 
voor het cognitieve elaboratieprincipe van samenwerkend leren 
(O'Donnell, 2006; Slavin et al., 2003; Springer et al., 1999). De 
resultaten suggereren dat er bepaalde condities zijn waaronder elaboratie 
de zelfstudie na een probleemgestuurde discussie kan bevorderen. 
Elaboratie door het geven van verklaringen aan anderen bevordert het 
onthouden van informatie op de lange termijn, maar luisteren naar 
verklaringen van anderen is net zo effectief als er meer tijd is om te 
reflecteren op deze verklaringen. Door verdiepende vragen te stellen kan 
een docent ervoor zorgen dat minder goede studenten meer kennis 
onthouden op de lange termijn. En als laatste moet elaboratie tijdens de 
groepsdiscussie ondersteund worden door een zeker niveau van 
voorkennis. Studenten kunnen concepten uit deze voorkennis gebruiken 
om nieuwe en betekenisvolle verbanden te leggen. 
 
 
 




