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Voorwoord

Het begon op vrijdag 27 maart 1998 in Maastricht tijdens hot BITK-congres:
'Bringing Information & Communication Technology in Higher I'ducation". Ik
gafles op een Hogere Informatica Opleiding (UK)) en ik had grote belangslelling
voor het onderwijs. Het onderwerp van dat congrcs interesseerde ine «.ins. niaur de
gangbare wijze van presentcren bocide me niet. Tijdens de lunch decide ik niijn
twijfel over de manier waarop de sprekers hun vcrhaal verleiden met ecn
Ufelgenoot: "Ze laten me met een prachtige /xmvr/x>//i/-/wv.vt'M/<;/u' de grole lijnen
zien van hoe je handig, mooi, prachtig op afstand onderwijs kunt geven. / e
vergeten echter dat ik veel gemakkelijker iets begrijp aan de hand van
voorbeelden. Met diezelfde laptop kunnen ze net zo gwd een programma
opstarten en voordoen hoe de student zo mooi en vlot op afstand leert. In plaats
van me alleen de grote lijnen te verteilen. Dat kan tiKh met dezclldc apparatuur?
In dezelfde tijd? Hn dan begrijp ik toch veel beter waar het over gaat?" Mijn
buurman was het volledig met me eens. Toen hij opstond um ecn le/.ing le guun
geven, zei hij ietwat bedremmeld: "Kom maar niet naar mijn le/.ing luisteren, want
ik doe het geen haar bcter." Tijdens het gesprek was Jaap van den I Icrik hij ons
tafeltje aangeschoven. Hij was die ochtend dagvoor/.itter van het congrcs gewcesl
en in het programma stond hij aangekondigd als hoogleraar kennistcchnologie in
Maastricht. Hij opende de conversatie met "Wat een interessant gesprek hadden
jullie daamet." Ik herhaalde de kern van mijn betoog: "We hebben goed werkende
informatieanalysemethoden: methoden om de grote lijnen uit informatie te halen
om daarmee een computer te laten denken als een mens. Die methoden gaan uit
van voorbeelden, dus aan de hand van voorbeelden leren computers denken als
een mens. Wij mensen gebruiken die methode zelf echter niet. Dat is toch
inefficient? Als je iets wilt leren, moet je dat aan de hand van voorbeelden doen.
Ik heb heel veel bijlessen natuurkunde gegeven, meestal aan meisjes. Nou ja
bijles, AVef.ve« over natuurkunde kun je het beter noemen. Pratend over hun
ervaringen leren ze inzien dat je aan natuurkunde echt iets hebt. Je moct die
onzekere meisjes laten ervaren dat een formule niet moeilijk is, als ze zichzelf
maar een voorstelling van die formule maken. We hebben heel wat afgckletst over
jongens en roeien..." Al snel hadden Van den Herik en ik door dat de oud-
bijlesleerlinge die ik voor ogen had bij dit verhaal, samen roeide met zijn dochter:
het ijs was gebroken. Aan het eind van het gesprek bood hij me een tijdclijke baan
aan bij de Universiteit Maastricht die kon uitmonden in een promotic om mijn
ideeen uit te werken. Dat aanbod klonk goed, maar ik vertelde dat ik me had
voorgenomen om van het leven in mijn nieuwe huis in Aldtsjerk te gaan genieten.
Ik bedankte voor de eer op zijn aanbod in te gaan.

Een week na de ontmoeting met Van den Herik zat ik 's ochtends in de
personeelskamer van het Instituut Techniek van de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden een kopje koffie te drinken. Een collega vertelde me dat ik bij de
nieuwe kamerindeling niet meer bij mijn vakcollega's op een kamer zou zitten,



maar op een kamer met alleen vrouwen. "Daar gaan we weer," dacht ik. "het lijkt
wel of mannen vinden dat vrouwen niet in de techniek thuishoren. Als je met een
collega hetzelfde vak geeft, is het toch händig op je kamer informed over de
lessen te kunnen praten? Dan is het toch niet van belang of die collega een man is
of een vrouw," vond ik. Een paar dagen later had ik een gesprek met degene die
vcrantwoordelijk was voor de nieuwe kamerindeling. Ik vertelde hem waar het mij
om ging: "ik wil op deze technische school gerespecteerd worden als
profcssioneel vakdocent. Daarbij is het volstrekt irrelevant of ik een man ben of
een vrouw." Uiteraard had hij wel respect voor me als vakdocent. verzekerde hij
me. Voor mij was het echter te laat: ik wilde niet in een uitzonderingspositie
gebracht worden als vrouwelijk vakdocent en om respect hoeven vragen. Door het
aanbod promotieonderzoek te gaan doen. had ik het gevoel dat ik dit respect in
Maastricht wel krecg. C)p mijn vraag of de school in principe bereid was een
hijdragc te leveren om een docent te kunnen laten promoveren was het antwoord
"Ja". Door dczc impuls bcsloot ik toch een poging te wagen om mijn ideeCn in een
onderzoek uit te gaan werken: leren vanuit voorbeelden spreekt meisjes aan. zeker
bij vakken die gebruikt worden in de techniek.

Die avond vcrstuurde ik een e-mail naar Van den Herik met de vraag of ik aan de
hand van dc volgende twee bewcringen promotieonderzoek bij hem zou kunnen
doen: 'lien informatieanalysemcthode is een leermethode' en 'Als het vak
natuurkunde wordt gegeven op een manier dat het meisjes aanspreekt. spreekt het
jongens ook aan; andersom geldt dit niet'. Hij kon als hoogleraar informatica voor
de hcgclciding van de cerstc bewering de verantwoording dragen, omdat deze nog
ten dele binnen zijn vakgebied lag. Voor de tweede bewering vroeg hij de juist
aangestelde hoogleraar van studies naar gender & diversiteit, Maaike Meijer.
Tijdens een kennismakingsgesprek sloeg mijn enthousiasme over. En zo is het be-
gonnen.

Tijdens dit onderzoek heb ik een informatieanalysemethode geherformuleerd tot
ondcrwijsmethode. Deze methode werkt aan de hand van voorbeelden, vandaar de
kern van do titel 'Voorbeeld Onderwijs'. Aan de hand van voorbeelden vind je,
door het uitvoeren van het stappenplan, de grote lijnen. De grote lijnen worden
/n/if>r»itf//t' G«im»i<///'<Yi genoemd, afgekort /G. De essentie van het 'Voorbeeld
Onderwijs' is dat je de grote lijnen, dus /G, beter begrijpt als je leert aan de hand
van voorbeelden, vandaar de volledige titel 'Voorbeeld«, Onderwijs'. Kun je goed
met grote lijnen - of formules - omgaan, dan vindt men dat je abstract kunt
denken. Vandaar de ondertitel: 'Voorbeeldgestuurd onderwijs, een opstap naar
abstract denken, vooral voor meisjes'. Waarom vooral voor meisjes? Omdat dit
mijn stellige overtuiging is die berust op eigen ervaring. Sinds 1984 heb ik een
groot aantal tumoren gehad. Daarna heb ik vele cursussen gevolgd om op een rijtje
te krijgen waarom ik die tumoren steeds kreeg. Na een aantal cursussen gevolgd te
hebben, had ik het gevoel dat ik beter was. Een heel bijzonder gevoel. Als mens
had ik er moeite nice dat mij als meisje werd afgeraden natuurkunde te studeren.
Dat gaf me het gevoel dat m<»ivr<>wn en c7>j»/j/7ii»4»i'iw/ binaire opposities waren
die twee aan twee bij elkaar hoorden en waartussen ik moest kiezen. Als vrouw
mocht ik dus geen exact vak als natuurkunde studeren, laat staan dat ik het gevoel
mocht hebben dat natuurkunde leuk was. Als kankerpatie'nt had ik er moeite mee
om te kiezen tussen fotfir r»dt en r«ter/o«zdter. Als je als kankerpatie'nt zeker wilt



weten dat je beter bent, blijf je ziek. Door het accepteren van de onzekerheid voel
je je beter. Pas na het loslaten van het inoeten kiezen tussen binaire opposities
merkte ik de kracht van het samenwerken; dat gold voor de oppositie beter ziek en
evengoed voor de opposities man. vrouw en cognitiegevoel. Ik voelde me beter op
twee verschillende manieren: beter als kankerpatient en beter als metis.

Voorbeeld/,, Onderwijs komt geloofwaardiger over en biedt nicer zekerheid,
omdat het uitgaat van de onzekerheid van de leerling. In dit onder/oek toon ik nan
dat meisjes zieh daar beter bij voelen. En jongens ook.

Elise Boltjes
Aldtsjerk. 2004
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Verantwoording

Iedereen die op enigerlei wijze iets heeft bijgedragen aan dit onderzoek wil ik
graag bedanken. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van opmcrkingen die
hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit proefsehrift:
Promotor Jaap van den Herik: "In Maastricht ben je welkom om jouw 'idee van
een oude gek" te onderzoeken."
Promotor Maaike Meijer: "Jij als vrouw blijft maar zocken in de litcrntuur.
Mannen zouden trots zijn op een origineel idee. Schrijf nou ecus op wat je /elf
vindt!"
Collega Dick Bruin: "Als jij een lesmethode ontwikkelt die je docenten
gemakkelijk kunt aanleren, dan heb je daar wat aan."
Leerungen en Studenten: "Moeten we alweer zo'n evaluatiefoimulier invullen?
Wanneer krijgen we de resultaten van al die data?"
Docent Klaas Kalma: "Wat een natuurlijke lesmethode. Dat ga ik in andere
cursussen die ik geef ook verwerken."
Collega docent Jan van der Wal: "Dit is leuk! Hier heb ik in hct dagclijks leven
ook wat aan."
Leraar natuurkunde Gerben van Hes: "Ik geef de laatste tijd met mecr plezier les.
Minder formalistisch en meer op mijn gevoel."
W A O afdeling Friesland: "Bedankt voor je boeiende en heldere inleiding over je
onderzoek tijdens ons lustrumcongres."
Netwerk Vrouwen in de Natuurwetenschappen 'Caroline Bleeker': "Wij leven met
je mee. Ook wij zijn hier mee bezig."
Zontian en eindredacteur NVOX Marianne Offereins: "Je weet, als je wilt dat ik
het een keer (of meer) doorlees om het van commentaar te voor/ien, heb je het
maar te sturen."
Violist Daan de Boer: "I'm pleased to help you with your English."
Muzikanten van Salonorkest Sinnema: "Dat cellospel van jou klinkt al aardig als
beginnend cellist: jij bent een snelle leerling."
Contrabasleraar Jan van Domburg: "In de toonladder die je speelde kon ik horen
dat je je als kankerpatignt beter voelde. Je doet nog wel eens wat met het boek dat
je over die ervaring schreef."
Buren: "Tik, tik," tegen het raam, "Kom buorfrou, kom mei in eintsje te kuierjen;
do sitst al fierste lang efter de kompjüter."
Vrienden: "We hebben al een poos niets van je gehoord. Wanneer kom je eten?
Dan kunnen we bijpraten."
Oud-buurman en emeritus hoogleraar Franke Prop: "Zo te horen onderzoek je een
eigen idee met een bijbehorende aanpak: de oorspronkelijke wijze van
promoveren."
Mijn moeder: "Leren vanuit voorbeelden en vanuit de onzekerheid? Uiteraard: zo
ben je toch ook opgevoed?!"
Mijn vader: "Boltjes, onderwijs sinds 1880."
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1 Inleiding aan de hand van eigen ervaringen

Er zijn weinig meisjes die exacte vakken kiezen. Dal ligt volgcns mij niet aan de
meisjes, maar aan de gangbare manier van leren en lesgeven. Pas na een lang
leertraject ben ik zelf als vrouw natuurkunde gaan studeren. Later herkende ik als
docente informatica mijn manier van leren en lesgeven in een
informatieanalysemethode die computers kunstmatig intelligent muukt. ofwel die
computers leert denken als een mens. Deze informalieanalyscmethode /ou dus een
goede leer- en lesmethode kunnen zijn, mogelijk ecu die vooral meisjes
aanspreekt. Hit idee komt geheel voort uit eigen ervaringen, maar blijkl ook steun
te vinden bij de genderkritische leerpsychologie en de onderwijsdidactick.
Volgens Bahle (1936) is het een oude en beproefdc werkwijze om aan de hand van
eigen ervaringen een onderzoeksvraag te formulcren. Daarom hehandel ik als
inleiding mijn eigen negen belangrijkste ervaringen bij het leren en het lesgeven.

1.1 Ervaringen als leerling van de lagere school

Het zal in de derde of vierde klas van de lagere school geweest zijn (nu groep vijf
of zes van de basisschool) dat op een ochtend de juf de klas verliet. Op zich/elf
gebeurde dat wel vaker, dus zo bijzonder was dat niet. Ik zat op een
Montessorischool waar iedere leerling individueel aan het werk was en we
werkten zonder juf gewoon door. Maar het bijzondere van die keer was dat de juf
met mijn breukenboekje de klas uitliep. Wat zou ze gaan doen met mijn
breukenboekje? In dat boekje had ik een heleboel sommen gemaakt met breuken.
Breuken vond ik helemaal niet moeilijk. want ik tekende ze altijd. Hele taarten,
halve taarten of 1/6 taart: dat was 1 taart die je met 6 mensen moest verdelen. Dan
krijg je niet zo'n groot stuk als dat je een hele taart met vier mensen moest
verdelen. Mijn ervaring was dat als je zo een aantal keer als hulp taarten had
getekend de breuksommen steeds gemakkelijker werden. Na een poosje behoefde
je geen taarten meer te tekenen, dat deed je dan wel in je hoofd.

Later hoorde ik van mijn moeder dat de juf mijn breukenboekje aan het hoofd van
de school wilde laten zien, omdat ze het zo bijzonder vond dat ik zo snel en goed
de breuken kon maken. Maar volgens mij konden de andere kinderen dat ook. Als
juf het soms te druk had stuurde ze leerlingen met vragen naar mij om de sommen
uit te leggen. Dan tekende ik samen met hen weer die taarten. Door de taarten
hadden mijn medeleerlingen ook geen moeite met breuken. Mijn ervaring van toen
was dat je, door het maken van een mentale voorstelling met behulp van concrete
relevante voorbeelden, moeilijke zaken gemakkelijk kon maken.



1.2 Ervaringen als leerling natuurkunde

Op dc HBS-B werd ik getest welke Studie ik zou kunnen gaan volgen na het
behalen van mijn eindexamen. Uit die test kwam naar voren dat een studie
Technische Natuurkunde goed bij mij zou passen. Mijn leraar van de middelbare
school zei in 1971, na het hören van deze mogelijke keuze, dat natuurkunde geen
studie voor een meisje was. Daar ik de mening van deze man voor waar aannam,
zorgde ik dat ik een S op mijn eindexamen haalde voor het vak natuurkunde.
Niemand opperde daarna nog dat ik natuurkunde moest gaan studeren en zonder
ruzie koos ik voor medicijnen. Mijn ervaring is dat meisjes geen natuurkunde
mochten studeren. Waarom? Omdat ze meisjes waren. Uiteraard begrijp je dat als
tiener nict.

Tijdcns de medischc studie heb ik leuk geroeid, maar ik houd niet van bloed en ik
houd niet van uit mijn hoofd leren. Dus dc studie was gedoemd te mislukken. Mijn
vader oppcrdc dat ik toch maar natuurkunde moest gaan studeren. Dat vond ik
geen gocd idee. "Durf jc niet?", vroeg hij. "Natuurlijk wel", antwoordde ik. Ik
wect nict of ik toen de waarheid sprak.

Daar ik uit ccn onderwijsgezin kom. ofbeter gezegd uit een onderwijsfamilie, was
dc keuzc voor een volgcnde studie op aanraden van mijn moeder snel gemaakt. Na
twee juar rocien als medisch student zou ik naar de lerarenopleiding gaan.

1.3 Ervaringen als student op de lerarenopleiding

Op de lerarenopleiding schreef ik me in voor de vakken natuurkunde en wiskunde.
In mijn groep met natuurkundestudenten zaten ruim twintig Studenten en ik was de
enige vrouw. Bij de uitslag van het eerste tentamen had bijna iedereen
onvoldocndc, allcen ik had een negen. Dat had ik wellicht beter niet kunnen doen,
maar het leed was al geschied. Mijn medestudenten maakten me uit voor 'een
haan in een kippenhok'. Het gevoel dat ik als vrouw bij de groep hoorde, kreeg ik
er niet echt door: vrouwen bchoren niet goed te zijn in exacte vakken.

In het tweede jaar moest je kiezen welk vak je als hoofdvak zou nemen. Ik dacht
aan natuurkunde, met wiskunde als bijvak. Maar ik had buiten de hoofddocent
natuurkunde gerckend. Hij vond een studie natuurkunde niets voor een meisje. ik
kon beter wiskunde als hoofdvak kiezen. We leefden inmiddels in het jaar
negentienhonderddrie-cn-zeventig en ik deed weer braaf wat me gezegd werd.
Echt lekker zat het me niet, maar dit keer wilde ik toch echt afstuderen.



1.4 Ervaringen ab lerares natuurkunde

Als lerares wis- en natuurkunde heb ik vervolgens lesgegeven aan het Ubbo
Emmius lyceum in Stadskanaal. Daar viel mij op dat als je natuurkunde geeft op
een manier die meisjes aanspreekt. jongens het ook leuk vinden, maar dat het
andersom niet geldt. Een opmerkelijk fenomeen. toch kostte het me geen moeite
het onderwijs daaraan aan te passen.

Aangezien ik van mijn mannelijke mede-natuurkundedocenten niets u n het
onderwijs mocht veranderen - de reden daarvoor was dat ik als iwecdcgraads
docent geen les mocht geven aan de eindexamenklussen • wilde ik mijn vaste
aanstelling opzeggen om op m'n bijna dertigste toch nog natuurkunde te gaan
studeren. Een aantal mensen waarschuwde me dat mijn pensioenopbouw zou
stagneren en dat het dus heel onverstandig zou zijn voor later. Ik zou beter
onbetaald verlof kunnen vragen en zo in dienst blijven om geen pensioengnt te
krijgen. De handgeschreven brief die ik naar het bestuur stuurdc luidde als volgt:

voor
CAr. voorAere/dend we/mvena/yWy/t
en Aojjtr

/, 7a/>r/7/M/

Geacn/ Äes/ui/r,

Gaarne zo« /£ M w/7/en verzoeAren /ny /?er / .ve/>/e/w/>er /9<V/ /an# At/i-
er/o/zont/e/- Ae/?owJ van /><?zoW/#/>?# /e w/7/tv; vcr/t'wn. /J/f

abe /'̂  M om een vervo/g.v/«c/;'e nc//MMrAwn<ye /e Äwnnen Ae^/nnen.
De nooyWrei/en o/w deze i/wJ/e /e Aej?/nnen /.v een men#e//ng von </e

r»ve<? wo^/even:
//e/ aanto/ /eer//ngen da/ na/wurfo/m/e /n ne/ /?a r̂*e/ A/e.s/ «• /aa^j. De
n/ervoor %/ waa«cn/yn/»yXr voor een groo/ t/ee/ />// de w/yze waaro/7
;n a"e onderioww word/ ^eiraen/. //e/ ,v/?reeÄ/ de /eer//nj^en onvo/doende
/?ro/>/ee/n abarÄ/y »̂  M//eraard da/ de na/MMr̂ wnat' d/e /n de «Mt/cTAwMH" word/
gegeven van /weeer/e/ aard d/en/ /e z»yn: eindondenvy.s en onderw/y.v o/j/e/dend /o/
ne/ e/nderawen. Op d/'/ women/ neA /Vt a/.v 2*'' j^raad.s /eraar a//een /e.v<'rvar/n# /n
de onderAoww. Daardoor d«r/ /'/: n/e/ de veran/woord;n/? «/> /we /e ne/wen ne/
na/wwrAMndeonderwj/i /n de onderftoww O/J naar myn /dee noodza^e/y'A:
/ngr/ypende wyze /e veranderen o/n ne/ va£ Ae/er aan /e /a/en .v/?re£en, daar /A n/e/
Aran overz/en wa/ ne/ ^evo/g daarvan za/ zyn voor de /eer//nj^en d/e er e/ndexa/wen
/'« gaan doen. De en/ge man/er o/w daar vva/ aan /e doen en o/n we/ d/e
veran/woord/ng /e durven dragen, « ne/ ver£ry#en van /e.vervar/ng ;'n de
£oven/>oMw. ///ervoor « een /"' graads/>evoegdne/d noodza^e/y^, vandaar da/ /A
dan oo£ een vervo/g^/wd/e w/7 gaan /»eg/nnen. O/? de nw/d/ge voe/ doorgaan za/
«//e/nde/y/t zeer /egen /nyn gevoe/ /ndrM/.ven.
//e/ rweede /no//e/ « /weer van e/wanc//>a/omcne aard: ne/ aan/a/ /we/.y/e.s da/
na/wi/r/tunde /n ne/ /?a^e/ /fc/es/ « op/werA /̂y/t /aag. /A: ge/oo/ da/ ye a/.s vroww



A// a/7 proA/ee/w .vtoa/ e/i H»C///C/I/ OOA eeraer //» s/aa/ Ae/i/ a"e g<w</e H'eg /£
v//jat'/7 «/W /«/ eew O/J/O.S.*/>»# vow aV/ proA/eem /f Ao/wm Koora/ ooA aaar »A tfeze
.v/MaVeaaV/.ve/7/y; /»our AeAse ze//" AeA /wee#e/waaA/. t/V/m/ara* z/y/i er
scAa/j/w///Ae/at/we/» a/e A// aVze paAArt- e« 5/«t//cA:eMZf ee« zeer g/-o/e
7oc'A Af/i /A trva/; over/«/^</ </a/ Art a</w/a/ /ncuyev oo/ eiWexa/wew obe/ /« Ae/
««/MMrAwrtaV' At//» w«rt/e/7 wcrAoo^J t/oor At'/ «a/HMrAMm/eorttfV/-w*y.s
6>/;w/t'u»v wt'tV /A n/W Aoc, mt/ar /A At'A Jc Atw;/7 ///V/f/J.v /nyn vervo/gA/«t//e
tve^ to/ ee« ffio^///A^ O/J/O.M//»^ /e A«n/ien zoeA^/i, q/"/»a t/eze 5/i/t/ie, me/ ervar/ng
/« cfe Aovt'/jAoww. aV/proA/ee/w Ae/er /e Aun/ie/i dbor/fronaew.

/A va/i Aar/e AeraV/ /wyw verzoeA verdVr ffit>/Jt/e//«x /oe

Zclfs /.onder mondclmgc toelichting krecg ik van het bestuur een jaar lang bui-
tengcwoon verlof /under behoud van bezoldiging. Daar ik echter niets ging
verdienen, zou ik geen geld hebben om het pensioengedeelte door te betalen.
Vundiiur dat ik later om eervol ontsiag heb gcvraagd en gekregen. Bij mijn
afschcid als Icrares zongen mijn collega's een lied waarvan de laatste strofe
luidde:

owaV o/w z/7 voor Ae/ /-oa/w

MM ae* >va«j?c/», p/«A wej^ aVe /raa«
otV Ac/ ot»A j^aa«

ffit' wt'f/, «a/arc«, An/'jje/» u;'/ raa</
</;'t' r//w ivr/aa/.

riigenlijk durt'dc ik niet de vaste aanstelling als lerares op te zeggen om mijn
idealen achter na te gaan. Maar ik kreeg het gevoel dat zowel het bestuur, door mij
lang huitengewoon verlof te willen verlenen, als mijn collega's, die verwachtten
dat ik hen ooit raad zou komen geven, me serieus namen en alle vertrouwen
hadden in een goede afloop van het avontuur dat ik begon. Dus liet ik alle
zekerheden achter me en ging ik toch nog proberen om natuurkunde te studeren.
Daarvoor ging ik naar Utrecht, want ik had veel vertrouwen in de hoogleraar
vakdidactiek natuurkunde. Professor Hooymayers.

1.5 Ervaringen als unlversitair student natuurkunde

Toen ik zonder inkomsten en te oud voor een studiebeurs de Studie natuurkunde
aan de Universiteit Utrecht begon. had ik met mezelf afgesproken het een jaar te
proberen. Zou het niet lukken. dan had ik na een jaar een studieschuld die nog te
overzien was. Het eerste jaar was dus: erop of eronder. In dat eerste jaar hoorde ik
tijdens een telefoongesprek met mijn moeder in haar stem angst doorklinken. Ze



had zo gehoopt dat ik zou studeren en nu hoorde ze alweer dat ik nog in bed lag.
"Ja maar ik lig te werken in bed!", was mijn verweer. Ik weigerdc tommies »it
mijn hoofd te leren. In bed liggend. trachtte ik mij een voorstelling te maken van
wat er precies gebeurde tijdens de afleiding van een formule. Het dictaat met de
afleiding lag op de grond naast het bed. Waar ging de atleiding van de lomnile
heen en waar was de formule uiteindelijk händig voor.' Met werden dus plaatjes of
filmpjes die ik me voorstelde. Daarbij was het verrassende dat ik soms de/elfde
filmpjes bij een ander natuurkundig onderwerp opnieuw kon gebmiken. Want ol
er nu water, lucht. of een aantal elektronen stroomt. dai inaakt nauwelijks verschil.
Waren er wel verschillen. dan leerde je daar juist veel van. Liggend in bed inaakte
ik me dus mentale voorstellingen. Achteraf is de Studie op de/e manier vlot
verlopen. Zeker als je de tijd meerekent die ik heb besteed aan het bestrijden van
een ziekte en een halve baan om mijn brood te verdienen.

1.6 Ervaringen als docenl op hel Instituut Techniek

Na afloop van de Studie begun ik als docenl informatica aan de Noordelijke
Hogeschool I.eeuwarden. In deze functie aan het Instituut Techniek verbaasde ik
me ieder jaar weer over het geringe aantal meisjes dat voor de/e opleiding koos.
Een meisje op de honderd eerstejaars Studenten was in die jaren hot gcmiddelde.
Er waren collegas die de schuld van dat läge aantal meisjes toeschreven aan de
hoogdrempeligc ingang van het Techniekgchouw. Andere collega's opperden dat
dit läge aantal meisjes kwam door de uitstraling van een mannenbolwerk van 'de
HTS\ zoals het Instituut Techniek in de omgeving bekend stond. Veel collega's
verbaasden zieh er gelukkig over dat er zo weinig vrouwen rondliepen.

Een mannelijke student, die bij mij een natuurkundecursus volgde, vcrkondigde
als reden voor het geringe aantal vrouwelijke Studenten: "Jongens kunnen beter
natuurkunde omdat ze asocialer zijn. Meisjes zijn veel preciezer; ook wat op tijd
komen betreft. Op zichzelf zijn jongens en meisjes allebei goed in natuurkunde.
Mijn zus is ook goed in natuurkunde. En mijn vriendin ook." Oat was een
duidelijk standpunt.

Het management van het Instituut Techniek nodigde in 1995 de spreekster Sheila
Tobias uit om hen en de docenten te verklaren waarom het aantal meisjes in de
technische vakken zo laag was. Mijn baas, die tijdens de lezing naast me zat,
maakte na afloop de opmerking tegen mij: "Goh, het is jou wel gelukt om als
vrouw natuurkunde te studeren." Hij zei het op een toon alsof hij dat bijzonder
vond. Dat zette mij aan het denken. "Waarom was het mij wel gelukt om als
vrouw natuurkunde te studeren? Hoe heb ik eigenlijk natuurkunde geleerd?" Ik
herinnerde het me nog goed: dromend in bed. Denkend in mentale voorstellingen
van wat er gebeult bij een beschrijving van een natuurkundig fenomeen, hoe dit
tot een formule leidt. Dat kunnen meisjes toch net zo goed als jongens?!



1.7 Ervaringen als docent informatieanalyse in opleiding

Als docent aan de opleiding Informatica werd mij gevraagd of ik een cursus wilde
volgen om het vak informatieanalyse te kunnen gaan geven. De cursus N1AM
(Natuurlijke taal InformatieAnalyseMethode) werd verzorgd door een van de
bedenkers van de methode. Professor Sjer Nijssen.

We kregen te horen dat een informatieanalysemethode een methode was om de
grote lijnen uit de aangeboden informatie te halen. Aan de hand van deze grote
lijnen kon een gocd programma gemaakt worden om de computer 'te laten denken
als ccn mens'. Aange/ien NIAM een methode was, had het dus een stappenplan
dat gelecrd kon worden. Bovendien werd de methode aangekondigd als universeel
en zou dus gcbruikt kunnen worden voor ieder vakgebied. Het uitgangspunt van
de methode was dat je begint met het verzamelen van voorbeelden en wel
minstens twee concrete relevante voorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden
mocst je dan analyseren. Tijdens de cursus vertelde Nijssen menigmaal dat de
methode ook goed dienst kon doen als leermethode: dat je bij uitstek kon leren aan
de hatul van voorbeelden. Ik werd gegrepen door dc methode en zeker door het
uitgiingspunt dat je dc/.e methode ook als leermethode kon gebruiken. Ik leerde op
dat moment dc methode zelf ook aan de hand van voorbeelden en dat ging prima.

Aan het eind van dc laatste cursusochtend zouden we 's middags als afsluiting een
tocts afleggen, waarvoor we een cijter zouden krijgen. Ik school terstond in een
stress. Ten cerste krecg ik vrocger op de Montessorischool nooit cijfers, ik houd
dus ook niel van cijfers. Ten (weede voelde ik de strijd opkomen met mijn
mcdccursistcn om de hoogte van het cijfer; in dit geval waren de medecursisten
collcga's. Ten derde - /<«•/ />i// /»<>/ /co.v/ - voelde ik me nog helemaal niet klaar
voor die toets. In de lijn van de methode kon ik ook meteen duidelijk maken
wiiarom: tijdens de cursus had Nijssen van ieder onderwerp slechts een voorbeeld
gegeven, in plaats van tenminste twee, wat het uitgangspunt van de methode was.
Tcrwijl Nijssen propageerde dat de methode ook geschikt was als leermethode,
paste hij dat zelf dus niet toe. Zelden, misschien wel nooit, heb ik zo'n
vernietigende evaluatie geschreven over een cursus. Ik had het gevoel dat ik hem
met zijn eigen argumenten om de oren sloeg. Toen Nijssen de evaluatiebrief
doorlas waar ik bij stond zei hij dan ook "Dit vind ik niet leuk". Dat was ook mijn
bedoeling. want hij paste zijn eigen methode niet toe, waardoor ik me als student
tekort gedaan voelde.

Jaren later mocht ik het vak zelf geven op de opleiding Informatica. Ik werd
gegrepen door de efficiency van de methode als hulp bij het lesgeven. Mijn
Studenten lieten bij de beoordeling van de colleges blijken dat ze deze manier van
lesgeven zeer waardeerden. Toen ik enige tijd ziek thuis zat. om te genezen van
het operatief verwijderen van de zoveelste tumor, heb ik een lezing geschreven om
de elegantie van informatieanalyse als leermethode aan te tonen. Die lezing. met
als voorbeelden Ikebana (Japans bloemschikken) en cryptogrammatica. heb ik
voor vele gezelschappen gehouden. Maar ik wilde meer. Volgens mij was deze
methode, die werkte in de techniek, bruikbaar als leermethode. Ik wilde de
methode dan ook bekend maken binnen onze school, want een efficiCnte
leermethode is op een school natuurlijk van levensbelang. Het management van
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net lnstituut vond mijn enthousiasme echter een te geringe basis voor hot
organiseren van een studiedag over dit onderwerp. Vandaar dat ik op /ook ging
naar literatuur om mijn ideecn te staven. Helaas kon ik niets vinden. Ik herinnerde
me vaag dat Nijssen de methode als leermethode toepaste in Australia. Vandaar
dat ik hem een brief stuurde om literatuur over de methode te vragen. Men alinea
uit die brief van 5 maart 1995 luidde:
"Afgelopen halt jaar neb ik voor het eerst bij de opleiding Hogerc Infonuatica van
de Noordelijke Hogeschool l.eeuwarden het vak informatieanalyse vcrzorgd. Dit
vak wordt gegeven in de propaedeuse. Bij het tentamen wordt de Studenten gcvraagd
een evaluatieformulier in te vullen. Hierop nuteten ze een eindcijler geven voor de
gehele lesmodule. Dit was gemiddeld een 8,3. Uitzonderlijk hoog, /.eker voor ccn
vak waarbij de computer niet wordt gehanteerd. Dit hoge gemiddelde schrijf ik toe
aan het feit dat ik de methode zeer consequent tijdens het lesgeven heb toegepast.
orwel dat ik N1AM als leermethode gebruikte."
Nijssen beide me op naar aanleiding van de brief en beloofde mtj wat te schrijven
over het gebmik van informatieanalyse als leermethode en het me toe te sturen.
Daar is ons contact bij gebleven.

De studiedag, die ik over dit onderwcrp wilde organiseren, is er niet gekomen.
Mijn overtuiging is er nooit minder om geworden, dat ecu infonnaticnnulyse-
methode niet alleen geschikt is om computers te laten denken als een incus, maar
ook geschikt is om mensen zelf beter te leren denken.

1.8 Ervaringen als onderzoeker

In het begin van mijn onderzoek formuleerde ik twee beweringen die ik graag
wilde onderzoeken: 'Een informatieanalysemethode is een leermethode' en 'Als
het vak natuurkunde, wordt gegeven zodanig dat het meisjes aanspreekt, spreekt
het jongens ook aan, maar andersom geldt dat niet'. De eerste tijd van het
onderzoek heb ik vooral veel literatuur doorgewerkt over de mening van anderen,
over leermethoden en het verschil in leren tussen de seksen. Ik was daar al
maanden mee bezig toen er op school een afscheidscollege van een docent
plaatsvond. De docent had me vooraf verzekerd dat hij tijdens de voordracht "echt
veel voorbeelden " zou geven.

Na afloop besprak ik met collega Dick Bruin de manier van lesgeven tijdens dit
afscheidscollege en we kwamen tot dezelfde conclusie "hij gaf geen enkel
voorbeeld". De docent kwam weliswaar met voorbeelden van de grote lijnen die
hij wilde uitleggen, maar Dick en ik vonden voorbeelden pas echte voorbeelden
als ze de .«j/we«//crw£ van die grote lijnen duidelijk gemaakt hadden. Waarvoor
dienen de grote lijnen? Waarom zijn de grote lijnen belangrijk? Waarom /.ijn de
grote lijnen dus eigenlijk de grote lijnen? Dick en ik plaatsten tijdens dat gesprek
het lesgeven in drie lagen zoals die in de informatieanalysemethode gebruikt
werden. We waren het volledig met elkaar eens dat bij goed lesgeven alle drie de
lagen gebruikt moeten worden en dat een docent dient te beginnen met
voorbeelden uit de bovenste laag die het nut aantonen van de leerstof. We waren
het ook met elkaar eens dat docenten die bij hun lesgeven voomamelijk slechts



een laag gebruikten in hun didactiek verbeterd konden worden. Sterker nog, als
twee docenten ieder voomamelijk in een verschillende laag lesgaven, dan zouden
ze ook als mens elkaar maar moeilijk begrijpen, omdat ze längs elkaar heen
zouden praten. Dick zei toen: "Als jij een goede lesmethode ontwikkelt die je
docenten gemakkelijk kunt aanleren, dan heb je daar wat aan. Dat zou mooi zijn."
Op dat moment besefte ik dat informatieanalyse niet alleen een goede /«rmethode
is, maar ook een goede /t.vmethode. Zelf had ik die ervaring als docent wel, maar
het was nog niet in me opgekomen dat ik het /ruc/e dat ik toepas gemakkelijk aan
andere docenten zou kunnen leren: lesgeven aan de hand van minstens twee
concrete relevante voorbeelden. Vanaf dat moment werd de vraagstelling van het
ondcrzock, dat informatieanalysemethode een goede /emnethode is, uitgebreid
met de veronderstelling dat het tevens een goede /evmethode zou zijn. Verder
besefte ik dat de structuur v(H)r de overdracht van informatie in drie lagen, zoals
de informatieanalysemethode voorstaat, essentieel is voor het begrijpen waarom
dit een goede onderwijsmethodc is.

1.9 Ervaringcn als toehoordcr van presentaties

Ervaring mei het vcrschi! in presenteren volgens de gangbare wijze en volgens de
informatieanalyscmcthode kreeg ik al snel als toehoorder. Een student vertelde
tijdens een presentatie dat hij stage liep bij de Stichting Academisch
Rekcncentnim Amsterdam (SARA). SARA beschikte als eerste in Nederland over
een F/r/w<// /fc<i///v ruimte van 3x3x3 meter, CAVE™ genaamd, waarin de
gebruiker volledig werd opgenomen in een door de supercomputer gegenereerde
3-dimensionule wereld. De eigenlijke stageopdracht was een programma te
schrijven waarmee een gebruiker in de CAVE™ de beweging van de planeet
Venus kon ervaren. De student legde aan de hand van wiskundige formules uit hoe
de bewegingen van Venus moesten veränderen. Na afloop van de presentatie
waren de toehoorders, medestudenten, vol bewondering over zoveel wiskundige
kennis. loch verlieten ze teleurgesteld de zaal: de term K/r/««/ /tea/Zrv had hen
gelokt de presentatie te volgen. maar tijdens de presentatie kwam dit onderwerp
nauwelijks aan bod. Tijdens de nabespreking van de presentatie vroeg ik de
student waarom hij als achtergrond een afbeelding van een gebruiker in de
CAVE™ had geprojecteerd. "Uiteraard omdat daar alles om draait," antwoordde
de student op een toon die uitdrukte dat ik zo'n voor de handliggend antwoord zelf
had kunnen bedenken. "Denk je dat je toehoorders dat ook doorhadden toen ze de
/aal verlieten?" Die vraag verraste hem. "Nou, dat zou wel eens kunnen van niet,"
antwoordde hij met een stem waarin spijt doorklonk. "Dan heb je jezelf dus aardig
te kort gedaan," zei ik, "en je toehoorders ook. Volgens mij kun je er een prachtig
verhaal over verteilen, daar ben ik van overtuigd."

Mijn eigen ervaring als gebruiker in de CAVE™ stond me nog helder voor de
geest. Toen ik de student als stagebegeleider bij SARA bezocht, mocht ik zelf een
virtuele reis ervaren. Ik stond midden in de ruimte van 3x3x3 meter en kreeg een
bril op mijn neus. Ik kon het door de computer gegenereerde beeld in de bril zien.
Ik keek rond in een prachtige virtuele. dus niet echt bestaande, bloemenwei. Ik
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Icon naar links kijken. naar rechts, naar boven en naar beneden. Steeds veranderde
het beeld dat ik zag door de bril mee. Met behulp van ecu afstandbediening kon ik
op een knopje drukken waardoor het beeld dichterbij kwam of juist van me af
ging. Dat alles virtueel, want ik bleef stilstaan midden in de CAVK™. Virtueel
lopend door de bloemenwei kwam ik bij een boom waar een wespennest aanhing.
Op aanmoediging van de begeleider van SARA drukte ik op een knopje op de
afstandbediening om het wespennest (virtueel) aan te raken. Ik schrok me wild:
een enorme zwerm wespen kwam uit het wespennest. l)e schrik werd versterkt
door oorverdovend gezoem uit de luidsprekerboxen rondom. Ik dook ineen en
trachtte door weg te lopen de zwerm te ontwijken. Niet dat dil /in had. wunt de
virtuele zwerm wespen kon me via de bril gemakkelijk detecteren en wist dus
precies waar ik stond. Ik was blij dat virtuele wespen niet konden steken. Dit soort
ervaringen in de CAVE™ had de student natuurlijk nog veel meer dan ik. Hij hud
er prachtig over kunnen verteilen en had daarmee alle tochoorders enthousiast
kunnen maken. Als hij alleen maar had vcrteld 'waar alles om draait'.

Tijdens een herhaling van de presentatie begon dc student vol cnthousiasme en
kennis van zaken te verteilen over zijn ervaringen in de CAVE™. Vervolgens
moest hij natuurlijk nog zijn opdracht over Venus beschrijven. Oat ging hem
gemakkelijk af: "Als je als gebruiker in de CAVE™ Staat, kun je naar links kijken,
naar rechts, naar boven en naar bencden. Het is steeds een ander becld van Venus.
Ik moet dus de computer de juiste formulc taten uitrekenen om hot hceld te
veranderen. Als je maar goed in de gaten houdt wat de gebruiker voor signaal
afgeeft, dan lukt dat wel." Daarna volgdcn dczelfde tonnulcs als tijdens de cerste
presentatie. De student koppelde de formule steeds aan de beweging van de
gebruiker. De toehoorders konden zieh deze bewegingen uitstekend voorstellen.
Ze verlieten na afloop dan ook enthousiast de zaal en ze complimenteerden de
glunderende student met zijn boeiende presentatie. Door te beginnen met een
concreet voorbeeld konden de toehoorders zieh een mentale voorstelling maken
van wat er gebeurde in de CAVE™. Ze begrepen daardoor veel gemakkelijker de
grote lijnen van de eigenlijke stageopdracht.

Met een enkele aanwijzing was er een wereld van verschil tussen beide
presentaties. Zowel voor de toehoorders als voor de student kwam de presentatie
veel beter over toen de informatie vanuit een concreet relevant voorbeeld werd
overgedragen.

1.10 Conclusies uit eigen ervaringen voor de vraagstelling

Hieronder formuleer ik de dertien belangrijkste punten van mijn eigen ervaringen.
Ik gebruik ze voor het formuleren van een goede vraagstelling.
• Als leerling van de lagere school heb ik ervaren dat je medeleerlingen kunt

helpen moeilijke onderwerpen gemakkelijk te maken door concrete
voorbeelden.

• Als leerling van de middelbare school heb ik als meisje ervaren dat de keuze
voor het vak natuurkunde sociaal bepaald is.
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Als studiekiezer was ik ook bij de tweede keer te onzeker om voor het vak
natuurkunde te kiezen, hoewel mijn vader mij het vak sterk had aangeraden.
Als lerares heb ik ervaren dat naiuurkundeonderwijs dat meisjes aanspreekt
ook jongens aanspreekt, maar dat dit andersom niet geldt.
Als student natuurkunde heb ik ervaren dat je gemakkelijk natuurkunde leert
aan de hand van mentale voorstellingen van afleidingen van formules.
Als docent op een technische school heb ik ervaren dat een mannelijke student
vindt dat jongens gemakkelijker natuurkunde studeren omdat ze twoc/a/tr
zijn.

Als docent op een technische school heb ik voorts ervaren dat uit onderzoek
blijkt dat er verschil is bij het leren tussen meisjes en jongens.
Als cursist heb ik geleerd dat ik me tekort gedaan voel als de informatie-
analysemcthode niet consequent wordt toegepast als leer- en lesmethode.
Als cursist en als docent heb ik ervaren dat informatieanalysemethode een
goede leer- en lesmethode is die aansluit bij het m//uu/7;y& leren.
Als docent heb ik ervaren dat de studentenbeoordeling van colleges
uit/onderlijk hoog is als je consequent lesgeeft volgens de informatie-
analysemethode.

Als beginnend onder/oeker is me duidelijk geworden dat in format ieanalyse
niet alleen een goede /trnnethode is, maar ook een goede /twmethode.
Als beginnend onderzoeker is me tijdens informed collegiaal gefilosofeer
duidelijk geworden dat de drielagen-structuur van de informatieanalyse-
incllHx.lt.' cssentieel is.
Als tnehoorder van prescntaties heb ik ervaren dat. als een spreker vanuit
voorbeelden de informatie overbrengt, dat dan zowel de spreker als de
tüchuorder de presenlatic beter vinden.

1.11 De vragen voor het onderzoek

Met aantal meisjes, dat een Studie volgt in een exaete richting is opvallend laag.
Dit ligt volgens mij niet aan de meisjes, maar aan de manier van leren en lesgeven.
Aan de hand van mijn eigen ervuringen kom ik voor dit onderzoek tot drie vragen:
1. Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een

onderwijsmethode?
2. I loe kan het technisch en natuurkundig onderwijs zo worden ingericht dat het

niet langer ontmoedigend is voor meisjes?
3. Sluit onderwijs aan de hand van een informatieanalysemethode aan bij de

manier waarop meisjes leren?

In het volgende hoofdstuk geef ik een voorbeeld van de werking van de
informatieanalysemethode als onderwijsmethode. Daama herformuleer ik de
vragen tot de vraagstelling van het onderzoek.
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2 De brug in Aldtsjerk is Voorbeeld/c

In dit hoofdstuk geef ik aan do hand van cen voorhccid de working weer van hol
gebruik van de informatieanalysemethode. Het voorbeeld spcclt /.ich af hij de brug
in Aldtsjerk. Een moeder haalt haar zoon tussen-de-middag op van de basisschool
die aan een doodlopende weg Staat om de hock bij de brug.

Samen met haar zesjarige zoon loopt de moeder nur
haar auto die op de parkeorplaats hij het cafe Staat.
IK* zoon vraagt aan zijn nuK'dcr:

"Wat betekent dit verkeersbord?"
"Dat je van deze kant voorrang hebt op de

brug". antwoordt de moeder.

Heeft de zoon met deze uitlcg van zijn moeder nu
wel of niet begrepon wat het verkeersbord (llguur
2.1) betekent? Ze koppelt voor haar /oon hol beeld

Figuur 2.1: hei verkcershonJ van dit ene verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk aan
bij de bnig in Aldisjcrk het zinnetje: 'Dat je van deze kant voorrang hobt op

de brug'. De betekenis van dit verkeersbord zou de
zoon nu uit zijn hoofd kunnen gaan leren. Ik betwijfel of het zinnetje lang blijft
hangen in combinatie met het beeld van het verkeersbord. Alleen feiten uit het
hoofd leren is saai.

Aan de hand van dit voorbeeld zal ik hieronder de werking van de informatie-
analysemethode uitleggen bij gebruik als onderwijsmethodc. Fxn onderwijs-
methode omvat zowel een /eennethode als een /e.vmethode. In de dialogen
hanteert de moeder de lesmethode en de zoon de leermethode.

2.1 Baken het gebied af waarnaar je kijkt

Allereerst geef ik een nadere situatieschets van de brug in Aldtsjerk. Daarbij
baken ik het gebied af dat belangrijk is voor het begrijpen van de betekenis van
het verkeersbord. Dat doe ik zowel voor de ervaringswereld van de moeder, als
die van de zoon.

Het is een smalle brug (figuur 2.2). Er kan slechts een auto tegelijk over de brug.
Voor de moeder is dit het belangrijkste gegeven om de vraag van haar zoon te
beantwoorden.

De zoon kent de brug heel anders. Het water, de A/oant, komt aan de ene kant van
de brug van Bartlehiem en gaat aan de andere kant naar Leeuwarden via het
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e. In de winter, als er ijs
I igt, passeren de elfstedentochtschaatsers
de brug, maar in de zomer doen veel
plezierbootjes dat. Kapiteins die dit water
nooit eerder hebben bevaren, vallen op
door hun getoeter om aan te geven dat ze
willen dat de brug voor hen opengaat.
Voor de zoon, en de rest van de
plaatselijke jeugd in Aldtsjerk. geefi dit
getoeter aan dat ze kunnen helpen om de
brug te bedienen. Dat doen ze graag.

22 de SIIUJIIC bij de brug in Terwijl de bootjesmensen nog op het
AldHjcrk. schip zitten roepen ze: "Er moet twee

euro in". Na enig zoeken wordt vanaf de
boot een twec-euromuntstuk op de kant gegooid. De jeugd heeft ruime ervaring
met de bediening van de brug. Ze gooit als volleerd brugwachter het twee-
euromuntstuk in de /clfbedicningspaal, doct de stoplichten aan, laat de slagboom
zakken cn sluit links en rechts de draaihekken. De jeugd wordt er zelfs niet
zenuwachtig van als er een grote bus naar Dokkum Staat te wachten indien de brug
open is. Vlot vaart de boot door de open brug, de jeugd dankend voor zoveel
onverwachtc vricndclijkhcid. Over en weer wordt gezwaaid. Als de boot is
gepasscerd cn de zelfhcdieningspaal de borg van het twee-euromuntstuk heeft
teruggegeven, dan loopt de jeugd naar het cafe om een ijsje te kopen. Er was echt
cen twee-euromunlstuk nodig om de bnig te bedienen, ze hebben niet gejokt. Maar
ze hebben er niet bijgezegd dat de twee euro er ook weer uitkomt. De jeugd helpt
de bootjesmensen uiteraard graag met de bediening van de brug. Voor de zoon is
in de zomor de brug het centrum van Aldtsjerk.

Het gebied waar de informatic voor dient is afgebakend.

2.2 CJeef een relevant voorbeeld

De moeder wil graag dat haar zoon een voorbeeld ziet van de werking van het
verkeersbord.

Ze gaan aan de waterkant zitten en wachten tot z.e een voorbeeld zien waaruit het
nut van het verkeersbord blijkt. Tijdens het uitgaan van de school is het spitsuur
rond de bnig. l-.en mooi voorbeeld van de werking van het verkeersbord is de
situatie dat van beide kanten van de brug een auto komt aangereden. De auto die
aan de andere kant komt aanrijden stopt en verleent de auto die vanaf de kant van
het verkeersbord komt aanrijden keurig voorrang.

"Zie je", zegt de moeder, "zo hoort het. Dat geeft dat verkeersbord aan. Deze
kant heeft voorrang en mag eerst over de brug. De andere kant moet daar even op
wachten."
Moeder is blij dat haar zoon zo'n prachtig voorbeeld ziet van de werking van het
verkeersbord.
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Nog indrukwekkender is de situatie dat een auto vanafde andere kant to laat door
heeft dat er een auto van deze kant komt aanrijden. De auto's kernen clkaar legen
op de brug. Uiteraard staan ze beide op tijd slil. want niemand rijdt er hard. In nu?
Beide auto's staan op de brug en er kan slechts een auto tegelijk over de brug. Ken
van de auto's moet achteruit rijden. Maar welke auto? IX* moeder bekijkt
gespannen de situatie: zouden de auto's nu gaan doen wat het verkecrsbord
aangeeft? Jawel. de auto vanaf de andere kant rijdt achteruit om de auto van deze
kant voorrang te verlenen, zoals hel volgens het verkecrsbord moet.

**Zo hoort het, he mam?", vraagt de zoon.
"Ja, precies". anrwoordt moeder, opgelucht dat hel gebeurt zoals ze hem heeft

uitgelegd.

Voorbeelden waaruit de betekenis van de informatie blijkt zijn bekeken.

2-3 Verwoord de informatie

De moeder wil dat de zoon de informatie die het verkecrsbord weergeeft goed
bekijkt en in zijn eigen woorden weergeeft. Ze gaal ervan uit dat hel verkeersbord
in zekere mate weergeeft wat het betekent.

De zoon heeft voorbeelden gezien van de werk ing van het verkeersbord. De
moeder vraagt vervolgens:

"Wat staat erop het verkeersbord?" Ze wijst naar het verkeersbord. Beiden
bekijken het verkeersbord goed.

"Twee pijlen", antwoordt de zoon. Wellicht zonder doorvragen al direct met
de aanvulling: "Een witte en een rode pijl staan erop; de witte staat omhoog en de
rode pijl wijst omlaag."

"Ja, de witte pijl omhoog," vult de moeder aan wal haar zoon verwoordt, "die
staat aan de kant waar wij rijden. De witte pijl geeft dus niet het verkeer aan dat de
lucht ingaat, maar het verkeer dat aan deze kant van de weg over de brug rijdt.
Verder geeft die rode pijl het verkeer weer dat ons tegemoet komt rijden aan de
andere kant van de weg."

De informatie is verwoord.

2.4 Koppel het voorbeeld aan de verwoording

Voor een goed begrip wil de moeder de voorbeelden koppelen aan de verwoording
van de informatie op het verkeersbord.

De moeder en de zoon hebben verwoord dat de richting en de kleur van de pijlen
op het verkeersbord belangrijk zijn. De moeder wil deze verwoording koppelen
aan de voorbeelden van de werking van het verkeersbord. Ze vraagt:

15



"We hebben net gezien dat er maar een auto tegelijk over de brag kan: of een
auto van deze kant, of een auto van de andere kant. Wie denk je dat eerder mag:
de auto van deze kant die wordt voorgesteld door de witte pijl of de auto van de
andere kant die wordt voorgesteld door de rode pijl?"

De zoon bekijkt het verkeersbord en de
situatie goed (figuur 2.3) en antwoordt:

"Rood geeft bij een verkeerslicht aan
dat je moet stoppen, dus het verkeer van
de andere kant moet stoppen. De witte pijl
mag eerst, dus wij. Als je van deze kant
komt dan heb je voorrang op de brug?"
De zoon verwoordt zijn bedenkingen nog
wel op vragende toon, want zeker weten
doet hij het niet. Zijn verklaring komt
echter wel geloofwaardig op hem over.

"Precies. helemaal gelijk", bevestigt
zijn moeder zijn idee£n.

liguiit 2 1 over de MIUIIIC brug kan slechts
ten voertuig tegelijk

De voorbeelden zijn gekoppeld aan de verwoorde informatie.

2.5 Ciccf de grote lijnen weer

De moeder weet dat du verkeersbord bij de brug in AidtsjerK OOK in anuere
situaties wordt gebruikt. Ze wil graag dat de zoon ook in nieuwe situaties de
betekenis van het bord begrijpt. Vandaar dat ze de algemene geldende grote lijnen
van de betekenis van het verkeersbord voor de zoon duidelijk samenvat.

De betekenis van de gegevens op het verkeersbord is verwoord, de witte en rode
pijlen, zijn in verband gebracht met de situatie. De moeder zet alles op een rijtje:

"Dus het verkeersbord geeft eigenlijk twee grote lijnen weer: 'je moet kijken
welke richting de pijl heeft' en 'je moet kijken naar de kleur van de pijl'. Twee
belangrijke regeis die de betekenis van dit verkeersbord weergeven. De
samenhang van de grote lijnen is, dat het verkeer dat rijdt in de richting van de
rode pijl moet wachten. Het verkeer dat rijdt in de richting van de witte pijl heeft
dus voorrang."
Met is heel goed mogelijk dat als de zoon ergens anders dit verkeersbord
tegenkomt. hij nog steeds weet wat het bord betekent. Hij weet dan of hij voorrang
behoort te krijgen.

Vanuit de verwoording worden met behulp van de voorbeelden de grote lijnen
weergegeven.
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2.6 Geef minstens twee relevante voorbeelden

De moeder realiseert zieh dat de grote lijnen niet altijd gelden. Ze haast zieh om
de zoon meer voorbeelden te geven die de betekenis van het verkeersbord
duidelijk maken.

De moeder bedacht dat de zoon niet alleen in haar auto de brug passeert. maar ook
met zijn skelter (figuur 2.4). Heeft de zoon dan ook voorrang op de bnig als hij op

zijn skelter van de/e kaut komt? Om de
drommel niet! Moeder schrikt alleen ul by
het idee en verteil hem:

"Met de auto heb je voorrang als je
van deze kam van de brug komt. maur
niet als je met je skelter kotnt aanrijdcn.
Denk eroin dat je alle auto's voorrang
moet geven als je op een skelter rijdt. Ook
op de ficts moet je oppassen. Je hebt op
de (lets wel voorrang. maar ga er niet
vanuit dat je van iedere brutale
automobilist ook voorrang krijgt. Het is
dus goed uitkijken als je de brug nadert."

Kiguur 24
nood/akelijk.

meer \oorbcclden jüjn

Meer dan rwee concrete relevante voorbeelden zijn gegeven. Een voorbceld is te
weinig.

2.7 Zoek overeenkomsten en verschillen

De moeder wil haar zoon laten zien dat er ook uitzonderingen zijn op de betekenis
van het verkeersbord.

In het voorbeeld dat twee auto's elkaar tegenkwamen op de brug keek de moeder
gespannen toe wat de automobilisten gingen doen. Ze heeft de ervaring dat niet
alle automobilisten zieh aan de betekenis van het verkeersbord houden. Sommige
brutale automobilisten van de andere kant nemen voorrang, omdat ze net eerder
bij de brug waren. Een ander voorbeeld is de situatie dat er een grote dikke bus
komt aanrijden vanaf de andere kant, vanaf Dokkum. Als er tegelijkertijd een auto
van deze kant komt, zou volgens het verkeersbord de auto voorrang hebben. De
bus zou moeten stoppen en mogelijk zelfs een eindje terug moeten rijden. Maar zo
gaat het meestal niet: uitzonderingen bevestigen de regel. Want de grote bus zou
heel wat moeite hebben om achtem« te rijden. Terwijl de auto aan deze kant van
de brug ruimte genoeg heeft om te manoeuvreren. De kans is dus heel groot, dat
de auto van deze kant de bus van de andere kant voorrang geeft. Of als je het
anders bekijkt, dat de chauffeur van de bus voorrang neemt. Hoe dan ook, het is
een uitzondering op de regel waar de zoon van opkijkt. Hij mag niet verwachten
dat hij van grote bussen of vrachtauto's voorrang krijgt. De zoon had net de
betekenis van het verkeersbord geleerd. Door de uitzonderingen blijkt dat hij er
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niet zeker van mag zijn dat iedereen zieh aan de betekenis van net verkeersbord
houdt.

Naast voorbeclden die overeenkomen met de grote lijnen worden ook voorbeelden
die verschillen met de grote lijnen bekeken.

2.8 Plaats de grote lijnen in de ervaringswereld

Uiteraard wil de moeder haar zoon het gevoel geven dat hij de betekenis van het
verkeersbord begrijpt. 7.e koppelt daarom de werking van het verkeersbord aan
eerder opgedane ervaringen van hem.

De moeder vraagt of haar zoon wel eens een andere situatie had meegemaakt met
voorrang gcven:

"Heb jij wel eens ergens moeten wachten omdat er maar een tegelijk door
kon?"

"Nee hoor, dat heb ik niet", antwoordt hij stoer.
"En toen we laatst naar oma gingen met de trein?"
"O ja. tocn mocstcn we bij de trein op het perron wachten totdat iedereen was

uitgestupt," hcrinnert hij /.ich opeens, "daarna konden wij naar binnen door de
trcindcur."

"Stonden daar ook norden met witte en rode pijlen om aan te geven wie
voorrang had?" Vraagt de moeder met enige spot in haar stem.

"Nee, natuurlijk niet. Dat is niet nodig. Eerst moesten de mensen uitstappen
en daarna konden wij er pas in," verklaart de zoon.

"Dus omdat de regel is dat de mensen die uitstappen altijd voorrang hebben,
hoef je er geen norden bij te zetten. En hier bij de brug," vraagt de moeder door,
"waarom nioet je hier dan wel een bord plaatsen?"

"Ja, hallo, logisch toch: je hebt hier geen buiten en binnen." De zoon geeft
aan dat hij lang/amcrhand het nut van het samenspel van voorrang geven en
voorrang ncmen prima heeft begrepen.

Een voorbeeld waarbij de werking al duidelijk is, plaatst de grote lijnen in de
ervaringswereld.

2.9 Op weg naar een denkniveau hoger

De moeder wil proberen een stap verder te gaan. dan alleen de werking van het
ene verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk te verklaren.

Duar de zoon laat blijken dat hij de logica van het geheel van voorrang geven en
nemen gemakkelijk begrijpt, wijst zijn moeder opnieuw naar het verkeersbord en
vraagt:

"Aan de andere kant van de brug, Staat daar ook zo'n verkeersbord?"
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He. dat is toch een nieuwe vraag voor de zoon. Hij kreeg net het gevi>el dat hij het
helemaal begreep en nu kan hij deze vraag toch niet zomaar beantwoordcn. Als
aan de andere kant van de brug net zo'n verkeersbord zou staan. /.oudcn de pijlen
aangeven dat de auto's van allebei de kanten voorrang hebben. loch heeft hij
duidelijk gezien dat dit niet zo is. Hij springt op en gaat de brug over om aan de
andere kant naar het verkeersbord te kijken.

"Nee hoor." meldt hij triomfantelijk. "deze kant heeft in zijn eigen richting
een rode pijl, dus moeten hier wachten! Die zwarte pijl... he, een /warte pijl." De
zoon staart nadenkend naar dit nieuwe verkeersbord. IX' pijlen aan de andere kant
waren rood en wit, en de pijlen op dit verkeersbord /ijn rood en /wart. 1-r /.ijn
zelfs nog meer verschillen. Hij roept verbaasd uit: "He, dit verkeersbord is rond en
wit en dat verkeersbord aan de andere kant is rechthoekig en blauw." Je hoort aan
de teleurstelling in zijn stem dat zijn gevoel dai hij het verkeersbord had begrepen
opeens wegebt. Eigenlijk heeft hij er ook genoeg van dat er wat nieuws bijkomt.
Zijn moeder vindt het langzamerhand ook welletjes. ze wil gaan lunchen en lant
het verder rüsten.

De moeder vindt het verschil uitleggen tussen blauwe rechthockige borden en
wine ronde borden met een rode rand te ver gaan. Ze is al lang blij dat haar /oon
bij het nieuwe verkeersbord aan de andere kant van de brug uilriep: "de/e kant
heeft in zijn eigen richting een rode pijl. dus moeten ze wachten" Daaruil blijkt
dat hij de geleerde grote lijnen kan toepassen in ecu gehcel nieuwe situatic. /ell's
bij een voor hem nieuw verkeersbord. Dat impliceert dat hij een hoger denknivcuu
heeft bereikt over de werking van het verkeersbord. Volgens de inlormatic-
analysemethode bereik je het gemakkelijkst een denkniveau hoger als de
informatieoverdracht plaatsvindt met behulp van de drielagen-structuur.

2.10 De drielagen-structuur

De informatieanalysemethode (Nijssen en Halpin, 1989) heeft als uitgangspunt dat
je informatie overbrengt aan de hand van drie lagen. Hieronder leg ik de drie lagen
achtereenvolgens uit: de onderste laag in 2.10.1. de middelste laag in 2.10.2 en de
bovenste laag in 2.10.3. Vervolgens bespreek ik in 2.10.4 dat goede informatie-
overdracht, die zorgt dat een denkniveau hoger wordt bereikt, alle drie de lagen
gebruikt. Niet meer en niet minder.

2. / 0.7 De om/ers/e

De zoon vroeg: "Wat betekent dit verkeersbord?" Er is dus een verkeersbord. De
gegevens op het verkeersbord geven deyfe//e« weer.
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De zoon verwoordde de gege-
vens van het verkeersbord als
volgt:

"Een wine en een rode pijl
staan erop; de witte Staat om-
hoog en de rode pijl wijst om-
laag."
Op het verkeersbord staan dus
twee pijlen, een rode en een
witte. Allemaal feiten over dat
ene verkeersbord. Dat het
verkeersbord blauw is en
rechthoekig, zijn ook feiten.
Als je alleen dit ene verkeers-

bord bckijkt waarvan de zoon de betckenis vroeg, zijn nu alle feiten genoemd
(figuur 2.5).

De ondcrste laag van informatieoverdracht bestaat uit de gegevens waarmee de
infonnatie wordt weergegeven:

Figuur 2.5: de ondcrstc laag van de drielagen-
ftntctuur: de leiten.

2 /0 2 De mf</</t7jr/e /aa#. dp jjro/e ///«en

De verwoording van de /e/fen door de zoon vatte de moeder samen tot algemeen
geldende #

Drielagen-structuur

,nr»/e /i/m'« 'een pijl heeft een kleur'
'cen pijl heeft een richting'

1

De samenvatting van de
moeder van de verwoording
van haar zoon luidde:

'"Een pijl heeft een kleur'
en 'een pijl heeft een
richting"'.
Dit zijn de twee algemeen
geldende grote lijnen waaraan
de zoon de betekenis van het
verkeersbord kan ontlenen
(figuur 2.6).

Figuur 2.6: de grote lijnen van het verkecrshord
volgcns de moeder.

Dat het een blauw rechthoekig verkeersbord is, vindt de moeder niet belangrijk bij
de uitleg van dit ene verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk.
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De middelste laag van informatieoverdracht bestaat uit de algemeen geldende
grwte /(/new van de informatie.

2. /0. i IV Aovfns/f /ua#. </<* .fcnentofg MOW </<» #ro/t' /«/ne«

Het voorbeeld van de twee auto's die voorrang geven en nemen. geeft de working
van het verkcersbord weer. Daaruit blijkt de \<miev»/»<»Hi; V<IM (/«•jjroft- ///'m-ri.

De samenhang moet gezocht worden in de grote lijnen zoals de moeder dew
hiervoor heeft samengevat:

"'Een pijl heeft een kleur' en 'een pijl heeft een richting'."
Uit het voorbeeld van de auto's die clkaar op de brug tcgenkwamen. blijkt dnt de
richting van de pijl de richting van een verkeersstroom voorstclt. ()ok volgt uit het
voorbeeld dat het verkeer uit slechts een richting tegelijkertijd over de bnig kan,

dus het verkeer in de andere
richting moet stoppen om
voorrang te verlcncn. De klcur
rood geeft aan dal je stoppen
moet. Uit het voorbeeld blijkt
dus dat: 'als de richting van de
pijl dezelfdc is als die wnarin
je rijdt' cn 'als deze pijl rood
van kleur is' dan moet je
voorrang verlenen (figuur 2.7).
De samenhang van de grote
lijnen zorgt ervoor dat er geen
botsing op de brug plaatsvindt.
Het uiteindelijke doel waarom
juist dit verkeersbord is
geplaatst bij de smalle brug in
Aldtsjerk.

jjrrrff /r/ntrn

gro/e /i/nen

Drielagen-structuur

'verkeer in richting rode pijl
moet voorrang geven'

"ecn pijl heeft een klcur'
een pijl heert een richting'

Figuur 2.7: de samenhang van de grote lijnen volgens
de moeder.

De bovenste laag van informatieoverdracht geeft de .?<7w<?M/7«wg IWJ
weer. Het uiteindelijke nut waartoe de grote lijnen dienen.

2.70.4 Goetfe /w/brwaf j'eoverarac/;/ geAru/Jtf a//e </r/e rfe /age/?

Volgens de informatieanalysemethode gebruikt goede informatieoverdracht alle
drie de lagen. Eerst beschrijf ik de manier van leren of lesgeven bij het gebruik
van slechts een van de lagen. Vervolgens geef ik aan dat goede informatie-
overdracht alle drie de lagen gebruikt.

Stel dat je zou willen leren of lesgeven aan de hand van alleen de onderste laag: Je
. Dan zou de zoon de betekenis van het verkeersbord uit zijn hoofd moeten
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gaan leren: 'je hebt een blauw vierkant bord met een wine en rode pijl' en dat
betekent 'dat je voorrang behoon te krijgen". Begrip hoeft hij niet te gebruiken,
het is alleen uit het hoofd leren. Leren en lesgeven aan de hand van alleen de
onderste laag, de feiten, is saai en kost veel tijd en energie.

Stel dat je zou willen leren of lesgeven aan de hand van alleen de middelste laag:
</*- #/•«/? ///mvi. De grote lijnen luiden: 'een pijl heeft een richting" en 'een pijl
hceft een kleur'. Daarbij wordt nog de betekenis van de kleur gegeven: 'de kleur
wit geeft aan dat je voorrang krijgt'. Mogelijk verwacht de zoon dat de pijlen de
draaihekjes bij de brug weergeven: het draaihekje aan de kant van de witte pijl
krijgt voorrang. dus moet hij dat eerst dichtdoen als hij de brug wil bedienen. In
zijn belevingswereld van de brug in Aldtsjerk interpreteert de zoon de werking
van het verkeersbord dan niet juist. Laat staan dat hij de werking van de grote
lijnen bcgrijpt in een nieuwe situatie. Leren en lesgeven aan de hand van alleen de
middelste laag, de grote lijnen. is moeilijk te bevatten en te abstract. Een mentale
voorstelling van de samenhang van de grote lijnen uit de bovenste laag ontbreekt.

Stcl dat je zou willen leren of lesgeven aan de hand van alleen de bovenste laag:
de samenhang van de grote lijnen. Dan komt de nadruk te vallen op de ervaringen
uit het dagclijks leven. De werking van de samenhang van de grote lijnen zal bij
het /ien van twee auto's, die van verschillendc kanten de brug naderen. terstond
duidelijk overkomen. Zeker als wordt doorgevraagd naar een zelfde soort ervaring
als bij het in- en uitstappen van de trein. In een nieuwe situatie, zoals bij het
verkeersbord aan de andere kant van de brug. is de kans echter groot dat de zoon
het verkeersbord niet juist interpreteert. Want dat hij moet letten op de richting en
de kleur van de pijlen is hem dan niet duidelijk geworden. Ervaringen uit de
samenhang van de grote lijnen dragen pas bij tot een beter begrip, als de grote
lijnen afzondcrlijk duidelijk zijn. Leren en lesgeven aan de hand van de bovenste
laag, de samenhang van de grote lijnen, sluit aan bij de ervaring en stimuleert de
leerling. Het abstracto begrip van de afzonderlijke grote lijnen in de middelste laag
ontbreekt.

De moeder gebruikte bij haar uitleg niet een laag, maar alle drie de lagen. Bij het
verkeersbord aan de andere kant van de brug riep de zoon uit: "deze kant heeft in
zijn eigen richting een rode pijl, moet dus wachten". In de geheel nieuwe situatie
kon de zoon de juist geleerde grote lijnen toepassen. De combinatie van alle drie
de lagen zorgt voor een goede informatieoverdracht.

De nieuwe feiten over de kleur en de vorm van het verkeersbord begreep de zoon
echter nog niet. De moeder stopte met verdere uitleg, want de zoon begreep de
werking van het verkeersbord waamaar hij vroeg. Sommige docenten zouden
mogelijk /ijn doorgegaan met de zoon te verteilen dat er verschillende typen
verkeersborden bestaan, bijvoorbeeld dat een blauw rechthoekig verkeersbord een
»r<j<jrvc7/M\i7w,v.'A'/><w</ is of een wit rond bord met een rode rand een #t'/>orfv/>or</. De
samenhang tussen de typen verkeersborden is het hele verkeersreglement. Dat is
een stap vorder dan alleen de uitleg van de verkeersborden bij de brug in
Aldtsjerk. De docenten zijn dan een denkniveau hoger bezig. Dus toch vier lagen?
Nee. zowel de informatieanalyse (Nijssen en Halpin. 1989) als ook bijvoorbeeld
de CommonKADS-methode uit de kennistechnologie (Schreiber ef a/., 1999) gaan
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uit van kennisoverdracht in drie lagen. De zoon bereikt door de nieuwe kennis een
hoger denkniveau. Als een hoger denkniveau is bereikt. dan kan du hogere
denkniveau optreden als onderste laag van de volgende informal ieoverdracht om
weer een denkniveau hoger le komen. Als voorbeeld daarvan vcrgelijk ik dc
informatieoverdracht van de moeder en van de docenten.

De onderste laag van informatieoverdracht van de moeder omvat de gegevens op
het ene verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk. De middclste laag van dc inocder
geeft de grote lijnen van de betekenis van het verkeersbord. De bovenste laag van
de moeder is de samenwerking van de verkeersborden bij de brug in Aldtsjerk. De
onderste laag van de docenten is de betekenis van een verkeersbord. Dat komt
overeen met de middclste laag van de moeder. IX' middclste laag van de docenten
is de samenwerking van typen verkeersborden. Dit komt overeen met de bovenste
laag van de moeder. De hoogste laag van de docenten is het samenspel van typen

verkeersborden: het hele
verkeersreglement (/.ic
figuur 2.8). Als de do-
centen het hele verkeers-
reglcmcnl willen uillcg-
gen. dun moeten zij
ervan uilguau dat dc
zoon de betekenis van

Drielagen-structuur

vcricers-
rcglcment

brug
Aldtsjerk

vcrkccrs-
rcglcmcnl

gro/e /(/n brug
Aldtsjerk

ttr

verschillende verkeers-
borden kent. Vervolgens
moeten dc docenten
meerdere voorbeelden
geven van de samenwer-
king van typen ver-
keersborden om de grole
lijnen te kunncn vinden.
Een voorbeeld van typen
verkeersborden is de
situatie bij de brug in
Aldtsjerk. Daar Staat een
blauw rechthoekig waar-
.sr/ji/H7/7#v/w/Y/ en een
wit rond #cA«c/vA«r*/
met rode rand. Een
tweede voorbeeld van
een blauw rechthoekig
waarschuwingsbord zou

het verkeersbord bij de doodlopende weg naar de school kunnen zijn. Een tweede
voorbeeld van een wit rond gebodsbord zou het verkeersbord onder het plaats-
naambord aan het begin van het dorp kunnen zijn, dat gebiedt de maximum-
snelheid van 50 kilometer per uur aan te houden. Met behulp van deze en nog
meer voorbeelden van verschillende typen verkeersborden worden de grote lijnen
afgeleid: 'een type verkeersbord heeft een vorm' en 'een type verkeersbord heeft
een kleur'. Ook de samenhang van de grote lijnen moet worden besproken: een
blauw rechthoekig bord is een waarschuwingsbord. Een waarschuwingsbord

Figuur 2.8: de informatieoverdracht in drie lagen een
denkniveau hoger gebruiken.
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waarschuwt slechts: bijvoorbeeld dat een automobilist zieh dient te houden aan het
gebodsbord dat gebiedt voorrang te verlenen. De docenten gebruiken dan bij hun
uitleg ook alle de drie de lagen, alleen nu op een hoger denkniveau (zie flguur
2.8). De drie gebruikte denkniveaus zijn een laag verschoven in vergelijking met
dc denkniveaus die de moeder gebruikt. Voor goede informatieoverdracht gebruik
je om een denkniveau hoger te komen drie lagen van informatieoverdracht, onge-
acht het denkniveau. Niet meer en niet minder.

Goede informatieoverdracht bestaat uit drie lagen. De voorbeelden uit de bovenste
laag zorgen voor de samenhang van de grote lijnen, waardoor je het nut van de
regels inziet. De grote lijnen in de middelste laag zorgen ervoor dat je de
algemeen geldende regels beter kunt toepassen; ook in nieuwe situaties. Het
kunnen toepassen van grote lijnen in nieuwe situaties wordt abstract
denkvermogen genoemd. Met leren en lesgeven aan de hand van voorbeelden uit
de samenhang van de grote lijnen is dus een opstap naar abstract denken.
Ongeachi het denkniveau. Vandaar dat deze mcthode bij uitstek geschikt is om in
het ondenvijs te gebruiken.

2.11 Dc vraagstclling van het onderzoek

Aan de hand van mijn eigen ervaringen kwam ik in hoofdstuk I voor het onder-
zock tot drie vragen:
1. Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een

onderwijsmethode?
2. Hoe kan het technisch en natuurkundig ondenvijs zo worden ingericht dat het

niet langer ontmocdigend is voor meisjes?
3. Sluil ondenvijs aan de hand van een informatieanalysemethode aan bij de

manier waarop meisjes leren?

Het begrijpen van de werking van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk is een
voorbeeld van - in mindere of meerdere mate - .(/»«toun o/K/enn/s. In de dialoog
representeert de moeder het /eleven en de zoon het /ere«. Lesgeven kan nooit
plaalsvinden zonder dat iemand leert. Spontaan of zelfstandig leren, kan wel
degelijk zonder dat iemand lesgeeft. Vandaar dat in dit onderzoek eerst het /ere«
zelfstandig wordt bekeken en daarna wordt aangevuld met het /esgevew.
Dientcngevolge splits ik bij de vragen oMc/mv#s in /ere« en /esgeven.

Hierdoor kan ik de probleemstelling van mijn onderzoek formuleren. alsmede de
daarbij behorendc doelstelling.
Probleemstelling:

Kan het technisch en natuurkundig ondenvijs zo worden ingericht dat het niet
langer ontmoedigend is voor meisjes?

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een onderwijsmethode die beter aansluit bij de manier
waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare onderwijsmethoden.
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Het beantwoorden van de probleemstelling gebeurt aan de hand van drie
onderzoeksvragen die betrekking hebben op leren en lesgeven:
Onderzoeksvraag 1:

Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een <j</t*</M</te
/tvrmethode?

Onderzoeksvraag 2:
Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een
/f.vmethode?

Onderzoeksvraag 3:
Sluit leren en lesgeven aan de hand van een informatieanalysemethode
aan bij de manier waarop meisjes leren?

In hoofdstuk 3 /al ik laten zien wat er achter de eerste twee oinkM/ooksM.ii'on
schuilgaat. door toe te lichten wat ik onder i/<A-(/i/uuf \ci>ia. IV deidc
onderzoeksvraag bet re ft het eigenlijke onderzoek. Met /v/er aansluiten bij de
manier waarop meisjes leren, bedoel ik /v/tr in vergclijking met diverse suulere
onderwijsmethoden. Dat leren aan de hand van voorbeelden, vooral voorbceUlcn
uit de eigen ervaringswereld. een opstap biedt naar abstract denken en gocd
aansluit bij de manier waarop meisjes leren, is mijn eigen ervaring en stclligc
overtuiging. In hoofdstuk 3 /al ik deze overtuiging nadcr too lichten en toelsen aan
de mening van anderen in de litcratuur. De informatieanalysemethode die aan dit
onderzoek ten grondslag ligt. wordt gestuurd vanuit voorbeelden. vandaar dal ik
de erop gebaseerde onderwijsmethode vf)<)r/>ir/<y#t'.v/;/w/'t/<>/i<A7-u7/.v heb genoemd.
Aan het einde van hoofdstuk 3 wordt de gang van het wetenschappelijk onder/ock
gedetailleerd beschreven.

In dit proefschrift zal ik veelvuldig gebruik maken van de benamingen
•s?t«/e«ft?/i. /eraren en rfoce/j/c«. Deze benamingen hebben in het gendemcutrale
enkelvoud de volgende benamingen /ee/7/wgfc). sftttAvi/ft'/ /m/fc/̂ /Yw,) o/
t/ocew^ey met als verwijzende vorm /»//'/z//. Voor de leesbaarheid van het
proefschrift is gekozen voor het gebruik van het gangbare mannelijke enkelvoud
/ee/7/wg, iWe/tf, /mrar en t/ocen/ met de vrouwelijke verwijzende vorm z/>. In dit
proefschrift moet deze benaming dus gelezen worden als geldend voor beide
seksen.
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3 De grote opstap voor meisjes in het ondenvijs

In het vorige hoofdstuk heb ik met een voorbeeld de werking Uten zien van het
gebruik van de informatieanalyse als onderwijsmethode. In dit hootdsluk geef ik
aan waarom voorbeeldgestuurd onderwijs At'ftr aansluit bij de manicr waarop
meisjes leren dan gangbare onderwijsmethoden. Als inleiding op dit hoofdstuk
beschrijf ik in 3.1 mijn eigen ervaring van een le/ing. waarbij aan docenten werd
uitgelegd waarom zo weinig meisjes technick studeren. Vervolgens schets ik in
3.2 het onderwijsbeleid van de overheid en prioritaire kennisvragen voor de
toekomst. Daarbij schenk ik extra aandacht aan het technickonderwijs en het
onderwijsemancipatiebeleid. In 3.3 bespreek ik dat voorbecldgcstuurd onderwijs
genderspeeifieke ingredifnten bevat die - zo blijkt uit onderzoek gtwrd
aansluiten bij de manicr waarop meisjes leren. Het opvallendste verschil tussen
meisjes en jongens is het zelfbeeld ten opzichte van de eigen score. Meisjes
hebben een lagere inschatting van hun eigen prestaties dan jongens. Hij de meisjes
leidt dit läge zelfbeeld tot een grotere mate van onzekerheid. met name bij exaete
vakken. In 3.4 toon ik aan dat de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs
geloofwaardiger overkomt. omdat deze uitgaat van de on/ckerheid vim een
leerling. Dit leidt ertoe in 3.5 dat meisjes dan ook een grotere vooruitgang dan
jongens ervaren bij voorbeeldgestuurd onderwijs, maar een vooruitgang ervaren
doen ze allemaal. Tenslotte formuleer ik in 3.6 de kernvragen en sluit ik af in 3.7
met de opzet van het onderzoek.

3.1 Mijn eigen ervaringen als docent aan het Instituut Techniek

De essentie van dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven door mijn eigen
ervaringen als docent. Ik doe dat met een citaat uit Boltjes (1996). Het gaat over
mijn bijwonen van een lezing door Sheila Tobias voor een groep docenten aan het
Instituut Techniek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

"Op een ochtend was er een bijeenkomst georganiseerd om de techneuten te
verteilen hoe het kwam dat er zo weinig vrouwen bij ons op school rondliepen.
Ooit had jemand geopperd dat dat kwam door de imposante verhoging die je op
moest om bij de deur van de school te komen. Vrouwen lieten zieh daar meer door
imponeren dan mannen, werd lachend verondersteld en terstond naar het land der
fabeis verwezen. Nu zouden we dan van een expert op dat gebied de echte reden te
hören krijgen. We stonden met een groepje collega's een kopje koffie te drinken
voor de lezing zou beginnen. Een van de heren hield een heel verhaal dat mannen
toch heel anders waren dan vrouwen. Ik werd er zo moe van, want als vrouw krijg
ik dan altijd het gevoel dat je alle vrouwen moet gaan verdedigen. 'Maar ik denk
dat als je vrouwelijker onderwijs geeft, je veel meer vrouwen trekt die ook de
school afmaken', mengde ik me toch maar in het mij zo afgezaagd lijkende
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onderwerp. Bij de door mij gebruikte term 'vrouwelijker onderwijs' zag ik de
wenkbrauwen van verbazing omhooggaan, dus voordat ze die kreet verbaal in de
pan konden hakken, haastte ik me om een voorbeeld te geven. 'Als je bijvoorbeeld
natuurkunde geeft, kun je een vraagstuk maken over het ophangen van de was. Je
bent student, je woont in een studentenhuis en je wilt de was ophangen op een
wasrek dat aan een openstaand raam hangt. Het glas in dat raam mag natuurlijk
niet kapot. Hoe hang je nu je zware spijkerbroek en onderbroek op zodat de kans
het grootst is dat dat glas heel blijft? Het is maar een voorbeeld, maar alle
vrouwen zouden het automatisch goed doen, volgens mij. Sommige mannen gaan
eerst nadenken en wellicht ook nog uitrekenen, voor dat ze het gaan doen.'
Ovcrdrijven was ook een kunst, vond ik. maar dat sprak dit gezelschap bestaande
uit eigenlijk onwelwillende heren vast beter aan, schatte ik in. Vervolgens begon
mijn baas een heel vcrhaal dat vrouwen toch echt heel anders waren in de
technick, op een toon die mij van de cne voet op de ander deed springen van
eilende. 'Waar haalden die mannen toch dat superieure gevoel vandaan? Hadden
ze dat nodig? Dat was toch zielig? Waarom waren ze niet gewoon zichzelf?" Om
het cue na het andere voorbeeld werd gelachen, omdat vrouwen toch heel anders
waren. 'Nou. dan wordt het tijd dat we zc hier in huis halen, die andersdenkenden,
samen komen we vast een heel eind verder. Synergie noem je dat', gooide ik
ertussen. He. het was even stil. Hier bleek niemand van terug te hebben? Wat
lenk! I'ot nu toe ging ik allijd de discussie aan om de gelijkheid van mannen en
vrouwen aan te tonen en nu niet, en dan zette je die kerels toch aan 't denken?
Maar ik meende het ook nog! 'Het is toch waanzinnig dat er hier nauwelijks
vrouwclijke Studenten zijn. Hopclijk gaan ze ons nu verteilen wat we daaraan
kunnen doen', zei ik nog terwijl ik nchlmg deur liep om de zaal binnen te gaan
waar de lezing zou worden gehouden. Zeker mijn baas moest dat argument toch
aanspreken, desnoods niet om dat fenomeen op te lossen, maar wel om grotere
studcntenaantallen te krijgen. Dan konden we de energie van de volgende
bezuinigingsronde beter besteden aan het onderwijs, toch onze voornaamste zorg
hier op school. Mijn baas liep rechtsom. de zaal in. Ik had even geen zin in hem en
liep bewust de andere kant op, linksom. Toch kwamen we op dezelfde rij naast
elkaar te zitten.

De spreekster. Sheila Tobias, verleide onder andere over de verschillen in
gevoelens van mannen en vrouwen wat betreft succes en falen. 'Bij succes denkt
een vrouw dat ze geluk heeft. dat komt van buiten, en een man vindt dat hij talent
heefi. een eigenschap van hcmzelf. Bij falen denkt een vrouw dat ze te stom is,
een eigenschap van haarzelf. en een man vindt dat hij er te weinig aan gedaan
heeft. ecu eigenschap van buiten.' Ze vertelde het allemaal wat snel, maar ik kon
me er wel iets bij voorstellcn. Uiteindelijk stonden er drie eigenschappen op het
bord die mannen hebben, waardoor zij wel exacte vakken kunnen doen en die
vrouwen missen: zelfvertrouwen, agressiviteit en zelfstandigheid. Hele lijsten met
nog meer eigenschappen passeerden daama nog op de overheadprojector. gelukkig
had de spreekster kopieen van de sheets voor ons klaarliggen. Ik zat er wat
afstandelijk bij. ik had niet het gevoel dat ik echt iets nieuws hoorde. Ik had ook al
zoveel van dit soort lc/.ingen gehoord in mijn leven. Ondertussen zat ik met enige
verba/ing een aantal mannelijke collega's op te nemen die echt zo aandachtig
zaten te luisteren. alsof het nieuw voor hen was. Zelfs mijn baas naast me. Na
afloop zei hij legen me 'Zo. dat heb jij dus allemaal doorgemaakt? Want het is jou
wel gelukt om natuurkunde te studeren.' Ik hoorde toch iets in zijn stem alsof hij
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dat bijzondcr vond en dat hij daar eigcnlijk nog nooit bij had stil gestaan. 'Joh.
daar wil ik je best eens hele \erhalen over verteilen. Dromond in bed heb ik
natuurkunde geleerd." Het leek me een goede investering. die man wilde wel.
Volgens mij was hij er wel van te overtuigen dat je met een andere kijk erbij
samen verder kon komen."

In deze ervaring schrijf ik over m>imW//it*r onderwijs als mogelijkheid om bij
meer vrouwen belangslelling te wekken voor een techniekopleiding. Met
vrouwelijker onderwijs bedoel ik. dat naast de cognitieve intelligentie meer
gebruik wordt gemaakt van de emotionele en sociale intelligentie. Hot voorbeeld
van het ophangen van de was in de hierboven beschreven orvaringon, geett nan dat
als meisjes bij natuurkunde meer op hun gevoel kunnen vertrouwen, ze het
awfomtf/j.vc/i goed doen. Voorbeeldgestuurd otiderwijs benut dit automatismc en
meisjes ervaren daardoor een voorsprong op traditioneel onderwijs. ()ok jongens
vinden het uiteraard prima om naast hun cognitieve intelligentie meer te
vertrouwen op hun emotionele en sociale intelligentie. Dit block in bovenstaande
beschrijving uit de reactie van mijn mannelijke collega's: nadat het voorbocld
gegeven was. deelden ze opeens mijn mening dat je met een grotere divorsiteit aan
Studenten in de techniek vcrder kunt komen. Aangezien meisjes /.ich on/ekerder
gedragen dan jongens met al hun bravoure, zullen meisjes een grotere vooruitgang
ervaren dan jongens bij gebruikmaking van voorbceldgestuurd onderwijs. Maar
beide zullen ervaren dat ze vooruit gaan. Deze bevindingen leiden tot eon
uitgebreide vraagstelling (zie 3.6).

In bovenstaande beschrijving zijn het docenten van het Instituut Techniek die de
wil tonen het onderwijs te veranderen, opdat meer meisjes - en ook jongens -
kiezen voor een technische Studie. De overheid is al jaren op zoek naar
aanpassingen van het onderwijs opdat meer Studenten techniek kiezen. Daar ga ik
in de volgende paragraaf uitgebreid op in.

3.2 Huidig onderwijsbeleid en vragen voor de toekomst

Het aantal techniekstudenten in Nederland is laag, zeker in vergelijking met het
aantal techniekstudenten in de landen rondom ons. De Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) brengt regelmatig de
onderwijsontwikkelingen in de inmiddels meer dan dertig lidstaten in kaart. Uit
een Studie van de OESO geef ik in 3.2.1 de resultaten over het percentage
techniekstudenten in Nederland en de landen rondom. De overheid zoekt intussen
al jaren naar een beleid om het läge aantal techniekstudenten te verhogen. In
overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd in
1996 een commissie 7beAwm.v/ A'a/wi//"- e/7 7iecA«wcAe ffWmv<7w/?/x'« ingesteld
door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) onder
voorzitterschap van prof. dr. ir. A. Verruijt. De commissie kreeg de opdracht zieh
te verdiepen in de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van de Sterke dating
van het aantal Studenten in de technische wetenschappen aan de Nederlandse
universiteiten. De aanbevelingen van deze commissie, die betrekking hebben op
mijn onderzoek. bespreek ik in 3.2.2. Daarna beschrijf ik in 3.2.3 de ideeön om de
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specifieke deelname van meisjes aan het techniekonderwijs te verhogen. zoals die
uiteengezet zijn in de onderwijs Emancipatienota 1998-2002 (Ministerie OCenW,
1998). Vervolgens toon ik in 3.2.4 met cijfers aan dat het aantal leerlingen dat
kiest voor een technisch profiel in het voortgezet onderwijs laag is en
gendcrafhankelijk. Tevens geef ik de reactie van het totaal verbijsterde Nederlands
Platform voor Natuurkunde dat de overheid het aantal uren exacte vakken in de
technische profielen onlangs (2004) sterk heeft verminderd met als argument dat
daardoor de keuzcvrijheid van de leerlingen wordt vergroot. Deze paragraaf sluit
ik af met prioritaire kennisvragen afkomstig van de Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologiebeieid (AWT) en de Commissie van Overleg
Sectorraden (COS). Naar verwachting zullen deze vragen belangrijk zijn voor de
toekomstige ontwikkelingen van het onderwijssysteem.

i. 2. / ,4«n/a//en wi

De verwachting lijkt gerechtigd dat het percentage Studenten dat een technische
Studie volgt, in Ncderland even hoog ligt als in de ons omringende landen (we zijn
immers .ww/7#t'/»/*<' landen). Dit is echter niet het geval. De gegevens die ik hier
aanhaal zijn gebascerd op het rapport 'Education at a glance' (OECD, 2001a). De
percentages afgestudeerden in de techniek van de beroepsbevolking tussen de 25
en 34 jaar zijn wecrgcgcvcn in figuur 3.1 voor Ncderland, een aantal buurlanden
(Duitsland. I rankrijk en het Vercnigd Koninkrijk). de Verenigde Staten (VS) en
het L'i'miililflde van dc lidstatcn van de OESO. In Duitsland (Dui) is het aantal

procentueel afgestudeerden in de techniek anderhalf keer zo hoog als in Nederland
(Ned), in het Verenigd Koninkrijk (VK) wel drie keer zo hoog en in Frankrijk
(Fra) bijna vier keer zo hoog. Kortom, het percentage afgestudeerden in de
techniek is in Nederland laag vergeleken met de landen rondom ons.

Afgestudeerden in techniek

I'iguur .VI: pvrccnlugo atgcsludeerden in ccn studie techniek per heroepsbevolking van 25-34
jaar in Ncderland en buurlanden (nron: OHCD. 2001a).

Uit dit läge percentage van Studenten in Nederland ten opzichte van zijn
buurlanden zou je kunnen opmaken dat Nederlandse Studenten minder vaardig zijn
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in de exacte vakken (wiskunde en natuurwetenschappen) die vereist zijn om een
technische opleiding te volgen. Het OESO heeft ook daamaar een vcrgelijkend
onderzoek gedaan in haar 'Programme for lnteniational Student Assessment'
(PISA). Het onderzoek richrte zieh op het toetsen van de onderdelen hegrijpend
lezen. wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken. In iedere lidstaat moest een
steekproef van tenminste 4500 lecrlingen van 15 jaar, alkomstig van tenminste
150 scholen. gehouden worden. l)e eerste resultaten zijn gepublieeerd in het
rapport "Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000' (Ol\l'l).
2001b). Helaas voldeed Nederland bij de sleckproefeisen niet aan een dceliuune
van 65 procent van alle scholen die waren aangeschreven om meo te doen.
Nederland haalde slechts een respons van 27 procent. In het PISA-rapport worth
Nederland daarom genoemd als een land met een </i//</t'///*f «WTM.VAJJ; van betrouw-
baarheid. [)e Nederlandse uitkomsten van dit PISA-onder/.oek staan in een rapport
'Bruikbare kennis en vaardigheden voorjonge mensen' (Wijnstra, 2001) van de
CITO-groep.

De resultaten van de percentielscore wiskunde zijn in figuur 3.2 wcergegeven voor
dezelfde landen als waarvoor hierboven het aantal afgestudcerden wcrd
vergeleken. De resultaten zijn gepresenteerd op een schaal die is
gestandaardiseerd op hct OESO-gemiddelde van 500 met een standaardatwijking
van 100. Deze spreidingsmaat betckent dat ongeveer tweederde deel van de
leerlingen op een score tussen 400 en 600 uitkomt (500 t 100). Nederland staat
voor de percentielscore wiskunde bovenaan in vergelijking met de oits
omringende landen, de Verenigde Staten en het gemiddelde van de OLSO-landcn
(met de aantekening van de duidclijkc annslag zoals hierboven genocmd).

Percentielscore wiskunde

OESO-gemiddelde

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Verenigde Staten

L I I

I I I

F^ I 1

I I I

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Figuur 3.2: gemiddelde percentielscore voor wiskunde van Nederland en zijn buurlanden
gestandaardiseerd op het OESO-gemiddelde van 500 ± 1 0 0 in het PISA-onderzoek (Wijnstra,
2001).

Bij de natuurwetenschappen staat Nederland (opnieuw met genoemde armslag) op
een zesde plaats. Als we de prestaties van de exacte vakken wiskunde en
natuurwetenschappen vergelijken met de ons omringende landen, dan scoort
Nederland prima. De resultaten van PISA (OECD, 2001b) ondersteunen het
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vermoeden dat er niets mis is met de prestaties in de exacte vakken van 15-jarige
leerlingen in Nederland vergeleken met de landen om ons heen. We behoren
immers tot de landen met de beste resultaten in de exacte vakken. De resultaten
van de 'Trends in International Mathematics and Science Study' (TIMMS), een
intemationaal vergelijkende trendstudie naar leerlingprestaties in alleen de exacte
vakken, geeft een zelfde bee Id. Een verklaring voor de geringe percentages
technickstudenten in Nederland moet dus niet gezocht worden in de cognitieve
mogelijkheden van de Nederlandse leerlingen.

De constatering van de läge aantallen techniekstudenten in Nederland is niet
nieuw. AI jaren voert de overheid een beleid om het läge aantal techniekstudenten
in ons land tc verhogen. Hieronder belicht ik de voornaamsie punten van dit
beleid.

In 19% heeft de overheid de Commissie Verruijt ingesteld met als doel het beleid
te bcpalcn dat ten grondslag ligt aan het verhogen van het aantal Studenten in het
tcchnickonderwijs. Dc/e Commissie kwam in 1997 met een eindrapport (KNAW,
1997) dat vcrschcidcnc conclusics en aanbevelingen bevatte. De aanpak van het
bctuproblecm vereist maatregelen in drie richtingen. aldus Verruijt: (1) het
vergroten van do instroom, (2) een aanpassing van de universitaire opleidingen en
(3) een aanpassing van de studie-inhoud. Alleen in de eerste richting zijn er
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die effect hebben voor het
voortge/et onderwijs, dus het onderwijs waar mijn onderzoek op gericht is.
Vandaar dat ik dezc aanbevelingen hieronder behandel.

Verruijt (KNAW, 1997) deed twee aanbevelingen om de instroom vanuit het
voortgezet onderwijs structured te vergroten: (1) er moeten meer academisch
gevonndc docenten worden opgeleid, waarvoor vakdidactiek terug moet keren
naar de faculteiten en (2) er moet goede voorlichting komen om het enthousiasme
voor het vak techniek te vergroten. Deze beide aanbevelingen richtten zieh op
leerlingen in de bovenbouw met een technisch profiel, om ze enthousiast te maken
voor ecu technische vervolgstudie. Nergens in het rapport werd aandacht besteed
aan de noodzaak om het läge aantal leerlingen met een technisch profiel in de
bovenbouw te verhogen, dus om reeds in de onderbouw enthousiasme te kweken
voor de exacte vakken. Het ontbreken van aanbevelingen om het percentage
leerlingen tc verhogen dat een technisch profiel kan kiezen, is een gemiste kans.
De Commissie zal het. veronderstel ik, als niet behorend tot haar opdracht hebben
beschouwd. Wei heett de commissie aanbevolen de Stichting Axis op te richten
die zieh ten doel zou moeten stellen om het aantal leerlingen met een technisch
profiel te verhogen.

De aanbeveling van de commissie Verruijt leidde inderdaad tot de oprichting van
de stichting Axis. De doelstelling van Axis was de hardnekkige tekorten op de
arbeidsmarkt in de technische sectoren terug te dringen alsmede de dalende
instroom in het technisch onderwijs. Dit wilde ze bereiken door het steunen van
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lokale en regionale innovatieve projecten. het uilwisselen van informatie hierover,
het doen van onderzoek en het verspreiden van kennis. Omdat voor de aanpak
hiervan ook de inzet van het bedrijfsleven belangrijk werd gcucht, is Axis
opgericht als een samenwerk ingsverband van werkgevers, overheid en
opleidingen. In juli 2003 kwam Axis (2003) met een discussienota "Mee(r) Doen":
een actieplan Beta/Techniek om te komen tot 15% meer BetaTechnici in 2010.
Essentieel voor het opiossen van het probleem dat slechts weinig jongeren kie7.cn
voor beta/techniek, is het besef dat het niet helpt jongeren beta'techniek te
verkopen (door middel van promotiecampagnes) en dat het overgrotc decl van de
jongeren zieh niet laat *o/v« (vcrlaging collcgegeld. verhoging
studiefinanciering), stelt Axis. ()ok maatregelen als verlenging van de studieduur
sorteren weinig tot geen effect op de instroom. Bovendien bevestigen dcrgelijke
maatregelen het imago dat beta/techniek (te) moeilijk is. Hier mocten we juisi van
af. De vernieuwing van het onderwijs zeit moet de aandacht krijgcn. Alleen dun
kan de beta/techniek op de längere termijn aantrekkelijk worden en blijven voor
een grote groep jongeren. Het doel van de voorstellen dat in dit plan naar voren
komt. is een brede creatieve beweging van onderop te laten ontstaun, /owcl vnnuit
partijen binnen het onderwijs als vanuit het bedrijfslcven. De overheid zou deze
beweging moeten ondersteunen. Kr zou een gerenommeerde beta/techniek
ambassadeur met brede onderw ijservaring mocten komen, die stimulccrt en toc/iel
op de borging van doorlopende leerlijnen vanaf het basisonderwijs tot en niet de
arbeidsmarkt. Deze ambassadeur zou dan het 'beta/techniek aanspreckpunt'
moeten zijn voor het innovatieplatfonn onder leiding van de Minister President,
aldus de voorstellen van Axis.

Van de projecten van Axis om het techniekonderwijs te verbeteren, zijn er 100
beschreven in 'Beta/techniek verbeteren: 100 goorf/?racf/cc.v' (Axis, 2002). De
beschrijving van deze 100 projecten heeft Axis gerangschikt naar dric kern-
elementen: (1) positieve beinvloeding van keuzeprocessen bij Studie- en
beroepskeuze, (2) onderwijskundige vernieuwing beta/techniek en (3)
aantrekkelijk werken in bedrijf en beroep. Mijn onderzoek rieht zieh op
onderwijskundige vernieuwing, vandaar dat ik deze projecten hier nader
beschouw. In het kernelement (2) 'onderwijskundige vernieuwing met behulp van
nieuwe didactiek' zijn door Axis 17 van de 100 goo<//wc*cf/cx'.v ingedeeld. De twee
belangrijkste uitgangspunten bij deze didactische vernieuwingen zijn: de
zelfstandigheid van de leerling/student en het beter gebruik van de ervaringen van
de leerling/student. Bijna alle onderwijskundige projecten geven als vernieuwing
aan dat ze starten met projeetonderwijs, probleemgestuurd onderwijs of onderwijs
dat gestuurd wordt door competenties die de leerling/student moet hebben om te
kunnen slagen na het behalen van het diploma. AI deze#ocw//jrc/c//ce.v vergen veel
aanpassingen in het onderwijs, omdat in de basisvorming van het voortgezet
onderwijs veelal nog klassikaal wordt lesgegeven. Geen enkele #«oJ /?/m7/ce die
Axis beschrijft, gaat in op een mogelijke verbetering van het traditioneel
klassikaal lesgeven. Toch valt juist daar nog enorme vooruitgang te boeken.

Van de 100 goot/prac/jces van Axis (2002) die onderwijskundige vernieuwing in
de basisvorming willen doorvoeren zijn er twee projecten die .vöwe«Aa«gtW
omfervvT/A aanbieden. De resultaten van deze projecten zijn beschreven in een
afzonderlijk onderzoeksrapport van Axis getiteld 'Ruimte voor SONaTe'
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(Samenhangend Onderwijs in Natuur en Techniek) (Geraedts ef a/., 2001). Bij
samenhangend onderwijs wil men in de basisvorming af van de zogenaamde ra/>-
cultuur. Leerungen hebben in de basisvorming een groot aantal verschillende
vakken en al die vakkcn hebben ze slechts een klein aantal uren per week. Er
wordt dus per week veelvuldig van vak en docent gewisseld. Zo vaak zelfs, dat de
lecrling de samenhang van verschillende vakken niet meer ziet. Bij het onderzoek
naar samenhangend onderwijs werd vooral gekeken naar de mogelijkheid om
onderwijsinstellingen voldoende vrijheid te geven in de basisvorming bij de
invulling van het clustergebied .vrif

In de K'W/w"<«'"rt'-v van Axis die speciaal bestemd zijn om het aantal meisjes en
vrouwen in het techniekonderwijs te verhogen, wordt niet gezocht naar
ondcrwijskundige vernieuwing, maar vooral naar een goede voorlichting en naar
het aansluiten bij hestaand enthousiasme. Ook het onderwijsemancipatiebeleid
probeert al jaren om meisjes enthousiaster te maken voor exaete vakken. Dat al
twintig jaar gevoerde beleid bespreek ik op hoofdlijnen in de volgende
subparagraaf.

In de jaren tachtig van de vorige ceuw werd door het onderwijsemancipatiebeleid
met slogans bij diverse voorlichtingscampagnes geprobeerd meisjes en vrouwen
enthousiast te maken voor techniek en anders te laten kiezen. Bijvoorbeeld: 'Kies
exact!', 'Kies met perspectief!'. 'Vrouwen gevraagd voor mannenwerk!', 'Een
stimme meid is op haar toekomst voorbereid!' De campagne van de landelijke
overheid trachtte, door voorlichting te geven, meer meisjes voor een exaete
studierichting te winnen. Deze actie is uiteindelijk niet geslaagd. De indrukken
van een reclamecampagnc zijn natuurlijk ook niet voldoende om meer meisjes een
exaete Studie te laten volgen. Eerder zijn er nieuwe onderwijskundige methoden
nodig om de wettelijk vastgelegde emancipatiedoelstellingen om deelname van
meisjes aan exaete vakken te bereiken. Een van die nieuwe methoden kwam van
het llKWHT-project. 'HHrverkaveling Wiskunde Een en Twee'. De werkgroep
'Vrouwen en Wiskunde' ontwikkelde wiskundelesmateriaal dat dichter bij de
belevings- en ervaringswereld van meisjes stond (Meeder en Meesters, 1984).
Mede door dit nieuwe lesmateriaal werd de wiskunde in 1986 door de landelijke
overheid wettelijk geherstruetureerd. De inhoud van de vakken wiskunde I en II
werd gehergroepeerd: wiskunde I en II werden wiskunde A met een contextrijke
inhoud en wiskunde B met de abstractere inhoud. Dit werd gedaan in de hoop dat
meer meisjes wiskunde zouden kiezen. Dat was niet het geval: zelfs nog minder
meisjes kozen het vak wiskunde dan daarvoor. Uit cijfers die de Vereniging
Vrouwen en het Hoger Technisch Onderwijs publiceerde. blijkt dat er sinds
1989/1990 een lichte stijging was in het percentage techniekstudenten van 14 naar
17%. Maar in 1999-2000 is dat percentage weer gedaald naar 16 procent
(MinOCenW, 2002). De ingezette stijging in de jaren na 1990 aangaande het
percentage vrouwen dat techniek studeert, is dus niet gecontinueerd. Uit deze
cijfers blijkt dat het percentage vrouwen dat een vervolgstudie binnen de techniek
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kiest, al jaren bijzonder laag is. ondanks de inspanningen van de overheid om dit
percentage te verhogen.

Na de overheidscampagnes en het HEWET-project verscheen de
'Emancipatienota 1998-201)2' (MinOCenW, 1998) waarin drie speerpunten van
het beleid worden genoemd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leren van
meisjes: (I) <ftvt»r.?i7t'/7. (2) /t'»v«.«/<x)/>Aim«'» en (3) /«WM /CVVM. Het speerpunt (1)
</ivtr.vi7ei7, wordt in de nota als volgt omschreven: "er dient aandaeht te /ijn voor
individuele verschillen en zeker voor sekseverschillen". Bij het speerpunt (2)
/evtvK/oo/>taim'w stell de nota, dat naast de cognitieve vakkennis ook een breed
scala van algemene vaardigheden en attitudes (OSA. 1998) moet worden ontwik-
keld. Daarbij worden genoemd: flexibiliteit. weerhaarheid. zelfstandig werken, sa-
menwerken, je kunnen inleven. kunnen kiezen, je mogelijkheden en talenlen
kennen en zorgzaam zijn. Dit zijn allemaal competenties die de leerling moet
hebben of moet ontwikkelen. Deze competenties worden ook wel samengevat
onder de noemer emotionele intelligent (EQ), aldus de l-!muncipiitienolu. De
aandacht voor deze competenties neemt toe binnen het gehele onderwijs, evenals
in de samenleving. Het wordt in de nota dan ook logisch genoemd om in het
onderwijs alle ervaringen, die de leerlingen hebben opgedaan met him emotics in
baan(tjes). hobby's en vrijwilligerswerk. te integreren met schoolse kennis en tc
gebruiken in het onderwijs. Bij het speerpunt (3) /m-n /ire/i Staat in de nota
vermeld dat men die doelstelling wil bereiken met behulp van hot
Studiehuisconcept. Daarbij is het de bedoeling. dat het Studichuisconcept
leerlingen de mogelijkheid biedt zieh vorder tc bekwamen in het leren leren door
een andere didactische aanpak. Vomien van project onderwijs (PO) en
probleemgestuurd onderwijs (PGO) doen daar hun intrede. De veronderstelling is
dat deze vormen van onderwijs de positie van meisjes versterken, omdat deze
werkvormen een beroep doen op sociale vaardigheden, teamwork en verant-
woordelijkheidsgevoel. Meisjes hebben daarin vaak een voorsprong. Verder wordt
er in de Emancipatienota een pleidooi gehouden voor de invoering van het
Studiehuis om het anders zijn van meisjes in het voortgezet onderwijs tot zijn
recht te laten komen. In het Studiehuis kunnen de leerlingen zelfstandig werken en
dat zou beter aansluiten bij de grote diversiteit van leerlingen.

Door aandacht te schenken aan deze speerpunten, willen de bedenkers van het
emancipatiebeleid bereiken dat meer meisjes in de basisvorming voor een
technisch profiel kiezen. De jongste ontwikkelingen in de opzet van de profielen
in het Studiehuis zijn echter ongunstig zoals ik in de volgende subparagraaf
beschrijf.

5.2.4 OveWjeü/ Ar/es/ voor een Ä:enn/secono/w/e zo/ufer 0-fenm.v

Bij de invoering van het Studiehuis in 1998 heefl de overheid ook de inhoud van
de profielen in het voortgezet onderwijs bepaald. In het Studiehuis kunnen de
leerlingen na de basisvorming kiezen uit vier profielen: natuur&techniek (N&T),
natuur&gezondheid (N&G), economie&maatschappij (E&M) en cultuur&maat-
schappij (C&M). Uit de cijfers van de profielkeuze van het HAVO in het stu-
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diejaar 2001/2002 die zijn weergegeven in figuur 3.3 (bron: CBS, 2003) blijkt dat
het profiel N&T slechts door 12% van de leerlingen werd gekozen en van dat läge
percentage van 12% was slechts 9% meisje. De verwachting was dat door dit
Studiehuisconcept meer meisjes het profiel N&T zouden kiezen dan met het oude
systeem van exacte vakkenpakketten. Dit bleek echter niet zo te zijn.

50 -I

40 -

10 -

0 -
N&l

Profielkeuze HAVO 2001/2002

CAM

meisje»

• jongeni

-;

Figuur 3.3: proficlkcu/c HAVO 2001/2002 voor meisjes en jongens (bron: CBS. 2003).

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het profiel N&T als enige toegang zou
gcven tot technische vcrvolgoplcidingcn, maar het aantal leerlingen - meisjes en
jongens - dat voor het profiel N&T koos. viel zo tegen dat de instroom van
technische vervolgopleidingen in gevaar kwam. Daarom werd besloten ook
leerlingen met het profiel N&(i zonder meer toegang te verlenen tot technische
vervolgopleidingen. Van alle leerlingen koos 15% het profiel N&G. waarvan 57%
meisje was. Undanks het feit dat de instroommogelijkheden naar technische
vakken aanzienlijk verruimd waren, is het percentage meisjes, dat voor een
technische Studie kiest, at'gelopen jaren toch gedaald naar 16%. Het blijkt dus dat
meisjes, zelfs met het Studiehuisconcept en bij verruiming van de instroomeisen,
niet in een groter aantal een technische Studie kiezen.

Na het nemen van de beslissing om de instroomeis voor technische studies te
vcrniimen. hecft dc overheid gemeend nog meer veranderingen te moeten
doorvoeren. Op 9 januari 2003 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen op een persconferentie de nota 'Ruimte laten en keuzes bieden in
de Tweede Fase HAVO en VWO" (MinOCenW. 2003) gepresenteerd. In deze
nota ontvouwt de minister de plannen van het kabinet met het voortgezet
onderwijs. De minister wil vasthouden aan het invoeren van wijzigingen die
vooral neerkomen op verlichting van het onderwijsprogramma en op vergroting
van de keuzevrijheid voor de scholieren. Het aantal beschikbare uren voor de
profielen wordt tors gercduceerd. Dat kunnen leerlingen weliswaar compenseren
met een nieuw keuzevak (voortgezette natuurwetenschappen), maar door deze
keuzevrijheid zullen toch veel leerlingen minder onderwijs in de betavakken
krijgen. Door deze maatregel wordt de positie van de betavakken in het voortgezet
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onderwijs nog verder teruggebracht dan al gebeiird is bij de onderwijsvemieuwing
van 1998, toen de tweede fase met het Studiehuis werd ingevoerd.

Om weerwerk te bieden aan deze plannen is al in de /.omer van 2002 het
Nederlands Platform voor Natuurkunde (NPN) opgericht. l)it platform is een
samenwerkingsverband van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), de
Kamer Natuurkunde (van de VSNU). de Raad voor Natuur- en Sterrenkunde (van
de K.NAW), de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de
Natuurwetenschappen (NVON). de Nederlandse Astronomenclub en het instituut
voor Fundamenteel Onderzoek van de Materie (K)M). C)p dezelfde dug dat dc
minister haar plannen presenteerde, sprak de NPN (2003. zie www.nnv.nl) haar
teleurstelling uit over nieuwe onderwijsplannen in een persbericht geliteld: 'Heia
moet!' IX* actie is ingegeven door grote zorg over de kwaliteit van het
Nederlandse (middelbare) onderwijs en over de instroom in de betastudies en de
technische opleidingen aan de Nederlandse universiteiten, zo schrijft het NPN. Dit
gaat ten koste van een dcgelijke voorbereiding op vervolgstudies. een van de
redenen om de profielstructuur in te voeren. Natuurkunde verdwijnt als prollelvak
in het N&G-profiel: rampzalig voor wie geneeskunde. biologic medische
biologie. diergeneeskunde en tandheelkunde willen gaan sluderen, aldus nog
steeds het persbericht van het NPN. Het is een trendbreuk die volstrckt niet op
inhoudelijke argumenten is gebaseerd. "Exit exact," schrijft het NPN. "Leerungen
die in klas 4-vwo kiezen voor het profiel N&Ci komen na de hasisvorming niet
meer in aanraking met natuurkunde en sluiten daamiee een aanlul technische en
natuurwetenschappelijke studies uit. Vooral meisjes /ullen verder ontmoedigd
worden voor een Studie in beta/techniek. Met aanlul meisjes met natuurkundc in
het eindexamenpakket gaat dalen, in het ergste geval van de huidige 40%
(N&G+N&T) naar 7% (N&T). De maatregelen staan haaks op de toenemende
behoefte aan hoger opgeleiden met een harde bela-achtergrond. Tal van
studierichtingen, waartoe het huidige N&G-profiel wel toelating biedt, worden in
de toekomst daarmee voor meisjes afgesneden. Dat is geen keuzeverruiming, maar
juist een beperking van de keuzemogelijkheden", zo betoogt het NPN. Er is, ook
aan de kant van de grote multinationals, grote zorg over het kennisniveau en de
beschikbaarheid van beta- en technisch talent in Nederland. Dit kan niet anders
dan grote consequenties hebben voor de hoogwaardige werkgelegenheid in
Nederland en voor de coneurrentiekracht van Nederland op de internationale
kennismarkt. Het NPN vervolgt dan ook met: "Fiel NPN roept op tot groot protest
tegen deze verkwanseling van het Nederlandse onderwijs in de betavakken en in
de technische opleidingen. Leraren en ouders: verheft uw stem en eist goed
onderwijs! Beta is geen luxe. Beta moet!"

De definitieve voorstellen van minister van onderwijs met betrekking tot de
profielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, op 4 december 2003
naar de Tweede kamer gestuurd, hebben opnieuw tot grote verontwaardiging en
ongerustheid geleid in de Nederlandse betawereld. Deze voorstellen komen neer
op een drastische verlichting van de twee natuurprofielen (N&G en N&T) door
een zeer Sterke reduetie van de ruimte, vooral in het VWO, voor de typische
betavakken, met name wiskunde (minus 32% in N&T), ANW (minus 40%) en
natuurkunde (minus 15% in Natuur & Techniek). Natuurkunde verdwijnt zelfs
helemaal als verplicht vak uit het profiel N&G. Het allerergste vindt het NPN dat
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de nu voorgestelde verlichting van de natuurprofielen haaks Staat op de heersende
mening in de politiek dat innovatie en kennismaatschappij juist gestimuleerd
mocten worden. "Binnenkort een Deltaplan Beta-Techniek uitbrengen is weinig
geloofwaardig als op voorhand het niveau van het onderwijs in de betavakken op
havo en vwo sterk verlaagd wordt. Nederland Kennisland kun je nu wel
vergeten!" zo schrijft het NPN in een persbericht van 8 december 2003. Op
initiatief van het NPN en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
(NVvW) kwam de betawereld met een tegenvoorstel in de vorm van een
betamotie. Deze motie heeft ook de steun verworven van de meeste
betaberoepsverenigingen, de medische opleidingswereld en de technische
universiteiten. De betawereld doet daarin een dringend beroep op de politiek, en
met name op de leden van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, om het
voorstel van de minister te amenderen conform de betamotie.

Kortom, door de läge aantallen leerlingen bij de technische profielen te
accepteren, lijkt de overheid ervoor te kiezen deze profielen minder
samenhangend te maken. Daardoor zullcn vakken vervallen en zal de diepgang
verminderen, aangezien ook het aantal uren nog terugloopt. In de verandering van
cen geVndustrialiseerde maatschappij naar een kennismaatschappij kiest de
overheid dus voor een kenniseconomie met minder betakennis. In de volgende
paragraaf verken ik de actuele opvatting van de invloed van een veranderende
samcnlcving op het onderwijs.

3. 2.5 //er m'ewwe /eren in een veram/erene/e .«wiew/ev/ng

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeieid (AWT) heeft in
samenwerking met de Commissie van Overleg Sectorraden onderzoek en
ontwikkeling (COS) in het najaar van 2000 een Verkenningscommissie 'Kennis
van educatie 2010' ingesteld. Doel van de verkenning is - op basis van inzicht in
relevante veraiuleringen in de omgeving van het onderwijssysteem - prioritaire
kennisvragen te identificcrcn die naar verwachting belangrijk zullen zijn voor de
toekomstige ontwikkeling van dit systeem. De invalshoek van de verkenning is
macro en lange termijn gericht: met welke maatschappelijke ontwikkelingen krijgt
de school te maken? Moe beTnvIoeden de snelle maatschappelijke ontwikkelingen
het onderwijsland? Weten we in het onderwijsveld straks, in 2010. genoeg van
maatschappelijke kennisvragen om straks aan de behoefte van de samenleving te
kunnen voldoen? Naar welke thema's moet, gelet op de toekomst, meer onderzoek
worden gedaan? In 2002 is het verkenningsrapport 'Schoolagenda 2010' (AWT,
2002a) versehenen. Dit verkenningsrapport is opgedeeld in thema's. Voor elk
thema is een expert gevraagd een essay te schrijven om aan te geven met welke
ontwikkelingen in 2010 rekening moeten worden gehouden. Ik bespreek hieronder
het thema van het MIVMHV /tvrn dat gebaseerd op het essay van De Vijlder (AWT,
2002b).

Bij zijn weergave van de veranderende samenleving verwijst De Vijlder (AWT,
2002b) naar het rapport van Schnabel (2000), een sociale en culturele verkenning
voor de längere termijn. Schnabel merkt in zijn rapport op. dat er in de
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samenleving duidelijke overgangen plaatsvinden die van tnvloed zijn op het
onderwijs. In de oude situatie ziet de samenleving de mens als een nummer dat
geteld kan worden. De samenleving is daarbij vooral gericht op het collectief,
waarin iedereen een gelijke behandeling krijgt. Het onderwijs in deze samenleving
wordt klassikaal gegeven en is voomamelijk gericht op het verkrijgen van
cognitieve kennis die gebruikt kan worden in de studieloopbaan. l)e bedoeling van
deze zienswijze is dat ieder individu gelijk behandeld wordt en daardoor gelijke
kansen krijgt. zonder aanzien des persoons. Schnabel stelt dat deze samenleving
gericht is op - wat hij noemt - kwantitatiel individualisme. Volgens hem viiult er
de laatste decennia een duidelijke ovcrgang plaats van kwantitatiel naar
kwalitatief individualisme. [X* collectieve benadering. met voor iedereen een
gelijke behandeling. verändert naar een benadering die tegemoet komt aan de
specifieke wensen vail ieder individu. Voor het onderwijs, zo verwacht IK' Vijlder
naar aanleiding van de gedachtegang van Schnabel, betekent dit minder nadruk op
de klassikale benadering en een streven naar een flexibele aanpak die inspeelt op
individuele wensen. In de nieuwe samenleving wordt vooral gelet op de
verschillen tussen mensen, waardoor het accent komt te liggen op diversitcit. lien
verschuiving treedt op van de nadruk op een cognitieve orie"ntatie naar een
emotionele en sociale orie"ntatie. De aandacht ligt daarbij op de emotionelc en
sociale aspecten die nodig zijn voor het functioneren in de maatschappij.

De sleutel tot het goed kunnen functioneren in de samenleving is micnsicve
aandacht voor de unieke karakteristieken van de persoon, haar individueel prollel,
haar leerstijlen. angsten, ervaringen en persoonlijk doelen. aldus vcrwijst De
Vijlder in zijn essay naar Gardner (2000). Gardner verzet zieh ertegen intelligentie
te zien als een getal, dat wordt verbonden aan meetbare items die in essentie
allemaal zijn terug te voeren op taal- en rekenvaardigheden. Hij spreekt dan ook
niet over intelligentie, maar over eew intelligentie. Intelligenties zijn /W/CHIW/.V die
wel of niet geactiveerd kunnen worden, afhankelijk van de waarden in een
bepaalde cultuur, de beschikbare kansen in die cultuur en dc persoonlijke
beslissingen van het individu en de directe sociale omgeving. Gardner benadrukt
dat naast de meetbare cognitieve intelligenties ook bijvoorbeeld de emotionele en
sociale intelligenties geactiveerd dienen te worden in het leerproces om het
individu goed te kunnen laten functioneren in de samenleving. Dil leidt tot een
andere vorm van kennisproductie.

Door de veranderende samenleving ontstaat een veranderende manier van
kennisproductie in het onderwijssysteem. De Vijlder (2002b) stelt, dat in onze
geYndustrialiseerde samenleving het onderwijs vaak wordt voorgesteld als
productieproces. In deze onderwijsfabriek zijn leerlingen een grondstof waarbij
met een bepaald rendement een eindproduct wordt gemaakt. De leerling wordt
daarbij eerder als willoos object gezien dan als zelfstandig individu en er wordt
onderscheid gemaakt tussen het echte leren dat je in het onderwijs doet en het
informele leren daarbuiten. Informed leren stelde niet echt iets voor in het oude
leren. Om in de nieuwe kennissamenleving los te komen van dit beeld is in de
jaren zeventig van de vorige eeuw de term educatie bedacht, maar ook de term
educatie blijft associaties oproepen met een vooraf geprogrammeerd,
aanbodgestuurd proces. Als kennis en vaardigheden bij voortduring in beweging
zijn, wat hebben we dan aan onderwijs dat daar als zelfstandige eenheid buiten
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Staat? Wat hebben we aan mensen die de vaardigheden en kennis van de wereld
van gisteren beheersen, terwijl ze niet over de sociale en emotionele vaardigheid
beschikken om voor de wereld van morgen te leren? Het onderwijs moet mensen
ondersteunen in het aansprekend organiseren van leerprocessen in relatie tot hun
directe toepassing. Soms gebeurt dat in een natuurlijke omgeving, maar op een
aantal momenten ook in een specifiek gecreöerde leeromgeving. Het gaat erom
nieuw evenwicht te zoeken tussen aan de ene kant leren in de school, de methoden
die daarin gebruikt worden en de inhouden die daarin worden overgedragen. en
aan de andere kant de lichtvoetiger organisatie van leerprocessen daarbuiten.
Vrocger lag kennis als .vftH.7tyj«w</ opgeslagen in de universiteit en werd het via
toepassingsgericht onder/oek ontsloten en naar de samenleving gebracht volgens
een lineair model. Vandaag de dag zijn de voorraden, de vermeerdering en de
toepassing van kennis gedynamiseerd. Kennis is een dynamisch /foiv^w«/
geworden dat snel circuleert. Met behulp van (multi(media en computers kunnen
Problemen dynamisch opgelost worden en kan kennisintensief werk snel worden
gedaati. in het onderwijs vindt daardoor een verandering plaats van kennis. die
vanuit de wetenschap wordt overgedragen, naar kennis waar de leerling behoefte
aan heeft en waar de leerling naar vraagt, aldus de Vijlder.

Hij de veranderende kennisproduetie past een veranderende vorm van leren.
Ciibbons <7 <//.(l994) noemen de oude vorm van leren het /mu/u.v / leren. Thans
verschuift het /WM/MA / leren naar het /WM/UA 2 leren. De verschuiving vindt plaats
door de grotere invloed van (I) de samenleving. (2) contextrijke leeromgevingen,
(3) samenhangend onderwijs, (4) heterogeniteit en (5) informed leren. De
verschuivingen van het /ww/i/.v / naar het mw/w.v 2 /eren zijn in de vo/gende
verschuivingen samen te vatten:
1. De samenleving komt de school binnen: 'Kwaliteitscriteria die ontleend

worden aan de interne onderwijskundige standaarden' verschuift naar
'kwaliteit die wordt afgemeten aan impact op de samenleving'.

2. Contextrijke leeromgevingen genieten de voorkeur: 'Leren op basis van in het
onderwijs ontwikkelde conventies, leermethoden en leerinhouden' verschuift
naar 'leren in de context van de directe toepassing'.

3. Samcnhungcnd onderwijs is het ideaal: 'Georganiseerd naar leerstofgebieden,
eventueel als basis voor projeeten' verschuift naar 'kennis en vaardigheden
niet zonder meer te herleiden tot afzonderlijke leerstofgebieden'.

4. Heterogeniteit is gewenst: 'Homogeniteit en voorspelbaarheid in de methoden
en de organisatie' verschuift naar 'heterogeniteit in de methoden en de
organisatie'.

5. Huitenschools leren heeft meer invloed op het leerproces: 'Relatie tussen
leren en samenleving is volgtijdelijk en indirect' verschuift naar 'leren is in
tijd en impact direct verweven met andere activiteiten'.

De Verkenningscommissie stelt in haar rapport Sc/NKj/wiji'm/tf 2070 (AWT, 2002a)
dat de verschuiving van het w«/us / naar het m«/«.v - leren de veranderingen in
het onderwijs bij een nieuwe kennisconceptie adequaat weergeeft. Vanuit
onderwijswetenschappen is er veel belangstelling voor de rol die buitenschoolse
kennis speelt bij het leren op school. Er wordt in dat geval gesproken van het
meimr /t'ren, dat betrekking heeft op: leren leren, zelfstandig leren,
kennisnavigatie en competentieontwikkeling. We bevinden ons nu in een over-
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gangssituatie van de traditionele modus 1 school naar een school waarin beide
modi voorkomen. aldus de Verkenningscommissie. Zo heeft het Studiehuis in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld al vecl modus 2 kenmerken
in zieh. In he« runderend onderu ijs. zoals de basisvorming, gaat het proces echter
langzaam: daar vindt hoofdzakelijk nog traditioneel ondenvijs plants. I)c
Verkenningcommissie wijst er met nadruk op dat zij in dit funderend ondenvijs
geen radicale overgang verwacht van het traditionele naar het nieuvve type. Ken
grote uitdaging noemt de Verkenningscommissie dan ook het vinden van een
nieuwe didactiek met een helder didactisch concept: welke lecnniddelen,
lesmethoden en werkvormen moeten ontwikkeld worden om zelfstandig leren
optimaal te bevorderen? Fnkele prioritaire kennisvragen die de
Verkenningscommissie zieh stelt. luidcn als volgt: Wat vraagt zell'standig leren
van de leerlingen? Over welke competenties moeten de leraren beschikken? Hoe
verwerven zij deze?

De vragen van de Verkenningscommissie (AWT. 2002a) sluiten naadloos Mil b|j
mijn onderzoek. Dit onderzoek wil een didactiek bieden die gebruikt kan worden
in het traditionele klassikaal onderwijs en die het nieuwe leren onderstcunl. In het
nieuwe leren treedt een verschuiving op waarbij het inlbrmele leren en het gebruik
van emotionele en sociale intclligentie een grotere invloed hcell. Ik vcrwacht dat
dit nieuwe leren goed aansluit bij de manicr waarop meisjes leren. In de volgende
paragraaf toon ik aan. dat de hierboven genoemde kenmerken van het «;V»/»ve
/t'rt'M gevolgen hebben voor het welbevinden van meisjes in het onderwijs. lierst
verken ik evenwel de stand van onderzoek op het gebied van gender en onderwijs.

3.3 Genderspecifieke ingredienten in het onderwijs

In deze paragraaf bespreek ik de genderspecifieke ingredienten voor onderwijs,
zoals deze in diverse onderzoeken gevonden zijn. Allereerst geef ik in 3.3.1 aan
dat ik in mijn hele onderzoek sekseverschil aanduid als het verschil tussen het
gemiddelde van meisjes en jongens. Ik benadruk dat dit sekseverschil veel
geringer is dan de diversiteit binnen een sekse. In 3.3.2 bespreek ik een
genderspecifiek ingredient in het onderwijs waarop het beleid al jaren gericht is:
leren vanuit een contextrijke leeromgeving. Daarna beschrijf ik in 3.3.3 dat de
leerstijlen van meisjes en jongens heel divers zijn. De verschillen binnen een van
die stijlen, de cognitieve, tussen meisjes en jongens zijn echter gering. Het
grootste verschil blijkt te zijn dat meisjes vaker de reproduetieve leerstijl volgen
dan jongens. In 3.3.4 betoog ik dat het verschil in leerstijl tussen meisjes en
jongens hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het verschil in zelfbeeld. Meisjes
blijken een lager zelfbeeld ten aanzien van hun score te hebben dan jongens.

5.3. / D/vers j'te/7 per sefae is groter

In de leer- en lesmethode die ik in dit onderzoek ontwikkel, wijs ik vaak op het
verschil tussen meisjes en jongens. Daarmee wil ik geen van elkaar gescheiden
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seksegroepen creeren, maar slechts relatieve en gemiddelde verschillen aangeven.
Heymans (1910) waarschuwde al in het begin van de vorige eeuw dat het
sekseverschil tussen meisjes en jongens een - vaak klein - verschil is tussen
gemiddelden en dat dit verschil zeker niet toepasbaar is op alle individuen van de
betrokken groepen. Als voorbeeld is in figuur 3.4 van een willekeunge eigenschap
het percentage weergegeven waarin meisjes en jongens deze eigenschap bezitten.
Het gemiddelde ligt respectievelijk bij de toppen van beide krommen. Het
sekseverschil van de gemiddelden ligt niet ver uit elkaar. Het verschil tussen de
meisjes onderling is veel groter dan het sekseverschil tussen de gemiddelden van
de meisjes en de jongens. Dit geldt ook voor de onderlinge verschillen tussen
jongens. De diversitcit binnen een seksegroep is dus veel groter dan het
sekseverschil. De resultaten van mijn onderzoek hebben dus (nogmaals gezegd)
betrckking op het gemiddelde sekseverschil en niet op een leerling.

1

I

Gemiddelde versus diversiteit

venchil geiniddclilc

^ / diversiteit per sekse ^^

bo/, it eigenschap

jonyns

Figuur 3.4: von een willckeurige eigenschap is de diversiteit bij meisjes en jongens even groot en
de gemiddelden verschillen weinig (Heymans, 1910).

i. i. 2 Geftrui*

AI decennia lang al streeft de overheid naar een beleid waarin leren in een
contcxtrijke leeromgeving wordt aanbevolen als genderspeeifiek ingredient om
meer meisjes aan te spreken. In 1993 ging de basisvorming van start. De
inhoudelijke wij/igingen lagen in de lijn van aanbevelingen voor
ffU'iAyt'.vvr/tWi7//A; onderwijs: meer aandacht voor natuurkunde in het dagelijks
leven, een meer kwalitatieve aanpak, relatie met de beroepspraktijk en aandacht
voor andere dan cognitieve vaardigheden (MinOCenW. 1989). Precies de richting
die het nieuwe leren aangeeft. Bij de tweede herziening in 1998 zijn de kemdoelen
niet fundamenteel gewijzigd. Wel kwam tevens een accent te liggen op de
verbetering van de samenhang tussen de vakken. Ondanks dit beleid kiezen nog
steeds weinig meisjes voor techniek. Hebben meisjes geen belangstelling voor
techniek?
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Een project in de techniek waar van de kant van meisjes wel grote belangstelling
voor bestaat, is het succesvolle Technika 10. Dit project heeft als doel meisjes
bekend te maken met techniek. Het rieht zieh op meisjes van 10 tot 12 jaar die een
middag in de week technische opdrachten uitvoeren. IX' opdrachten /.ijn praktisch
van aard. zoals het maken van een bei die automatisch klinkt als je op de detimiat
gaat staan. In deze groepen wordt zeer enthousiast gcknutseld door /o'n 10.000
meisjes in het land. Na een aantal jaren van succes /ijn er ook groepen gekomen
van 12 tot 15 jaar. Het enthousiasme is groot. loch blijkt in hei ondcr/.ock
'Techniek: leuke hobby, saaie baan?' van Van Kck en Volman (1999) dat het
aantal enthousiaste meisjes dat vervolgens een exacte Studie gaat volgcn niet
hoger wordt. want ze vinden de Studie te saai. In de intormcle leeromgex ing
blijken de meisjes dus belangstelling te hebben voor techniek. maar in de schoolse
leeromgeving spreekt de techniek niet aan.

Uit onderzoek van Wolters (2001) blijkt. dat als je wilt dat exacte vakken meisjes
wel aanspreken. je deze vakken minder abstract inoet maken. Met het minder
abstract maken wordt onder andere bedoeld dat meisjes op ecu concrete manier
met het vak omgaan. Bijvoorbeeld bij het behandelet! van de wet van Ohm vsordt
gevraagd de grootte van een weerstand te berekenen als de spanning en
stroomsterkte gegeven zijn. Dit kan op het schoolbord kort worden weergegeven
als: R=? als V en I zijn gegeven. Jongens rekenen meestal braaf uit wat gevraagd
wordt, zonder zieh om het begrip R te bekümmeren. Meisjes zijn daarentegen
eerder geneigd zieh af te vragen wat het begrip R nu cigenlijk voorstelt. /onder
zieh druk te maken over de grootte van R. Anders ge/.egd: in het algemeen willen
de meisjes niet alleen 'bereken de grootte van'-vragen beantwourden, maar willen
ze ook een inhoudelijke discussie voeren. Met minder abstract wordt verder
bedoeld dat meisjes concreet het maatschappelijk en menselijk nut van de exacte
vakken willen zien.

Zowel uit de richtlijnen van de overheid als uit de onderzoeken komt naar voren
dat een contextrijke leeromgeving meisjes aanspreekt. Meisjes willen graag leren
in een brede contextrijke wereld die ze herkennen, dus vanuit hun
ervaringswereld. De invloed van dit genderspeeifieke ingredient op gehanteerde
leerstijlen bespreek ik in de volgende paragraaf.

3. J. 3

Volgens Severiens, Ten Dam en Nijenhuis (1998a) is e'e'n van de weinige
modellen die de genderverschillen in leerstijlen naar voren brengt, het
£/7«tomo/og/co/ /?e/7ecf/0rt mode/ van Baxter Magolda (1992). Het model gaat uit
van vier stadia van denken bij de leerling. De stadia zijn hierarchisch geordend en
luiden: (1) afao/w/e /rtfwuwg, (2) /rara.v/'f/o/icr/ Araivv/ng, (3) /We/?e«</ew/ AwovWwg
en (4) corttoeft/tf/ £wow/>zg.
1) Bij het eerste stadium, a/wo/wte Arwow/wg, veronderstellen leerlingen dat kennis

waar is of niet waar: je weet iets wel of je weet iets niet en de antwoorden zijn
goed of fout. In dat stadium veronderstellen leerlingen dat docenten
autoriteiten zijn op hun vakgebied en dat zij de goede onderwerpen kiezen om
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te onderwijzen. Dit stadium gaat uit van feiten. Er zijn twee patronen te
herkennen: het rt'ct'iv//i# patroon, waarbij wordt geluisterd naar de informatie
die wordt ontvangen van de docent zonder reactie te geven en het mosre/7/ig
patroon, waarbij wel interactie plaatsvindt door vragen te stellen of eigen
idceön te geven. Het verschil tussen deze twee patronen is vooral verbaal.

2) In het tweede stadium, /ram/r/o/ia/ /blowing, is er sprake van een overgang.
De Iccrling begint zieh te realiseren dat autoriteiten niet alles weten en zeker
niet alles zeker weten. Kermis wordt nu gezien als ten dele zeker en ten dele
onzeker. Het begrijpen wordt nu belangrijker dan alleen het kennen van feiten
en de discussie over zekerheden en onzekerheden met medeleerlingen wordt
in dit stadium belangrijker. Ook hier zijn twee patronen te onderscheiden: het
//ifcr/MT.wmj/ patroon, waarbij leerlingen alle ideeön, ook van anderen, voor
waar aannemen en zien als gelijkwaardig. als de eigen ideeen en het
iffl^wwul patroon, waarbij kennis en feiten door een expert moeten worden
bcoordceld.

3) Het dcrde stadium, /m/c/wm/en/ /blowing, gaat er vanuit dat kennis vooral
onzeker is en dat je zelf beslist wat waar is en wat niet. In dit stadium worden
de leerlingen onafhankelijke denkcrs, waarbij de meningen uit de omgeving
vaak heel belungrijk zijn om een eigen mening te vormen. Ook bij dit stadium
horcn twee patronen: het inf<77'n</iv;</u<;/ patroon, waarbij de hulp van de
omgeving of van een docent doorslaggevend kan zijn en het im/rw</ua/
patroon. waarbij leerlingen het liefst, zonder invloed van buiten, hun eigen
weg gaan.

4) Het vierde stadium is c«n/f.r/i«// /blowing, waarbij kennis niet alleen zeker of
onzeker is maar kan varieYen afhankelijk van de context.

Met behulp van het model van Baxter Magolda hebben Severiens, Ten Dam en
Nijenhuis (l*W8a) con interviewstudie gedaan, waaruit bleek dat veel vrouwen van
het stadium «A.vo/u/f i«oH'i»x het /•«•«v/'/y* patroon gebruiken, van het stadium
fwn.vifioMfi/ A;im»'//;̂ ' het in/tr/w.vo/w/ patroon en van het stadium iWe/vnoWif
/b;<m/>;,t; het />//(V7>/</>i7(/</<i/ patroon. Deze patronen samen leiden tot een de
volgende houding van de leerling: stil luisteren naar de waarheid van anderen en
de omgeving accepteren. De meeste mannen gebruiken in ieder stadium juist het
andere patroon, namclijk respectievelijk het mc/.v/cving, i/»/WÄomi/ en /n<//v/</ua/
patroon. Mannen vertolken dus graag hun eigen mening, vragen of ze zelf gelijk
hebben en gaan bij twijfel hun eigen gang. Uit dit onderzoek blijkt, dat ook in het
denken over onderwijs binaire opposities bestaan. nu zijn het die van
»»</.v/rnM#/mv;Yi>i#, in</ivi</M<j//inr('rim/ii7V/M<j/ en im/>*T.sww//inter/«r.w/ia/. De
mannen zouden zieh relatief meer volgens de eerstgenoemde eigenschap
gedragen. de vrouwen volgens de tweede. Het huidige onderwijs in modus 1 leren
gaat vooral uit van deze eerste, nu overheersende, eigenschappen. Het modus 2
leren gaat uit van de tweede groep van eigenschappen, die dus de minder
gewaardeerde helft vormen van genoemde opposities. Door de veranderende
samenleving en de daarbij veranderende kennisconceptie wordt verwacht (AWT,
2002a) dat tegenwoordig de tweede, in de opposities genoemde, eigenschappen de
betere zijn om goed te leren. Vrouwen ervaren mogelijk dus een voorsprong bij
het nieuwe leren, omdat dit aansluit bij hun patroon van leren.
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Meerdere ondcrzoekers hebben de laatste decennia gezocht naar verschillen in
leerstijI tussen meisjes en jongens met behulp van de 'Approaches to Studying
Inventory' (AS1) van Enrwistle (1981). Deze indeling van leerstrategiee"n gaat uit
van vier oriCntaties: (1) de mram'n); orjfft/a/ion. (2) de /v/wWi«-»i,jf rinVnfiirion.
(3) de orAiev/ng orifn/u/ion en (4) de non-<K<Ä/em/r <>r/t'Wto/;ow.
1) De mran/rtj? onVnf«/«w is een betekenisgerichte leerstrategie. die met behulp

van veel vragen van de leerling in een diepe verwerking van de stol resulteert.
Het doel is zowel de feiten en begrippen te zicn. als ook de rclaties crtusscn
en zelfs ook verbanden buiten de eigenlijke context. l)c motivatie is
hoofdzakelijk van intrinsieke aard.

2) De «7>iYx/Mf/n̂ » oruvtton'ora is een reproducticve lecrstrategie. die vooral
uitgaat van het memohseren van door docenten aangcrcikic litcrntuur. Mr
bcstaat bij de leerling door de hang naar grotc zorgvuldighcid een
bovenmatige aandacht voor details en een grote faalangst om nict aim het
gevraagde niveau te voldoen.

3) De acA/^v/ng w/tfflfa/zort is een prestatiegerichte lecrstrategie, die een
strategische manier van leren impliceert om aan de vraag van dc docenten tc
voldoen. De motivatie van de leerling is competiticf en de leerling hect) een
groot vertrouwen op de goede afloop.

4) De non-tJ<-<tt/?mi<- on't'ntofwn is de niet-academischc lecrstrategie. die
ongeordend is. waarbij vaker over tekstcn wordt heen gelc/.en en (te) snel
conclusies worden getrokken. De motivatie is voor a I extrinsick van aurd door
de mogelijkhcden die het te behalen diploma biedt.

Severiens en Ten Dam (1998b) hebben een meta-analyse uitgevoerd over 22
verschillende studies die allemaal met behulp van de ASI-indeling van Entwistle
naar leerstijlverschillen tussen meisjes en jongens zochten. Het verschil in
uitkomst van de 22 studies was groot. In de meta-analyse viel vooral op dat
sekseverschillen lang niet alle studies naar voren kwainen. Ook bleken
leerstijlverschillen tussen meisjes onderling groter te zijn, dan de verschillen
tussen leerstijlen van de gemiddelden van meisjes en jongens, hetgeen al in 3.3.1
met figuur 3.4 werd geillustreerd. Uit de meta-analyse kwam naar voren, dat geen
verschil in leerstijl werd gevonden tussen meisjes en jongens bij de (1)
betekenisgerichte en (3) prestatiegerichte leerstrategieön. Bij de (4) niet-
academische leerstrategie werd in sommige studies slechts een klein verschil
gevonden. Als er een verschil werd gevonden, dan bleken jongens deze
ongeordende leerstrategie vaker te gebruiken dan meisjes. Een groter verschil
werd gevonden bij de (2) reproductieve leerstijl, die bij meisjes vaker voorkomt
dan bij jongens.

De uitkomst van het reproductief leren Staat, in tegenstelling tot de uitkomst van
betekenisgericht leren, los van de leerling. Bij de reproduetiegerichte leerstrategie
wordt er veel uit het hoofd geleerd, waardoor de nieuwe ideeön los blijven staan
van de manier waarop de leerling naar de werkelijkheid kijkt. De betekenis-
gerichte leerstrategie daarentegen, vereist wel een herstructurering van persoon-
lijke kennis en daarom is het emotionele systeem van de leerling daar veel meer
bij betrokken. De gedachte wint terrein dat de basis van hoe iemand leert, groten-
deels op het affectieve vlak ligt (Oosterheert, Vermunt en Veenstra, 2002). De
leerstrategische voorkeuren worden daardoor vanuit de affectieve oorsprong
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verklaard. Het affectieve systeem van de leerling is namelijk sterk betrokken bij
de keuze van leerstrategiee"n. Persoonsgebonden kenmerken als zelfbeeld en zelf-
waardering spelen daarbij een belangrijke rol. Zelfbeeld verwijst naar wat
Individuen weten of denken te weten over zichzelf. Zelfwaardering heeft
betrekking op hoe Individuen zichzelf waarderen; hoe ze denken en voelen over
zichzelf. Fen tamelijk gangbare visie op de relatie tussen zelfbeeld en zelfwaar-
dering, volgens (Josterheert e/ «/., is dat de elementen van zelfbeeld waar het
individu de meeste waarde aan hecht (bijvoorbeeld schoonheid of betrouwbaar-
heid) de algemcne zelfwaardering meer bepalen dan andere elementen. De
algcmene /clfwaardering is dus dc som van alle elementen van de zelfbeelden.
gewogen door de eigen waardering van het individu. Leerlingen gaan constant na
of de Icersituatie, waarin zij zieh bevinden, niet te bedreigend is voor him
welbcvindcn (I'rijda, 1986) met zelfwaardering als aftectieve oorsprong.
Leerlingen ervaren de reproduetiegerichte leerstijl als veilige manier van leren,
omdat dcze geen verandering van het zelfbeeld tot gevolg heeft. Meisjes vluchten
vaker in dcze veilig geachtc reproduetiegerichte leerstijl dan jongens. In de
volgende subparagraaf wordt ingegaan op het zelfbeeld. de inschatting van hun
eigen kunnen, dat bij meisjes lager blijkt te zijn dan bij jongens.

t'//7>t'f/</ va

rhi hc«!icrH ji;m het meten van vakoverstiigende vaardigheden; de
zogeheten Omy-O/rr/cM/w Co/M/w/tvir/"« (CCC's). Bij het PISA-onderzoek
behoorde een vragenlijst over leer- en studeergedrag met inbegrip van houdingen
ten opzichte van de vakken en het zelfbeeld van het eigen kunnen. Het verschil in
zelfbeeld van hun eigen kunnen tussen meisjes en jongens blijkt goed uit de
rcsultaten van het PISA-rapport (OFCD, 2001b). Allereerst geef ik de
percentielscore uitgesplitsl naar sekse in de onderdelen /e*zt*w, H'/.vJtwwrfe en
/K/ft/Mnw/tTKc/ra/j/wi van 15-jarige meisjes en jongens in Nederland. De
resultaten zijn gepresenteerd op een schaal die is gestandaardiseerd op het OESO-
gemiddelde van 500 met een standaardafwijking van 100. Deze spreidingsmaat
impliceert dat ongeveer tweederde deel van de leerlingen op een score tussen 400
en 600 uitkomt (500 i 100). Uit figuur 3.5 blijkt dat er geen grote verschillen
bestaan. IX' meisjes blijken iets beter te zijn in lezen, de jongens iets beter in wis-
kuiule en bij de natuurwetenschappen blijkt er nauwelijks verschil in
bekwaamheid tussen meisjes en jongens. Dit kleine verschil in bekwaamheid
verklaart dus niet het grote verschil tussen meisjes en jongens in het kiezen van
exacte vakken.
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I iguur 3.5: dc pcrcenticlscorc in dc ondcrdclcn Ic/rn. wiskundc en nutuunvclcnschiippclijke
vakken uilgesplttsl ruar sckse voor Nederland gestanduardiscerd op IKI OISO gcmidilcklc van
500 ± 100 (Wijnstra. 2001).

In het vergelijkend PISA-onderzi>ek liggen dc indices van dc CCC-vragenlijst
voor Nederlandse leerlingen bij leesvaardigheid voor de meisjes 0,12 hoger dan
het gemiddelde van de OESO-landen. Het verschil van het gemiddeldc van de
jongens vergelekcn met het gemiddeldc van alle jongens van de OKSO-landen is
+0.16 hoger. Het verschil tussen meisjes en jongens in Nederland, wat him
zelfbeeld betreft in relatie tot de score die ze behalen op leesvaardigheid, is dus
nagenoeg evenveel hoger dan het gemiddelde van de OESO-landen. Zowel de
Nederlandse meisjes als de jongens geven door deze positieve score aan, dat ze
zelf het gevoel hebben dat ze goed kunnen lezen (zie figuur 3.6).

De indices van het zelfbeeld in relatie tot de behaalde score van het vak wiskunde
geeft een volstrekt ander beeld. Het gemiddelde van de meisjes ligt -0,23 punten
onder het OESO-gemiddelde van de meisjes en dat van de jongens ligt +0,17
punten boven het OESO-gemiddelde van de jongens. Het verschil met de
gemiddelde waarden van alle OESO-landen is in figuur 3.6 vet weergegeven. De
hoge negatieve score van het zelfbeeld bij de meisjes wil zeggen, dat als een
Nederlands meisje een 7 haalt voor wiskunde ze erbij denkt "Ja, maar eigenlijk
snap ik er niets van". De Nederlandse jongen met een hoge positieve score voor
het zelfbeeld die een 7 haalt voor wiskunde straalt uit "Wauw, wat ben ik goed in
wiskunde!" Ze halen beide hetzelfde cijfer voor wiskunde, maar meisjes hebben
daarbij het gevoel dat ze het toch eigenlijk niet goed begrijpen en jongens met
hetzelfde cijfer stralen uit dat ze een wiskundeknobbel bezitten. In geen enkel
OESO-land komt zo'n groot verschil voor tussen meisjes en jongens in hun
zelfbeeld ten opzichte van hun score in een bepaald vakgebied. Het PISA-rapport
noemt dit dan ook een ex7reem groot verschil. Uit deze resultaten van PISA blijkt,
dat in Nederland meisjes extreem meer dan jongens twijfelen aan hun eigen
kunnen bij exacte vakken dan hun cijfer aangeeft, terwijl toch de prestatie van de
meisjes nauwelijks verschilt van die van de jongens. In de basisvorming zouden
de exacte vakken dus op een zodanige manier gegeven moeten worden dat dit hel
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negatieve zetfbeeld wegneemt, zodat ook meisjes gemakkelijk een exact profiel
izaan kiezen.gaan kiezen.

Indices

leesvaardighcid

wiskundc

van eigen perceptie

NL
OESO
vencbil

NL
ORSO
vcncbil

in relatie met de

gcmiddclde
jongcra

0.08
-0.08
+0.16

0.29
0.12

+0,17

behaalde score

gcmiddclde
meisjes

0.20
0.08

+0,12

-0.36
-0.13
-003

Figuur 3 6: indices van eigen pcrccplic in rclalie met de eigen score van wiskundc is Nederland
vergclckcn met net gcmiddclde van alle ObSO-landen uitgesplilsl naar sekse (Wijnstra, 2001).

Vcel Technische Universiteiten en Hogescholen in Nederland zoeken al jaren naar
de reden van deze (tc) läge inschatting van meisjes van hun eigen kunnen die hen
hct plc/ier in exacte vakken ontneemt. Volgens de Amerikaanse onderwijsonder-
zoekstcr Tobias (I97X, 1994) zijn vrouwen "nief dorn, maar anders": "they're not
dumb, they're different" (zie ook paragraaf 3.1). De barrieres voor vrouwen en
sommige mannen om deel te nemen aan de exacte wetenschappen zijn veelal niet
van intellcctucle. maar van emotionele aard, zegt ze. Enerzijds zijn er de
vooroordclcn van de buitenwereld, zoals "beta's zijn nerds, wiskunde is moeilijk
en vrouwen zijn niet technisch aangelegd". Daardoor, zegt Tobias, kijken mannen
en vrouwen ook anders aan tegen hun eigen succes of falen in de exacte vakken.
"Meisjes missen het zelfvertrouwen voor een technische Studie. Jongens zijn veel
agressiever en hebben meer bravoure om dat wel aan te durven," stelt Tobias.

Niet alleen Tobias geeft deze verklaring voor het verschil in het emotionele vlak,
ook uit een onderzoek van de Researchgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA,
1993) in Nederland blijkt dat meisjes minder zelfvertrouwen hebben dan jongens
door een negatiever zelfbeeld van hun eigen kunnen. Dit heeft tot gevolg dat ze,
ondanks hun voldoende eigen kunnen, toch niet kiezen voor een technisch vak,
tcrwijl jongens met dezelfde capaciteiten dat wel aandurven. Uit een groep
leerlingen die hun capaciteiten voor betavakken laag inschatten, kiest 14 procent
van de jongens en slechts 2 procent van de meisjes toch voor een exact pakket.
Van de meisjes die goed zijn in de betavakken, met gemiddeld een 7 of hoger als
cijfer, kiest slechts 9 procent een exact vakkenpakket tegen 32 procent van de
jongens uit dezelfde grocp. Jörg tv <//. (1990) veronderstellen dat in de schoolse
praktijk een zichzelf versterkend proces optreedt, waarbij de beleving en de
waardering, de motivatie en de prestatie evenals de persoonsvariabelen
(bijvoorbeeld gevoel van competentie) steeds minder, respectievelijk steeds lager
worden. Dit proces zou er voor zorgen dat meisjes geen natuurkunde kiezen. In
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het bijzonder blijken ervaringen in de rweede klas van de basisvorming in het
voortgezet onderwijs van grote betekenis voor het zelfvertnniwen. l>it gebrek aan
zelfvertrouwen is van invloed op de derde klas waar de profielkeu/e pluaisvindt.

Het läge percentage meisjes dat exacte vakken kiest. is dus voor ecu dee I recht-
streeks het gevolg van hun geringe zelfbeeld ten op/.iehte van de door lien
behaalde score. Het belangrijkste element voor onderwijs dat meisjes uanspreekt,
dient te zijn dat meisjes worden aangemoedigd mecr te vertrouwen op hun eigen
kunnen. Die aanmoediging /.it besloten in ecu inductieve didactiek. In de volgende
subparagraaf geef ik aan dat inductief onderwijs denktrant geloolwaurdig
overkomt voor de leerling. waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

3.4 De inductieve denktrant is m'loofwmirdin voor de Icerllng

Een pleitbezorger van de inductieve didactiek was Van Iliele (1 *>57>. Ilij
beschreef een eerste theorie die uitging van denken in niveaus. In 3.4.1 beschrijf ik
hoe deze theorie ervan uit gaat dat de deductieve denktrant een kcnnicrk is van het
bereiken van een hoger denkniveau. Daarna bespreek ik in 3.4.2 dal het
onderwijsproces die dit hogere deductieve denkniveau doet bereiken, volgens de
inductieve denktrant plaatsvindt. Vervolgens gee I ik in 3.4.3 met heluilp van ecu
voorbeeld aan. dat ondcrwijs dat gcbruik maakt van de inductieve denktranl
geloofwaardiger overkomt voor de leerling dan de deductieve denktrant. Als een
docent geloofwaardig wil overkomen, moet zij dus haar hogere deductieve
denkniveau volgens het inductieve onderwijsproces over breiigen. Dit dilemma, de
anti-didactische inversie, bespreek ik in 3.4.4. Tenslotte toon ik in 3.4.5 aan hoe
de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs dubbel gebruikniaakt van de
geloofwaardige inductieve denktrant.

i. 4. V

Van Hiele (1957) introduceerde in zijn proefschrift het idee van denken in
niveaus; hierbij onderscheidde hij drie niveaus. Volgens Van Hiele bevinden
leerlingen zieh bij hun komst op de middelbare school doorgaans op het «w/c/e
rfe/iA7?/v<?aw, dat wil zeggen: ze bevinden zieh in het voor-meetkundige stadium
van het ruimtelijk denken. Om de niveaus te verduidelijken, gebruik ik het
inmiddels klassiek geworden voorbeeld van een ruit van Van Hiele (1957).
0. Voor een leerling die op het /yrom/wimw/ redeneert, is de ruit vooral

herkenbaar aan uiterlijke kenmerken van de figuur, zoals aan zijn vorm. De
ruit lijkt op een wybertje. De positie van een figuur kan daardoor al belangrijk
zijn bij het herkennen. Op dit niveau wordt bijvoorbeeld een vierkant alleen
als ruit herkend als hij op zijn punt staat.

1. Voor een leerling die op het eer.vte n/veai/ redeneert, bepalen de
eigenschappen van de figuur of het een ruit is: een vierhoek met gelijke zijden
is een ruit. Er bestaat nu een relatienet met elementen als: ruit, vierhoek, zijde,
hoek. Uit de relaties tussen de elementen volgt: 'een vierhoek heeft vier

49



hoeken', 'een mit is een vierhoek' en 'in een ruit zijn overstaande hoeken
gelijk'. Natuurlijk herkent de leerling ook op het uiterlijk de figuur als mit.
maar deze uilerlijke herkenning is niet meer doorslaggevend voor de
argumentatie om een figuur als mit te kenmerken. Op dit eerste niveau wordt
een vierkant die niet op zijn punt Staat ook herkend als mit.

2. (>p het /wt'fJt' n/Veau komen de relaties tussen de eigenschappen van een mit
aan de orde. Op dit niveau gebruikt de leerling ook logische implicaties bij
zijn redeneringen. Bijvoorbeeld: 'Omdat de diagonaal van een mit een
symmetrieas is, zijn de overstaande hoeken van een mit gelijk'. Het gebmik
van deze logische implicaties kenmerkt het denken van een leerling op dit
twecde niveau. I)e leerling kan nu op grond van definities van een vierkant en
een mit bewijzen dat een vierkant een mit is.

Van Hide stcldc dat denken op drie niveaus plaatsvindt, namelijk (0) op het
intuTticve grondniveau zonder een relatienetwerk, (1) op het eerste niveau met het
kennen en herkennen van een relatienetwerk en (2) op het tweede niveau met het
bewijzen van de inncrlijke structuur van het relatienetwerk met behulp van de
deductievc redeneertrant. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd deze niveau-
indeling als bijzondcr gezien. omdat dit grondniveau lager was dan het laagste
niveau van alle andere tot dan toe bestaande indelingen.

i. *. 2 /n Jwtf/e/«m/mv(/.Y/w-oce.v

Later gaf Van Hiele (1973) aan dat het slechts om twee denkniveaus gaat: op het
HMWC mvi'tfw beschikken we nog niet over een relatienet tussen de optredende
begrippen en op het <w.v/e n/vcau beschikken we wel over zo'n relatienet. Het
relatienet op het eerste niveau kan weer als nulde niveau optreden om tot een
hoger niveau te komen. Om een niveau hoger te komen, onderscheidde Van Hiele
vier onderwijsprocessen waardoor 'uitgaande van waarneming van concrete
objecten' de beoogde veralgemenisering van begrippen tot stand komt. Deze
onderwijsprocessen ontleende Van Hiele aan de intuTtieve manier van lesgeven die
zijn vrouw, Dieke van Hiele, gebmikte in het meetkundeonderwijs om de hogere
denkniveaus te kunnen bereiken.
a. I)e leraar gaat nil van globale strueturen uit de leefruimte van de leerling; de

leraar zorgt voor vartatie in de wijze waarop deze objecten kunnen worden
waargenomen.

b. Uitgaand van concreet materiaal ontdekt de leerling relaties tussen de diverse
objecten; voor het opsporen van deze relaties blijken in het
meetkundeonderwijs vouwen, plakken en knippen onmisbaar.

c. De leerling t'omiuleert in klassengesprekken de ontdekte relaties.
d. De leerlingen vocren opdrachten uit ter nadere orientatie van de ontdekte

relaties.
Deze onderwijsstappen moesten allemaal in de juiste volgorde worden uitgevoerd
om een denkniveau hoger te komen.

Bij elk denkniveau behoort een aparte taal, aldus Wansink (1967) bij het
bchandelcn van dc thcoric van do Van Hieles. Een leraar die de taal spreekt van
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een niveau hoger, waar de klas nog niet aan toe is. wordt niet begrepen. Het
noodlot wil dat deze leraar door de klas misschieii nog gepre/en zal worden om
zijn knapheid: "Wat is hij knap. Hij verteil zulke moeilijkc dingen, dat wij
leerlingen er niet bij kunnen!" Dit is verdachte lot", aldus Wansink. In leite is de
leraar niet zo *»<//>, dat hij weet hoe hij eenvoudige zaken aan zijn leerlingen moet
duidelijk maken. in een taal die zij begrijpen.

Van Hiele (1973) stelde dat het hoogste niveau in denken is bcrcikt. als je met de
begrippen en met de relaties tussen de begrippen op logische vvijze </«'</»/i7/<7 kunt
denken. In het ondenvijsproces moedigde Van Hiele juist hel gebruik van de
j'nt/Mfn'fvt' denktrant aan. Dit leidde lot een discussie over het verschil tussen de
deductieve en de inductieve denktrant die ik in de volgcnde suhpuragraaf
bespreek.

3.4.3 ZWi/cfjeve versus /mfacft'ev? t/t»«^/ra«/

In de vijftiger jaren van de vorige ecuw onlslond de discussie of je in het onder-
wijs beter van de ;>»</M<7/CV<' redeneertrant kon uitgaan dan van de (/<•</«( 7/<'»r
denktrant, zoals die tot dan toe gebruikelijk was. Kenmerkend voor een deducticf
systeem zijn de aanvaarding van axioma's. die onbewczen blijven. en een aantnl
grondbegrippen. De overige begrippen mocten op logische wijze nfgclcid worden
uit de aanvaarde axioma's en grondbegrippen. De inductieve redeneertrant
daarentegen, gaat uit van voorbeelden om van daaruit de begrippen en relaties af
te leiden.

Als voorbeeld neem ik weer het leren van de betekenis van het verkeersbord bij de
brug in Aldtsjerk (zie hoofdstuk 2). De deductieve denktrant gaat dan als volgt:
'als er zo'n verkeersbord staat, dan heb ik voorrang'. Hierbij ga je uit van de
cognitieve kennis van de betekenis van het verkeersbord en die algemene kennis
gaan we vervolgens in deze specifieke situatie toepassen. De inductieve denktrant
luidt: 'als ik voorrang heb, dan staat er zo'n verkeersbord'. Hierbij ga je uit van
het gedrag van jezelf in deze ene specifieke situatie.

Stel dat A staat voor de aanwezigheid van het verkeersbord en dat B staat voor
voorrang hebben. De deductieve redeneertrant 'als er zo'n verkeersbord staat, dan
heb ik voorrang' kun je dan algemeen weergegeven met 'als A is waar, dan is B
waar'. De inductieve redeneertrant is net andersom: 'als ik voorrang heb, dan staat
er zo'n verkeersbord' kun je weergeven met 'als B waar is, dan is A waar'. Om
het verschil in deductieve en inductieve denktrant goed te kunnen vergelijken
bekijk ik alle mogelijke combinaties van A en B. Dat zijn er vier: A en B zijn
beide waar, A is waar en B is niet waar, A is niet waar en B is waar, en als laatste
A en B zijn beide niet waar. In beide denktrants geldt de algemene aanname dat
'als het waar is dat er een verkeersbord staat, dan is het waar dat ik voorrang heb'.
De volgende waarheidstabel geeft alle mogelijke situaties weer:
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situatie A B

a waar waar
b waar niet waar
C niet waar waar
d niet waar niet waar

De deductieve denktrant gaat uit van de aanwezigheid van het verkeersbord: 'als
er zo'n verkeersbord staat, dan heb ik voorrang'. Het verkeersbord Staat er, dus A
moet waar zijn. waardoor de beide situaties c en d vervallen. De situatie b, dat het
waar is dat het verkeersbord er staat en je toch geen voorrang hebt, vervalt bij de
algemcnc aanvaarding van dc kennis van het verkeersbord. Enkel situatie a blijft
als het gocde antwoord over. Dezc deductieve denktrant geeft een logische en
juiste conclusic. Het schema van het deductieve denken kan als volgt worden
weergegeven:
cerste aannaine: A => B "als A is waar, dan volgt B"
tweede aanname: A "A is waar"
conclusie: B "dus B is waar"

De inductieve denktrant gaat uit van je zelf: 'als ik voorrang heb, dan moet er zo'n
verkeersbord staan'. In dc waarheidstabel blijkt dat als je voorrang hebt, dus B
waar is. dc situaties b en d vervallen. We houden dus de situaties a en c over.
Situalic a luidt 'als ik voorrang heb, dan staat er zo'n verkeersbord' en situatie c
luidt 'als ik voorrang heb, dan staat er niet zo'n verkeersbord'. Een voorbeeld van
situatie c. dat je voorrang hebt terwijl er geen verkeersbord staat, is het in- en
uitstuppen bij de trein. Bij de trein staat geen verkeersbord om aan te geven dat je
bij het uitstappen voorrang hebt, omdat algemeen aanvaard is dat je voorrang hebt
bij het uitstappen. Bij de brug in Aldtsjerk weet je niet wat binnen en buiten is,
vandaar dat je er ecu voorrangsbord bij moet plaatsen. Daardoor vervalt situatie c.
Voor de leerling is dit een geloofwaardige redeneertrant en de leerling ziet dan
ook terstond het nut in van het plaatsen van het verkeersbord. De leerling
ivn»'</c7»f dat er een voorrangsbord staat, maar zeker is dat niet. De conclusie dat
'als B waar is, dan is A waar' is dus logisch niet verantwoord, maar wel
geloofwaardig voor de leerling. Het schema van het inductieve denken ziet er als
volgt uit:

cerste aanname: A => B "als A is waar, dan volgt B"
tweede aannaine: B "B is waar"
conclusie: A "dus A is waar"

De deductieve denktrant voldoet aan de eisen van de logica en de conclusie is
logisch correct. Bij de inductieve denktrant voldoet de aanname aan de eisen van
de logica. de conclusie echter niet. De deductieve denktrant gaat uit van de
zekcrheid van de cognitieve betekenis van het verkeersbord, de inductieve
denktrant gaat uit van de situatie zoals de leerling deze ervaart. De onzekerheid
die duarbij optreedt wordt door discussie geaccepteerd. De inductieve denktrant is
daardoor \ccl gcloofwaardiger voor de leerling dan de deductieve denktrant.
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Hoewel de leerling dus de mductieve denktrant als geloofwaardiger ervaart. is de
Jfductieve redeneertrant voor de docent. die een denkniveau hoger opcreert, de
logisch correcte manier van lesgeven. Door deze tegenspraak ontstond ooit de
discussie over </«/wcf it/versus ira/wc/it/ lesgeven.

De discussie rond de vraag of de t/cductieve dan wcl de i/iductievc manier van
lesgeven beter was, werd door Freudenthal (1987) rond 1%2 wccrgegeven met de
term </H//-</u/<;<7/.«7»t' inivr.T/V: "... waarmee ik [Freudcnthal] dc nciging van dc
wiskundige bedoelde in het schoonschrift zijn gedachtegangen tcgcngcsteld aan
hun ontstaanswijze voor te stellen en liefst ook zijn ondcrwijs zo in te richten."
Freudenthal doelde daarmee op het inzicht dat de logische volgordc van het
wiskundeonderwijs niet bepalend is voor de psychologische en onderwijskundigc
volgorde. De deductieve manier van lesgeven, die voor de leraar logisch is. moct
in het onderwijs niet gebruikt worden, omdat dc inductieve manier voor de
leerling geloofwaardiger is. Deze inductieve weg, ook gcleide herontdekking
genoemd, betekent dat je niet axioma's, maar het axiomatiscrcn onderwijst; niet
de nieuwe orde leert, maar het ordenen, beginnend bij de ervaring van dc leerling
op het grondniveau van het denken. In dc natuurkundc is het Iccrdoel dus niet de
formule zelf, maar het begrijpen van de weg die tot een formule Icidt.

Freudenthal vond in zijn wiskundig-onderwijskundig leerproces de opdeling van
niveaus van de Van Hieles cruciaal om een denkniveau hoger te komen, omdat de
leerling daarbij de reflectie als niveauverhogende activiteit herkent. Reflectie is
bewustmaking van je onbewust kennen, weten, handelen, het crop reflecteren en
ten slotte het verwoorden van het resultaat van je analyse. Freudenthal vond deze
reflectie van cruciale betekenis om iets te leren, uitgaande van eigen
waarnemingen. De realiteit waarin je wiskunde wilt toepassen, moet je allerecrst
als bron gebruiken voor die wiskunde die je erin wilt toepassen. Zo was historisch
de ontstaanswijze en dat was, volgens Freudenthal, ook de weg die je de leerling
moest toestaan te bewandelen. De didactische volgorde, waarmee het onderwijs
gegeven moet worden, is volgens Freudenthal de inductieve denktrant.
Tegengesteld aan de deductieve denktrant van de docent. De docent zal daardoor
het gevoel krijgen van 'achter naar voren' les te moeten geven.

Freudenthal (1987) schrijft in zijn boek 'Knipsels uit een leven', waarin hij terug-
kijkt op zijn leven, dat hij wars was van geisoleerde wiskunde die buiten de
realiteit stond. Hij was een grote voorstander van contextrijk wiskundeonderwijs:
"Sommigen noemen context ruis en een beletsel voor clean onderwijs, maar de
wereld is nu eenmaal ruis, gebruis, en dat te elimineren is ook wiskunde: het
mathematiseren van de realiteit." Freudenthal was ervan overtuigd dat het goed
was contextrijke wiskunde aan te bieden vanaf het nulde denkniveau, de ervaring
van de leerling, en deze op inductieve manier te onderwijzen. Hoewel hij een
fervent voorstander was van contextrijke wiskunde, heeft Freudenthal heel lang
volgehouden dat de wiskundige denkgewoonten niet buiten de wiskunde gebruikt
konden worden. Hij vond de eenvoud van de wiskunde - het resultaat van
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abstraherende vereenvoudiging - voor velen in het onderwijs het summum van
moeilijkheid. Het leek hem te moeilijk om die eenvoud ook elders toe te passen,
dus "Geen transfer, geen vormende waarde". Pas aan het eind van de weg van zijn
'werk aan onderwijs' veranderde Freudenthal daarin zijn mening. en toen ook
radicaal. De inductieve denktrant was niet alleen goed voor wiskundige
denkgewoonten, maar hij achtte de vormende waarde van deze denkgewoonten
ook voor een transfer naar buiten de wiskunde hoog. "Geweldig hoog", zo vond
Freudenthal zelfs.

Daar ben ik het volledig mee eens. Niet alleen voor de wiskunde geldt dat als dit
vak op inductieve wijze wordt onderwezen, de abstracte grote lijnen voor de
lecrling gcloofwaardiger overkomen. Het geldt ook - en net zo goed - voor minder
abstracte ondcrwcrpcn dan de wiskunde. Minder abstracte vakken die meer
gcbruik makcn van andere intelligenties dan alleen de cognitieve intelligence,
makcn zclfs hoofdzakclijk gcbruik van de inductieve denktrant. Bij voor bee Id het
vak lichamelijkc opvoeding, waarbij de motorische intelligentie een belangrijke
rol spcclt, zal altijd beginnen met een voorbeeld voordat op de grote lijnen wordt
gewe/en. Met vak muzikale vorming, waarbij dc muzikale intelligentie een
belangrijke rol speelt, geeft ook eerst het voorbeeld door de muziek te laten
klinken. Tijdens het luisteren naar de muziek doen de leerlingen emotionele
indrukken op, niet aan het eind als het muztekstuk is afgelopen. Bij vakken die
hoofdzakelijk gcbruikmaken van cognitieve intelligentie is de leraar echter
gencigd het hogerc deductieve denkniveau ook op deductieve manier te
ondcrwij/.en. Deze anti-didactische inversie zal bewust moeten worden
doorbroken om ook deze vakken voor de leerlingen geloofwaardiger te laten
overkomen.

Voorbeeldgestuurd onderwijs maakt gebruik van de inductieve denktrant.

»Yin v

Voorbeeldgestuurd onderwijs maakt, zowel in de eerste deel als in het tweede deel
van de methode gebruik van de geloofwaardige inductieve denktrant.

Tijdens het eerste deel van de methode worden vanuit contextrijke voorbeelden uit
dc ervaringswereld van de leerling (bovenste laag) de grote lijnen (middelste laag)
ontdekt waartoe de waameembare feiten (onderste laag) dienen. De betekenis van
het verkeersbord (middelste laag) bij de brug in Aldtsjerk wordt bijvoorbeeld
afgeleid van de waameembare feiten (onderste laag) op het verkeersbord door
voorbeelden van de werking voorrang verlenen te beschouwen (bovenste laag).
Dit voorbeeld uit het dagelijks leven van de leerling (bovenste laag) dient als start
van de inductieve denktrant. Bij het eerste deel van de methode herkent de leerling
op geloofwaardige inductieve wijze vanuit het voorbeeld (het grote geheel) de
grote lijnen (delen).

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs gaat zelfs verder door het eerste
deel van de methode een laag hoger toe te passen. Tijdens het tweede deel van de
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methode wordt de samenhang van de grote lijnen (bovenste laag) herkend door de
grote lijnen (middelste laag) van verschillende contextrijke voorbcekicn uit de
ervaringswereld van de leerling op overeenkomslen en verschillcn te
bediscussie'ren. Dit vindt plaals tijdens de verduidelijkingsdialoog waarbij de grote
lijnen worden vergeleken met grote lijnen van eerder opgedane ervaringen. IXve
ervaringen kunnen uit dezelfde context zijn. maar ook uit een ander kennisveld.
Bijvoorbeeld het vergelijken van voorrang verlenen bij de brug met het voorrang
verlenen bij het in- en uitstappen van de trein. IX* leerling vergelijkt dc nicuw te
leren grote lijnen met ervaringen waarvan de werking bij de leerling bekend is.
Daardoor zal de onzekerheid van het leren van de nieuwe grote lijnen
geaccepteerd worden. Dat is de grootst mogelijke zekcrheid die je een leerling
kunt bieden. Dit geeft de leerling zelfvertrouwen om iets nieuws tc willen leren.
De voorbeelden uit het dagelijks leven van de leerling (bovenste laag) dienen als
start van de inductieve denktrant. Bij het tweede deel van dc methode herkent de
leerling op geloofwaardige inductieve wijze de grote lijnen (de delen) in dc
samenhang van de grote lijnen (het grote geheel).

De denktrant van voorbeeldgestuurd is dus uit het geheel op inductieve wijze de
grote lijnen analyseren en bovendien op inductieve wijzc de grote lijnen te
vergelijken met het geheel. IX" leerling krijgt daarbij de grootst mogelijke
zckerheid door de eigen onzekerhcid te accepteren. Dit sluit aan bij hei lagere
zelfbeeld ten opzichte van de score van mcisjes, hetgeen ik in de volgende
paragraaf zal aantonen.

3.5 Voorbeeldgestuurd onderwijs benut de onzekerheid

In deze paragraaf toon ik aan dat meisjes, die meer dan jongens toegeven aan him
onzekerheid, bij voorbeeldgestuurd onderwijs een grotere opstap zullen ervarcn
dan jongens. Eerst beschrijf ik in 3.5.1 aan dat voor de genderspeeifieke
ingredienten het socialisatieverschil tussen de seksen veel belangrijker is dan het
sekseverschil. Daarna toon ik aan in 3.5.2 hoe uit de socialisatietheorie van
Chodorow blijkt dat de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs een opstap
biedt voor abstract denken en socialisatieverschillen tussen de seksen egaliseert.
Zowel van meisjes als van jongens. Daarna ga ik in 3.5.3 met wiskundigen in
discussie over de vraag of het abstract leren denken aan de hand van voorbeelden
mogelijk is. Tenslotte geef ik in 3.5.4 aan dat voorbeeldgestuurd onderwijs het
toegeven aan de onzekerheid benut bij het leren. Meisjes zullen daardoor bij
voorbeeldgestuurd onderwijs een grotere opstap ervaren dan jongens, maar vooruit
gaan ze allemaal.

J.5.7 KerscA/7 /« soc/a/wa/ze 6e/a/7grz/£er Jan verse/»// /«

Bij het kiezen van het profiel in de basisvorming blijkt het socialisatieverschil
tussen de seksen belangrijker te zijn dan het sekseverschil.
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Een leerling maakt de proflelkeuze in de basisvorming van het voortgezet
onderwijs niet alleen. Ouders, docenten, decaan en sociale omgeving hebben een
grote invloed op de keuze van de leerling. Hoewel het onderzoek van Korving-den
Fingelse (1984) al twintig jaar oud is, zijn de resultaten nog steeds relevant
(Alting, 2003). Korving-den Engelse heeft, vanuit haar functie als voorzitter van
de contactgroep Hmancipatie. een onderzoek verricht onder decanen, mentoren en
vakdoccntcn, om in kaart te brengen of zij leerlingen aanraadden dan wel
afraadden wiskunde te kiezen. Binnen het Rijksonderwijs heeft ze daartoe 4000
leerlingen op het MAVO. HAVO en VWO een vragenlijst laten invullen. Meisjes
blijken vakcr het advies te krijgen geen wiskunde. natuurkunde of scheikunde te
kiezen, zelfs al hebben ze dezelfde rapportcijfers als jongens. Als meisjes een
positief advies krijgen, dan moeten ze een hoger rapportcijfer hebben dan jongens.

Ander onderzoek (Kuyper i7 «/., 1987) geeft aan dat leerlingen eerder wiskunde
kiezen als hun ouders dat stimuleren. ongeacht hun cijfer voor wiskunde en
ongeacht of zc wiskunde al dan niet moeilijk vinden. Die ouders zien liever een
eindexamen met desnoods een onvoldoende voor wiskunde. dan een eindexamen
zonder wiskunde. Verder vinden ouders vaker van hun zoons dat ze wiskunde
moeten kiezen dan van hun dochters (Kuyper en Van der Werff, 1991). Als reden
daarvoor wordt genocmd dat ecn laag rcsultaat voor wiskunde bij meisjes eerder
wordt toegeschreven aan een gebrek aan bekwaamheid. dan aan een gebrek aan
inzet zoals bij de jongens. Dit verschil in advies van de omgeving over de
proficlkcuze is dus onafhankclijk van het rapportcijfer. maar geheel afhankelijk
van de sekse van de leerling. Her/., Dckkcrs en Dronkers (1999) concluderen in
hun onderzoek dat de sekse van leerlingen de belangrijkste factor is bij de
verklaring van verschillen in het aantal gekozen exacte vakken in het
vakkenpakket.

Om de overdracht van sekseverhoudingen in de opvoeding te analyseren, wordt
het begrip socialisatic gcbruikt. Dc verwachtingen die vaders en moeders hebben
van hun kinderen. worden gezien als de belangrijkste factoren in het
socialisalicproccs: de primaire socialisatie. Volgens de leertheorie van Belotti
(1975) worden al voor het zesde levensjaar sekserollen aangeleerd, doordat
kinderen worden beloond voor gedrag dat passend is bij hun sekse en gestraft voor
gedrag dat niet passend is. Voor meisjes wordt als passend beschouwd dat ze zieh
stil en onopvallend gedragen. maar ze moeten wel leuk en aantrekkelijk zijn. Van
meisjes wordt niet vcrondersteld dat ze slim zijn, van jongens vaak wel. Daardoor
ontstaat ecn vcrschillend attributiepatroon: meisjes zeggen bij een onmogelijke
wiskundeopgave "ik snap er niets van". Jongens zijn eerder geneigd de oorzaak
buiten zichzelf te zoeken en zeggen bij die zelfde wiskundeopgave "die som is
lout". Door socialisatic wordt dus het culturcle verschil belangrijker dan het
biologische sekseverschil.

Om het biologische en culturcle sekseverschil van elkaar te onderscheiden,
w erden de twee begrippen sekse en gender in 1972 geintroduceerd door de Britse
sociologe Oakley (1972). Sekse verwijst daarbij naar de biologische verschillen en
gender refereert aan dc culturele bewerkingen van deze verschillen. Scott (1989)
bracht vcrvolgens een verfijning in het begrip gender aan: gender zou uit twee
analytisch te onderscheiden proposities bestaan. Gender is zowel een
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"basiselement van sociale verhoudingen' als een 'primaire manier waardoor en
waann macht betekenis krijgt". Dit betekcm dat hot maatschappehjk Icvcn
geordend is op basis van gender; het cremen en stabilised de vele verhoudingen
tussen mensen. Gender wordt daarom ook wel een 'ordeningsprincipe' genoemd
en gezien als een van de structuren die hel maatschappelijk leven ordenen. Ik*
ontstane orde is tegelijkertijd een rangorde. betoogt Scott: het mannelijke wordt
hoger gewaardeerd. Op deze wijze wordt de maatschappij geordend in een
tweedeiing van mannelijk en vrouwelijk. die tegelijkertijd ecu nonn stell voor lioe
mannen en vrouwen behoren te zijn. Dit worden nomiatieve beeiden - of
constructies - van mannelijkheid en vrouwelijkheid genoemd. Seksevcrschil is
geen gegeven. maar dit verschil wordt gemaakt. aldus Scott. 1 elkens weer blijken
socialisatie en cultuur belangnjker te zijn dan het aangeboren of natuurlijkc
verschil.

Bern (1983) ontwikkelde een theorie die inzichten uit dc sociale leertheorie
verbindt met de cognitieve ontwikkelingstheorie. de j»fm/tT-.vt7/«7mi-//»tw/i\ lie
cognitieve ontwikkelingstheorie begint bij de vraag "Waarom is sekse zo
belangrijk?" Volgens Bern bepaalt de sociale context dat een hepaulde sociale
categorie, in dit geval sekse. tot de kern van het cognitiet denken behoort.
Kinderen /mv» dat gender een belangrijkc onderscheidende categoric is, want daar
komen ze voortdurend mee in aanraking. Ciender behoort daarom tot de kern van
het cognitief denken, aldus Bein. In de beoordeling en waardering voor wat /.c zclf
doen. wordt gender vervolgens als critcrium gcbruikt: het gender-schema klopt
beter als het gedrag en de identitcit met elkaar in overcenstemming zijn. Mcisjes
en jongens blijken daardoor steeds te kiezen voor verschallende richtingen: mcisjes
voor verzorging en jongens meer voor techniek.

De overheidscampagne 'Kies exact!' (MinOCenW, 1990) trachrte roldoorbrekend
te werken, met als doel meisjes vaker wiskunde te laten kiezen, maar de
socialisatietheorieen werkten onbewust hardnekkig door en de machtsdimensie
werd daarbij onderschat. De campagne was er op gericht om meisjes meer
zelfvertrouwen te geven en hen te bewegen te kiezen voor wiskunde. Kortom hij
was gericht op een verandering van het gedrag van meisjes. Daardoor werd in de
campagne het probleem verengd tot attitudes en keuzes van meisjes (Davies,
1993). De Strategie interpreteert op deze manier de wereld hierarchisch in termen
van mannelijke universaliteit en vrouwelijke specificiteit. Het begrippenpaar
universeel/specifiek is een binaire oppositie. Denken in dit soort opposities is
wijdverbreid. Een van de machtigste klassieke denkstijlen is, betoogde de filosoof
Derrida (1967), de stijl die de wereld ordent in tegengestelde koppels, zoals
dag/nacht, mannelijk/vrouwelijk, cognitief/emotioneel, universeel/specifiek. De
termen die vooraan staan krijgen voorrang, hun tegenhangers worden
weergegeven als zwakker of afgeleid. Volgens Derrida moeten de opposities
verdwijnen, want er bestaan geen strikte grenzen: de een kan niet zonder de ander.
De dag kan pas bestaan bij gratie van de nacht; zonder nacht is er geen dag.

Meijer (1991) gaat nog een stap verder en acht de binaire oppositie als denkvorm
zelfs schadelijk. Ten eerste "...omdat hij [deze denkvorm] altijd twee opposities
aanbiedt, en dat wat zieh ertussen dan wel ernaast bevindt, geforeeerd naar een
van de twee polen harkt. Zo wordt de werkelijkheid gebouwd als een eindeloze
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reeks van of/of, in paarsgewijze tegenstellingen." Ten tweede is de binaire
oppositie als denkvortn schadelijk, "... omdat er altijd een hierarchie in is
gefmplementeerd, waarbij de ene term wordt gezien als inferieur aan de andere. Of
zelfs: de ene term is de schaduwzijde. de negatie van de andere. Er is geen
werkelijke oppositie, er is eigenlijk maar een term." Tegenover dit denken in
opposities en eenheid plaatsen Derrida en Meijer een hypothese van differentiatie.
De nadruk ligt niet op eenheid. maar op veelheid, verbrokkeldheid en andersheid.
Beide termen bestaan tegelijkertijd en maken daardoor het denken van verschil
zondcr hierarchic mogelijk. Diversiteit is daarbij het uitgangspunt. Ook in de
schoolsituatie kan dit uitgangspunt tot andere praktijken leiden. Als voorbeeld
noem ik het 'schoolpleinproject' zoals dat door docenten is ontwikkeld op de
eigen school (Adams en Walkerdine, 1986). Jongens hadden bij het heersende
genderregime veel meer ruimte nodig op het schoolplein dan meisjes. Er bleek een
hierarchic te zijn op het schoolplein. waarin het ruimte-eisende jongensspel altijd
voorging boven de veel bescheidener meisjesspelen. Meisjes gaven daarop aan dat
ze graag toneel speelden. Vandaar dat de indeling van het schoolplein werd
aangepast. Door het maken van een klein theater werd letterlijk en figuurlijk
ruimte gccreöcrd voor de meisjes en voor /aken die zij belangrijk vonden (Arends
en Volman. 1990). Met deze Strategie wilden de auteurs geen specifieke groep
veranderen, maar gingen ze uit van verschil. Ook voor jongens bood dit
uitgangspunt van diversiteit nieuwe mogelijkheden.

In het ondcrwijs moet rekening worden gehouden met vcrschillen tussen meisjes
en jongens welke zijn ontstaan door vcrschillen in voorafgaande socialisatie.

5.5.2 Pirwr/>ee/</#t'.vf MM/Y/ om/er>v//.f fga/üeer/ verscA/7 »n soc/a/wof/'«"

Uit het PISA-rapport (OECD, 2001b) bleek dat leerprestaties in exacte vakken van
meisjes ten opzichte van jongens niet zijn terug te voeren op verschil in
aangeboren capaciteiten. Ditzelfde bleek al eerder uit onderzoek van Ten Dam,
van Eck en Volman (1992) 'Onderwijs en sekse', waarbij een groot aantal
researchprogramma's werd verkend. Het socialisatieverschil tussen de seksen
blijkt vele malen belangrijker te zijn het biologische sekseverschil.

De socialisatietheorie van Chodorow (1978) die met name het verschil in abstract
denken tussen meisjes en jongens noemt, verklaart het verschil als volgt: In het
traditionele kemgezin zijn veelal vrouwen verantwoordelijk voor verzorging en
opvoeding van kinderen, en mannen werken buitenshuis. Door de grotere
mogelijkheid van identit'icatie met de moederdie thuis is, wordt de moederbinding
met de dochter groter. Daardoor hebben meisjes minder egogrenzen. Jongens
daarcntegen moeten een mannelijke identiteit ontwikkelen. Met een vader die bui-
tenshuis werkt, moet de jongen zieh op positioned manier identificeren. Aan de
ene kant doet de jongen dat door fantasieeYi over zijn afwezige vader te
ontwikkelen en aan de andere kant door zieh af te zetten tegen de aanwezige
vrouwelijkheid van zijn moeder. Jongens gaan zieh zo meer een aparte persoon
voclen. maar tegelijkertijd raken him relationele behoeften daardoor beperkt.
Doordat de identificatieprocessen bij de jongens positioned van aard zijn,
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redeneert Chodorow, worden ze beter voorbereid op het omgaan met abstracties:
ze herkennen in delen (bijvoorbeeld een fonnule) het geheel (datgene waamaar de
formule verwijst) ofwel in het abstracte herkennen ze het concrete.

De socialisatietheorie van Chodorow gaat er dus vanuit dat een jongen abstractor
leert denken doordat: "hij fantaseert over het voorbeeld (zijn vader) en de
(mannelijke) overeenkomsten en (vrouwelijke) verschillen daarbij zockt." l)it
/rue/? van abstract kunnen denken, kan even goed gelden voor een ander
onderwerp dan denken over mannclijkheid. Dan Staat er dat je abstract leert
denken doordat "je fantaseert over het voorbeeld (onathankelijk welk) en de
overeenkomsten en verschillen daarbij zoekt." Precies het tweede deel van dc
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs (3.4.5): het herkennen in delen (dc
grote lijnen) het geheel (de samenhang). Voorbceldgcstuurd onderwijs biedt
derhalve een opstap naar abstract denken. Zowel voor meisjes als voor jongens.

Jongens accepteren, volgens Chodorows socialisatietheorie, ecrder de abstracte
grote lijnen, omdat ze zieh op een positioned manier moeten identitlceren.
Voorbeeldgestuurd onderwijs maakt gebruik van dezelfdc denktrant: het
herkennen in delen (de grote lijnen) het geheel (de samenhang in het voorbeeld).
Niet alleen voor de sekse-identiteit, maar voor ieder willekeurig onderwerp. l)it
gcldt voor leerlingen van de beide seksen. Daardoor word! het socialisaticverschil
tussen seksen dat invloed heeft op het leren gefgaliseerd. In de volgendc
subparagraaf bespreek ik dat deze denktrant bovendien een opstap bicdt naar het
abstract denken welke nodig is voor exacte vakken.

3.5.3 KoorAee/JgesYMwrd ont/erwyj oAs o/»7a/? «acrr cr&stfrac/ *few£ew

Voorbeeldgestuurd onderwijs moet natuurlijk wel leiden tot het abstract denken
dat nodig is bij een Studie in de exacte vakken. Jongens kiezen vaker exacte
vakken dan meisjes, vandaar dat van hen wordt gezegd dat ze gemakkelijker
abstract kunnen denken. Een verwachting van dit onderzoek is dat jongens niet
vaker exacte vakken kiezen omdat ze abstracter kunnen denken, maar dat meisjes
geen exacte vakken kiezen omdat die hen niet aanspreken op de aangeboden
manier. De vraag voor voorbeeldgestuurd onderwijs is dus of het eigenlijk wel
mogelijk is om aan de hand van voorbeelden te leren en of je daardoor niet op een
lager abstractieniveau blijft steken. Hieronder vergelijk ik de mening van een
aantal onderzoekers in de exacte wetenschappen over het abstract denken met de
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs.

Lagendijk (2002), een gerespecteerd onderzoeker uit het natuurkundeveld, vindt
dat een plaatjescultuur niet bij abstract denkvermogen past. "De
plaatjestijdschriften zijn geschikt voor hen die nog niet aan formules toe zijn. ...
Voor vakken als natuurkunde geldt dat een formule meer zegt dan duizend
plaatjes", schrijft Lagendijk. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er in toenemende
mate een beeldcultuur en een daarbij behorende denkwijze bestaat, volgens welke
een plaatje meer zegt dan duizend woorden omdat tekst snel saai wordt gevonden.
Ik ben het helemaal met hem eens dat formules meer zeggen dan plaatjes, als je
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tenminste de formule begrijpt. Lagendijk stelt het voor alsof je moet kiezen: of
voor plaatjes öf voor formules, als binaire oppositie. Van die schadelijke binaire
opposities moeten we af (Meijer, 1991). Beide elementen. zowel tekst als beeld
zijn nodig. Je kunt aan de hand van de plaatjes de formule beter doorgronden. Die
plaatjes of voorbcelden zijn niet het einddoel, maar een hulpmiddel om het
einddoel, de formule, te begrijpen. Verder zegt Lagendijk dat je over het leren van
formules advies moet vragen aan wiskundigen, daar onderwijskundigen niet eens
weten dat er formules bestaan. Die uitdaging neem ik aan. Als voorbeeld volgt een
uitleg van ee« /«rw///e die bij initieel wiskundeonderwijs in de basisvorming
wordt gegeven van de bewering: "een operator is commutatief.

Ken willekeurige operator (zoals optellen of aftrekken) is commutatief als 'voor
alle mogelijke waarden waarop de bewerking kan worden toegepast geldt dat de
bewerking in omgekeerde volgorde dezelfde uitkomst heefV. Een wiskundige
noteert dit mogelijk in formulcvorm met 'een operator O is commutatief als voor
V a, b: a()b bOa'. lien voorbeeld van een commutatieve operator is de + voor
optellen, want 2+3 is gelijk aan 3+2. De operator - is niet commutatief. want 2-3 is
ongclijk aan 3-2. I.agendijk bedoelt waarschijnlijk dat een formule meer zegt dan
voorbcelden omdat je in de formule de commutativiteit van iedere willekeurige
operator kunt bepalen. Laten we eens kijken naar willekeurige andere Operatoren.
Bijvoorbccld de operator • , waarbij • wil zeggen dat voor de operator het aantal
bomen in dc voortuin staan en na de operator het aantal bonien in de achtertuin.
2*3 gecft dan aan dat er 2 bomen in de voortuin staan en 3 in de achtertuin. Deze
operator is niet commulatief, want 2»3 geeft een heel ander beeld dan 3»2 van het
uuntal bomen in de voor- en achtertuin. Je zou ook kunnen nemen de operator V
die wil uitdrukken /iru/c/c/i »•</«. Is deze operator V commutatief? Als aVb is het
dan ook zo dat bVa? Met deze operator houden 15-jarigen die initieel
wiskundeonderwijs ontvangen zieh enorm bezig, zeker of die operator V wel of
niet commutatief is. Als a (ik) van b houd(t), houdt b dan ook van a (mij)? Soms?
Of een beetje? Vele liederen en hele boeken zijn geschreven over deze vraag.
Waarschijnlijk beantwoordt een wiskundige deze vraag met mv: de operator V is
niet commutatief, want hij geldt niet altijd voor alle a en b. De wiskunde wil
zckerheid geven en kijkt allecn naar die gevallen die altijd voor iedereen gelden.
Dat maakt de wiskunde inderdaad opeens wel saai, de meeste gevallen bekijkt ze
niet. lagendijk ervaart het bekijken van alle andere mogelijkheden wellicht eerder
als nxA/i'/tv; dan als wiskunde?

De wiskundige Devlin (2000) toont aan dat je voor wiskunde geen bijzondere
hersenen nodig hebt in The Math Gene: How Mathematical Thinking Evolved
and Why Numbers Are like Gossip'. Het opstellen en uitvoeren van ingewikkelde
plannen, waarbij rekening wordt gehouden met diverse alternatieven en met het
inspringen op de situatie van dat moment, is volgens Devlin een basis van taal en
wiskunde. Zo is het hypothetische redeneren over de zeer vele. complexe sociale
relaties tussen mensen een basis van taal en wiskunde. Dit is zo omdat wiskundig
denken in feite neer komt op roddelen. zij het dan niet over betrekkingen tussen
mensen, maar over betrekkingen die tussen abstracties centraal staan. Omdat
iedereen taal beheerst, concludeert Devlin dat de wiskunde niet voor een apart slag
mensen is weggelegd. maar dat iedereen ermee uit de voeten zou moeten kunnen.
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Het /rwc/f is je hersenen te laten denken dat die abstractc objecten eigenlijk
concrete zaken zijn, zo steh Devlin.

De denktrant van voorbeeldgestuurd ondenvijs is zo een frmyV. Hypothetisch
redeneren \ indt plaats op basis van ecn hole brei aan gegevens waar je tokening
mee moet houden. De grote Iijnen vinden. do« je door vooral naar do
overeenkomsten en de verschillen «e kijken. Dan zie je snel de essentie, ol'wel de
grote Iijnen waar het om gaat. Vervolgens kun je die essentie later in een nieuwe
situatie beter toepassen. hetgeen we abstractie noemen. Neem hijvoorbeold het
verkeersbord bij de bnig in Aldtsjerk (figuur 3.7). Als je alleen de betekenis

geleerd wordt *dit verkeersbord geeft aan dat je
voorrang hebt op de bnig', dan betwijtel ik of dat
/eltde bord op een andere plants begrepen wordt.
De brei aan indrukken die je hebt bij het zien van
het bord, kan je hypothetische gedachten van de
betekenis van het bord aardig op een verkeerd
spoor zetten. Gceft de rode pijl aan dat je moet
oppassen als de brug omlaag gaat? Of moot jc
oppassen dat je nict te hoog mag zijn om onder de
brug door te kunnen? lien brei aan indrukken. Krijg
je echter het voorbccld te zien dat twee auto's

Figuur 3.7: het verkceritxird komend van verschillende richtingen stilstaan op de
u c gm M brug. dan zie je dat die auto's elkaar niet kunnen

passeren op de smalle brug. Wn van de auto's moet
achteruit rijden om de ander voorrang te verlenen. De betekenis van het
verkeersbord volgt nu uit het nut waarom het daar is geplaatst, waardoor de
betekenis terstond wordt aangevoeld. Mogelijk na goed kijken naar de bceltenis op
het verkeersbord wordt ook duidelijk hoe het verkeersbord dat aangeeft, namelijk
dat het verkeer in de richting van die rode pijl voorrang moet verlenen. Korn je
hetzelfde bord in een andere situatie tegen, dan is de kans aanzieniijk dat je nog
steeds weet wat dat verkeersbord betekent. Uitgaande van concrete voorbeelden
en het zoeken naar de overeenkomsten en de verschillen wordt de essentie van de
hele brei aan indrukken ontrafeld. De grote Iijnen worden begrepen en daardoor
neemt het abstractievermogen toe. Het vermögen namelijk om wat geleerd is, ook
in een nieuwe situatie te kunnen toepassen. Dit is precies de denktrant zoals
voorbeeldgestuurd onderwijs die voorstaat.

Voorbeeldgestuurd onderwijs biedt dus een opstap naar abstract denken. Dat
meisjes daarbij een grotere opstap zullen ervaren dan jongens beschrijf ik in de
volgende subparagraaf.

3.5.4 A/eu/e? ervaren e<?« gro/ere

Volgens de socialisatietheorie van Chodorow (1978) leren meisjes doordat ze
onmiddellijk met vragen kunnen komen over onzekerheden van hun ervaringen.
Dit ervaren ze als een natuurlijk leerproces. Volgens dezelfde theorie leren
jongens door de grote Iijnen te accepteren zonder diepgaander overleg. Dat spreekt

61



mcisjes niet aan. Dus wat goed is voor jongens, is niet goed voor meisjes. maar
andersom geldt dat wel. Het accepteren van de onzekerheid geeft ook jongens de
grootst mogelijke zekerheid.

Voorbccldgestuurd onderwijs gaat ervan uit dat goede informatieoverdracht plaats
vindt in drie lagen: de /i'/fen, de #ra/e ////ICTI en de .vamc/ifci/fx van Je #ror<? ///new.
Bij de natuurkundc zijn de grote lijnen in de middelste laag de formules. Meisjes
hebben extreem meer zekerheid nodig dan jongens voordat ze begrijpen waarvoor
een formule dient. Die zekerheid wordt opgebouwd door het genereren van
voorbeelden die ze goed begrepen hebben uit hun eigen ervaring. de bovenste
laag. Daardoor accepteren ze eerder de jjrofe ///new in de middelste laag, de
formules bij de natuurkunde. Meisjes vluchten bij de huidige manier van lesgeven
voor dc zekerheid in de onderste laag naar een reproductiegerichte leerstijl van het
uit het hoofd lercn van de /ie/fen. Jongens daarentegen accepteren volgens de
socialisatietheorie eerder de #rote /lyrae/t zonder zieh af te vragen of ze de formules
begrijpen en zij kunncn deze in het huidige onderwijs dan ook beter toepassen.
Meisjes gaan van het gcbruik van een laag in het huidige onderwijs naar het
gcbruik van drie lagen bij voorbecldgestuurd onderwijs, en jongens van twee
lagen naar drie lagen. De verwachting van het onderzoek is dus dat bij
voorbceldgestuurd onderwijs meisjes een grotere opstap zullen ervaren dan
jongens. Maar een opstap ervaren doen ze allemaal.

Dit onderzoek verwacht: 'Voorbeeldgcstuurd onderwijs, een opstap naar het
abstract denken, voora! voor meisjes'. Dit leidt tot de uitgebreide vraagstelling.

3.6 Dc uitgebreide vraagstelling

Het aantal techniekstudentcn in Nederland is laag. Het percentage vrouwelijke
Studenten binnen dat läge aantal techniekstudenten is ook laag. Al jaren proberen
de regering en onderwijsdeskundigen dit aantal techniekstudenten te verhogen
door het onderwijs beter te laten aansluiten bij de leerling. Zo is het nieuwe leren
ontstaan met competentiegericht onderwijs. projectonderwijs en probleemgestuurd
onderwijs. Bij het nieuwe leren verschuift de grote invloed 'van de theorie die de
lcraar vertelf naar 'dc vraag die dc leerling steh'. De leerling Staat dus centraal in
het nieuwe leren. Cienoemde onderwijsvormen hebben een volledig andere
organisatie dan klassikaal onderwijs. De keuze voor een technisch profiel vindt
echter plaats in de onderbouw waar vaak nog klassikaal wordt lesgegeven.

Mijn onderzoek wil een herformulering geven van een informatieanalysemethode
tot ecu onderwijsmethode. die de voordelen bevat van het nieuwe leren en die toch
in een klassikalc onderwijssituatie kan worden gebruikt. Daarbij komt de
verwachting dat het nieuwe leren aansluit bij de manier waarop meisjes graag
leren. De informatieanalysemethode die aan dit onderzoek ten grondslag ligt,
wordt gestuurd vanuil voorbeelden. Daarom heb ik mijn methode
wwr/>i'<7<(vjt'.v/MMr</ onc/mvi/v genoemd.



We staan nu aan het begin van de beantwoording van onze drie onderzoeksvragen.
zoals geformuleerd in 2.11. Met de kennis van zaken die we nu hebbcn zijn we in
Staat om de eerste twee onderzoeksvragen nauwkeuriger te formuleren. /ulk een
nauwkeuriger formulering geeft ook beter richting aan het onder/oek. Dat gcldt
eveneens voor de derde onderzoeksvraag. (hn de vraag over /vhr /»TV/I goed te
kunnen beantwoorden moeten we immers veel weten over de context. Richting en
relevante context komen in onderstaande kemvragen 3 en 4 duidclijk naar voreu.
Het gaat om de relaties. bevindingen en de didactiek die gevolgd wordt. Daarnanst
is het belangrijk aandacht te schenken aan de effectiviteit van het leerproces en het
leerplezier van voorbeeldgestuurd onderwijs. De belangrijkste vntag bij dit alles
blijft evenwel of we hier met genderspecifieke verschillen te maken hebben.

Het hierna beschreven onderzoek gaat diepgaand in op de volgende kemvragen.
1. Kan een informatieanalysemethode worden geherfomuileerd tot een door dc

leerling zelfstandig te gebruikcn Arrmethode alsook tot con klussikaal
bruikbare /e.vmethode?

2. Hoe kan de nieuwe leer- en lesmeth<xie van het M*>r/»tv/</,i;o7ni/r</ fim/cnvi/«
worden getoetst en toegepast in verschillende leer- en Icspraktijken'.'

3. Welke zijn de relaties tussen enerzijds de bevindingen van de genderkritischc
leerpsychologie omtrent het leer- en lesgeefproces en de effectiviteit daarviin
voor meisjes respectievelijk jongens, en andcrzijds de didactiek van hct
competentiegericht onderwijs, het projectonderwijs en hct probleemgestuurd
onderwijs?

4. Welke verschillen in efTcctiviteit en leerplezier laten de gctestc toepassingen
van voorAeeWge.v/wwnV o«(/env//.v zien in vergelijking tot de oude praktijk?
Zijn deze verschillen genderspecifiek?

3.7 Overzicht van het verrichte onderzoek

Hieronder geef ik eerst het verloop van het onderzoek weer. Daarna specificeer ik
waar ik de vier kemvragen behandel en beantwoord.

In hoofdstuk 4 bespreek ik aan de hand van twee voorbeelden het stappenplan van
voorAeeWges/MMrJ /ere«. Ik ga uitvoerig in op de methodiek en systematiek
daarvan en ik vergelijk deze met de tegenwoordig veel gebruikte leermethoden. In
hoofdstuk 5 observeer ik voorAeeWge.v/w««/ /ere« in de praktijk. Allereerst
gebruik ik het hierboven genoemde stappenplan om de volgende uitspraak te
verklaren: 'ik leer snel cellospelen, omdat ik goed kan roeien'. Daarna illustreer ik
met voorbeelden van een cursus natuurkunde dat meisjes zieh bij dat vak
onzekerder uiten dan jongens. Vervolgens presenteer ik de resultaten van twee
groepen Studenten die de informatieanalysemethode beheersten. De eerste groep
van 88 Studenten heeft de methode toegepast op een intelligentietest en de tweede
groep van 56 Studenten heeft de methode toegepast op het vervoegen van
werkwoorden. In hoofdstuk 6 geef ik het stappenplan van v«o/-/>ee/</#e.v/i/wrJ
fesgeve«. Vervolgens vergelijk ik voor/>eeWge.v/««rc/ /evgevew met andere
lesmethoden en in het bijzonder met probleemgestuurd onderwijs. In hoofdstuk 7
bespreek ik uitvoerig hoe je docenten in drie ä vier lessen
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Icunt leren, waarbij Studenten de les (bijna gegarandeerd) hoger
beoordelen dan traditioneel gegeven lessen. De eerste serie lessen wordt gegeven
op het HBO aan een gemengde groep van 24 Studenten. De tweede serie lessen
aan een groep die alleen uit mannelijke HBO Studenten bestond. De derde serie
lessen werd gegeven op het HAVO bij het vak natuurkunde. Uit de resultaten
blijkt dat er een groot verschil is in beoordeling tussen meisjes en jongens.

Deelvraag 1 over de herformulering van een informatieanalysemethode tot een
door de leerling zclfstandig te gebruiken leermethode wordt beantwoord in
hoofdstuk 4 en de herformulering tot lesmethode in hoofdstuk 6. Deelvraag 2, hoe
de nieuwe leer- en lesmethode van het iw>r/>?t7</,Ke.vr«wr</ oWfrw7/.v kunnen
worden getoetst, wordt beantwoord door de uitgevoerde toetsing in hoofdstuk 5
(leren) en hoofdstuk 7 (lesgeven). Deelvraag 3, over de relaties tussen
genderkritische visies op het onderwijs en de nieuwe opvattingen over effectief
leren, is decls al beantwoord in dit hoofdstuk 3. Ik ga erop door in hoofdstuk 6. In
hoofdstuk 7 staan de tocpassingen van lespraktijken centraal. Bij deze
lespraktijken wordt aandacht besteed aan genderspecifieke verschillen om
deelvraag 4 te kunnen beantwoorden. In hoofdstuk 8 worden geobserveerde trends
geformulccrd en in hoofdstuk 9 geef ik de conclusies aanbevelingen die daaruit
volgcn.
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4 Voorbeeldgestuurd leren in theorie

De opleiding lnformatica van de Noordelijke Hogeschool l.eeuwarden gcbniikt de
Natuurlijke taal InformatieAnalyseMethode (NIAM) en algeleiden daarvnn. um de
grote lijnen uit informatie te halen (Nijssen. 1991; Nijssen en de Vos. 1993;
Eggink, Leenstra en Nijssen. 1995; Bakema, /.wart en van der Lek, 2000).
Volgens Dietz (1992) moet een informatieanalysemethode voldoen aan de
volgende drie eigenschappen voldoen: (1) exact. (2) essentieel en (3) integrant. Dc
exactheid is in NIAM terug te vinden door een analyse nict uit te voeren in globule
en abstracte termen, maar vanuit concrete relevante voorbeelden. De/e
voorbeelden uit de bovenste laag van de informatieoverdracht bevatten alle
essentifle informatie. De essentie van de infonnatie is bij NIAM terug le vinden
door de voorbeelden in natuurlijke taal te vattcn. Natuurlijke taal is het enige
communicatiemiddel dat de opdrachtgever en de analist gcmeenschnppelijk
hebben. Daardoor kunnen ze samen eventuclc misconcepties in de unaKsc
vermijden. De integratie van verschillende aspecten - leiten, proces en strategische
aanpak - is tijdens de analyse bij NIAM terug te vinden in hct stappenplan. I let
uitvoeren van het stappenplan verzekert de analist van ccn cxacte. csscntiPle en
integrale analyse van de iniormatic. Daardoor ontstaan de grote lijnen om dc
computer te verteilen hoe wij mensen denken. Een vergelijkend onderzoek van de
Nederlandse Gebruikersgroep van Gestructureerde Ontwikkelingsmethoden
(NGGO, 1990) noemt NIAM bij uitstek geschikt voor gebruik in kunstmatige-
intelligentie toepassingen. Het ligt dus voor de hand dat mensen de/.e methode niet
alleen kunnen gebruiken om informatie te analyseren, maar ook kunnen gehruiken
om hun eigen intelligentie beter te benutten. De methode heeft een stappenplan,
aan de hand waarvan de analyse wordt uitgevoerd. De stappen zijn:

(1) baken het gebied af waarnaar je kijkt,
(2) verzamel relevante voorbeelden,
(3) verwoord de voorbeelden,
(4) maak de kleinste zinnen van de verwoording,
(5) geef de grote lijnen en de begrippen weer,
(6) teken de informatiegrammatica met de voorbeelden,
(7) zoek naar overeenkomsten en verschillen,
(8) plaats de grote lijnen in de ervaringswereld.

Ik behandel iedere stap van dit stappenplan in een aparte paragraaf aan de hand
van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het leren begrijpen van de betekenis
van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk, zoals dat is besproken in hoofdstuk
2. Het tweede voorbeeld is het oplossen van de intelligentietest die gebruikt is bij
het veldwerk en waarvan de resultaten besproken zullen worden in 5.3. Na het
geven van de voorbeelden, bespreek ik voor iedere stap de literatuur die
betrekking heeft op het doel van die betreffende stap. Tenslotte bespreek ik in 4.9
het gebruik van het stappenplan.
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4.1 Stap 1: baken het gebied af waarnaar je kijkt

In stap I wordt het behandelde gebied afgebakend: het bepalen van het
zogenaamde L/mVer.«' o/D/.vcoi/rTf. Het gebied van de werkelijkheid waarnaar je
kijkt heeft zijn eigen gegevens, randvoorwaarden en taalgebruik. De eerste stap
moet een duidelijke context afbakenen. De bijbehorende literatuur bespreek ik in
'Leren aan de hand van contextrijke voorstellingen'.

4.1.1 Voorbeelden van stap 1

Het eerste voorbeeld dat ik bij iedere stap ga gebruiken is het verkeersbord bij de
brug in Aldtsjcrk (zie figuur 4.1). Dit voorbeeld is uitvoerig besproken in
hoofdstuk 2. Hieronder volgt de relevante informatie voor stap 1.

De vraag van de zoon luidde: "Wat betekent dit
verkeersbord?" Om de betekenis van het
verkeersbord te begrijpen, moet je eerst de context
bepalen. Het gaat niet alleen om het verkeersbord.
inaar ook om de plaats van het verkeersbord. Het
verkeersbord staat bij een brug waar een smalle
weg overheen loopt. De weggebruikers moeten
over dc brug als zc de weg willen vervolgen. Deze
gegevens behoren allemaal tot het gebied dat van
belang is om de werking van het verkeersbord te
begrijpen. Dat de brug over water gaat en dat de
brug door de schippers zelf moet worden bediend,
is voor het begrijpen van het verkeersbord niet
belangrijk. Voor het bepalen van het t/w/verse o/

wordt dit als ruis beschouwd.

I'iguur 4.1: hot verkecrshord
hij dc hnig In Aldlsjcrk.

Het tweede voorbeeld dat ik gebruik om iedere stap toe te lichten, is het oplossen
van een intelligentietest. Deze intelligentietest is door een groep Studenten
opgelost met beluilp van de informatieanarysemelhode, waarvan de resultaten in
hoofdstuk 5.3 worden besproken.

IX' opgave van de intelligentietest (zie figuur 4.2) luidt als volgt: gegeven zijn de
figuren I tot 3 en de wetenschap dat slechts een van de figuren A tot F aansluit op
dc figuren 1 tot 3 (beide grenzen zijn inclusief: 1 tot 3 dient gelezen te worden als
I tot en met 3; dit gcldt ook voor A tot F). De vraag is: welk van de figuren A tot
F past op plaats 4? Voor het oplossen moeten regels van overeenkomsten en
verschillen worden gezocht in de figuren 1 tot 3. Vervolgens moet worden
onder/.ocht welk van de figuren A tot F ook aan die regels voldoet, zodat er slechts
een figuur overblijft.
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Figuur 4.2: opgave imdligcnlicteM: slcchts e*n van de figurcn A lu( F past op plaals 4.

De gegeven figuren 1 tot 3 en A tot F vormen. samen met de wetenschap dat er
slechts een figuur van de verzameling A tot I" het jgoede antwoord is. het gebied
van de werkelijkheid dat we beschouwen om tot een oplossing te komen. Oil is het

van deze intelligentietest.

.̂ /.2 ran ronfexfrty'ik? voors/e//»rt£«7i

De eerste stap bij het gebruik van voorbeeldgestuurd onderwijs als lecrmethodc, is
het vinden van het L'/mir.vf «/D»r«Mrvf: een afgebakend gcbied dat de context
weergceft. Het bcspreken van de seksespecifieke kentnerkcn van leren in
hoofdstuk 3 had als empirische conclusie, dat meisjes lievcr leren in een brede
contextrijke leeromgeving dan in een abstracte leeromgcving. IXv.e conclusie
ondersteun ik hicrondcr door twee gelijksoortigc experimentell te hespreken
waarin gevraagd wordt om de juistc kaarten op tafel om te draaien. Met eerste
experiment gaat uit van een vrij abstracte context. Het blijkt nit diverse
waamemingen dat proefpersonen de taak moeilijk vinden en er siecht op scoren
(Hendriks, 1997). Het tweede experiment gaat uit van een contextrijke omgeving.
Dit blijkt een positieve invloed op het percentage goede antwoorden te hebben
(Griggs en Cox, 1982).

Het eerste experiment wordt, zoals gezegd, uitgevoerd in een vrij abstracte
context. Een proefpersoon moet voor elke kaart in figuur 4.3 beslissen of die kaart
wel of niet moet worden gedraaid voor het verifieren van de volgende Stelling:
'Indien op de ene kant van de kaart een klinker staat, staat op de andere kant van
de kaart een even getal.' Uit onderzoek van Hendriks (1997) blijkt dat
proefpersonen over het algemeen geen moeite hebben de kaart met de klinker A
op de voorkant te kiezen en te draaien, om de Stelling te verifieren. Er dient

immers een even getal op de andere
kant van de kaart te staan om ervoor
te zorgen dat de Stelling is; bij een
oneven getal zou de Stelling als niet
waar gekarakteriseerd moeten
worden. Veel van de proefpersonen
(46%) draaien daarnaast ook de
kaart met 4 erop. Dit is evenwel niet
nodig. Het maakt voor de waarheid
van de Stelling namelijk niet uit of er

een klinker of medeklinker op de andere kant staat. Een kaart die de proefpersonen
meestal over het hoofd zien te draaien om de Stelling te verifiören, is kaart 7. Als
er op de andere kant van deze kaart een klinker staat, dan is de Stelling onwaar en

A D 4 7

Figuur 4.3: de kaart-draaitaak van Wason
(1966).
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Figuur 4.4: de kaart-draailaak van (iriggs cn
Cox(I982).

als er op de andere kant een medeklinker Staat, dan is de Stelling waar. Kaart 7
moet dus wel degelijk gedraaid worden. Het goede antwoord. het draaien van de
kaarten A en 7, wordt slechts door 7% van de proefpersonen gegeven.

Bij het tweede experiment wordt ook een draaitaak-experiment uitgevoerd, maar
dan in een contextrijkere omgeving dan bij het eerste experiment. In figuur 4.4
wordt een probleem gegeven dat qua vorm identiek is aan figuur 4.3, behalve dat
nu de context veel minder abstract is. Het is een kaart-draaitaak van Griggs en
Cox (1982). "Je bent een politieagent die moet controleren of de alcoholwetten

niet worden overtreden. De wet zegt:
Indien Jemand alcohol wil drinken
moet zij ouder zijn dan 18 jaar. Op
de volgende kaartjes Staat informatie
over een aantal personen die je moet
controleren: op de ene kant Staat
iemands leeftijd en op de andere
kant wat diegene drinkt. Kies de
kaarten die je zeker moet omdraaien
om te controleren of de bijbehorende

persoon in overtreding is of niet." Het Bier-kaartje wordt net als het A-kaartje in
figuur 4.3 door vrijwel alle proefpersonen omgedraaid: ze kijken of de uitspraak
waar is. ()ok draaien bijna alle proefpersonen het 16-kaartje om: ze kijken of die
persoon inderdaad geen alcohol drinkt. In het experiment van figuur 4.3 werd de
7-kaart betrekkelijk weinig omgedraaid (om te controleren of de uitspraak waar
is). In dit contextrijke voorbeeld wordt het vaker gedaan. In een contextrijke
omgeving blijkt het goede antwoord derhalve veel hoger te scoren dan in een
abstracte omgeving, terwijl de aard en zelfs de vorm van beide presentaties
identiek is. Het is opmerkelijk dat het beschreven verschil in context tot zo'n
verschil in score leidt.

Het verschil in de twee taken kan verklaard worden met de mentale-
modcllentheorie van Johnson-Laird (1983). Volgens Johnson-Laird proberen
proefpersonen /.ich bij het oplossen van een probleem een voorstelling te maken
(een mentaal model te creeYen) van wat er bedoeld wordt. Aan de hand van die
voorstelling worden vervolgens beslissingen genomen. Het maken van een
mentaal model is veel gemakkelijker aan de hand van een contextrijke presentatie
dan aan de hand van een abstracte of contextarme. De analyse van het contextrijke
voorbeeld leidt tot de grote lijn: 'als er alcohol wordt gedronken moet ik kijken of
die persoon ouder is dan 18' want dan is de uitspraak waar. Daarnaast kom je bij
dezc contextrijke voorstelling tot de grote lijn door te verifie"ren of de uitspraak
niet waar is: 'als iemand jonger is dan 18 mag hij geen alcohol drinken'. Bij
verificatie van een uitspraak moeten dus twee zaken getest worden (1) of de
uitspraak waar is en (2) of de uitspraak onwaar is. Na ervaring opgedaan te hebben
met het oplosscn van de test in een contextrijke omgeving kun je vervolgens veel
beter presteren op de abstractere kaart-draaitaak van figuur 4.3. Je moet verifieren
of de uitspraak waar is: dus moet je (1) controleren of de kaarten waar een klinker
opstaat op de andere kant een even getal hebben en (2) moet je ook nog nagaan of
er aan de andere kant van de 7-kaart wel een medeklinker Staat. Aan de hand van
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de ervaring van een contextrijk voorbeeld presteer je daama beter in een abstracte
omgeving. dus op een hoger abstractieniveau.

4.2 Stap 2: verzamel relevante voor beeide«

In stap 2 moeten concrete relevante voorbeelden ver/ameld worden. Deze
voorbeelden moeten de essentie bevatien van wat er nutet worden geleerd. Vaak
zijn twee voorbeelden voldoende om vandaaniit door analyse de grote lijnen te
vinden. Soms zijn er meer voorbeelden nodig. IX" overeenkomsten tussen de
voorbeelden worden vervolgens vergeleken, evenals de verschillen om de
uitzonderingssituaties te leren. I)e literatuur wordt besproken onder de titcl 'l.eren
door het optimaal benutten van de voorkennis'.

Voor het leren van de betekenis van het verkeerbord is een illiistratief voorbeeld
het moment dat twee auto's elkaar op de brug tegenkomen. Ze staan beide stfl,
want ze kunnen elkaar niet passeren op de smalle brug. l't'n auto /oil achteruit
moeten rijden. om de andere auto voorrang tc verlenen. Dit is een relevant
voorbeeld waaruit duidelijk het nut van verkeersborden blijkt Ken ander
voorbeeld zou kunnen zijn dat een van de twee auto's een 'grote dikke bus' is.
Vrijwel elke bestuurder van een Personenauto zal de moeilijk manoeuvreerbare
bus voorrang verlenen. Onafhankelijk van het feit of de bus nu wel of geen
voorrang heeft. Een derde voorbeeld is dat er niet twee motorvoertuigen
tegelijkertijd de brug over willen rijden, maar een motorvoertuig en kinderen.
Lopend kunnen de kinderen op de brug een auto nog net passeren: de bestuurder
kijkt hopelijk goed uit. Zijn de kinderen op hun skelter dan is er echter te weinig
ruimte om een auto te passeren. Dat voorbeeld is dus uitermate relevant als je
kinderen wilt leren wat dat verkeersbord bij de brug betekent. Afhankelijk van de
context moeten er dus meerdere voorbeelden verzameld worden om de betekenis
van het verkeersbord te leren.

Voor het opiossen van de intelligentietest wordt bekend verondersteld dat er moet
worden gezocht naar regelmaat in de figuren 1 tot 3. Vervolgens moet er
vergeleken worden welke figuur A tot F deze regelmaat voortzet. Om de essentie
duidelijk te maken hoe je tot een oplossing kunt komen, kunnen andere
voorbeelden van intelligentietests eerst worden opgelost. Een voorbereidende
intelligentietest Staat bijvoorbeeld in figuur 4.5.
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Figuur 4.5: opgave intclligentietest: slechts een van de figuren A tot F past op plaats 4.

Bij het zoeken naar de regelmaat in de figuren 1 tot 3 valt op dat beide driehoekjes
in figuur I omhoog wijzen, in figuur 2 naar rechts en in figuur 3 omlaag. Zetten
we de/e regelmaat voort, dan moetcn in figuur 4 beide driehoekjes naar links
wijzen. Daaraan blijken figuur B en figuur E te voldoen. Een tweede regelmaat is
dat in figuur I dc driehoek A naar boven wijst en linksboven staat, in figuur 2 is
dezc driehoek een kwartslag gedraaid met de wijzers van de klok mee • en naar
de hock rechtsboven verhuisd, in figuur 3 is de driehoek weer een kwartslag
gedraaid • en in de hoek rechtsonder geplaatst. Door deze regelmaat zal in figuur
4 de driehoek weer een kwartslag gedraaid dienen te zijn ^ en in de hoek
link.sonder mocten staan. Het enige antwoord dat dan nog mogelijk is, is antwoord
B.

Bij naderc beschouwing hadden we de regelmaat van dc plaats van beide
driehocken nict nodig. De regelmaat van het draaien alleen al leidt tot de goede
oplossing. Dc regelmaat is dan: als je midden in figuur I een speld prikt krijg je de
volgende figuur door ccn kwartslag met de wijzers van de klok mee te draaien.
Ook met deze oplossingstrategie kom je tot het goede antwoord B. Dit is een
voorbccld van het oplossen van een intelligentietest. Zo kunnen eventueel nog
meer voorbeeldcn gegeven worden, tot het duidelijk is hoe een intelligentietest
moet worden opgelost. Je moct namelijk de regelmaat ontdekken in de gegeven
figuren om de reeks uit te breiden met slechts een van de gegeven altematieven.

/.«Ten </oor Ac/ o/rf/mirc;/ /»ewutten raw </

Goede voorbeelden om van te leren, moeten het liefst uit de ervaringswereld van
de Iccrlingcn komen. Daardoor sluitcn ze direct aan bij de voorkennis van de
leerling. In het onderzoek van de Münchener groep van Schneider, Korkel en
Weinert (1988) blckcn bij leerlingen met veel voorkennis geen verschillen in
leerprestaties te bestaan tussen de intelligente en minder intelligente leerlingen.
Ook bij de leerlingen met wcinig voorkennis trad dit verschil tussen intelligente en
minder intelligente leerlingen - tegen de verwachtingen in - niet op. Dit wil zeggen
dat er een positieve correlatie tussen hoeveelheid voorkennis en leerprestaties
bestaat ook na uitpartialisering van de intclligentie (de positieve correlatie bestaat
dus altijd). In cen tusscnconclusie merk ik op dat voorkennis een läge intelligentie
kan compenseren, maar andersom niet: dus intelligentie kan niet een beperkte
voorkennis compenseren. Voorkennis is dus vaak een betere voorspeller van
leerprestaties dan intelligentie. Bij het leren moet je daar gebruik van maken door
relevante voorbeelden uit de ervaringswereld te verzamelen.
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Ook Dochy (1992) is van mening dat er meer energie zou lerugvloeien bij het
leren als de voorkennis beter wordt gebruikt. Dochy geeft daarvoor als verklaring
dat voorkennis ervoor zorgt dat leerlingen nieuwe informatie op een andere
manier structureren in het geheugen. [X* leerlingen kunnen /odoende de nieuwe
kennis op allerlei verschillende manieren relateren aan bestaande kennis. / o
ontstaat een veelheid aan wegen die naar de infonnatic Icidt. Mensen met veel
voorkennis beschikken over meer aanknopingspunten dan mensen met weinig
voorkennis. Zij gebniiken bij het leren hun bestaande netwerken en passen hier de
nieuwe informatie in. Daarnaast weten leerlingen met veel voorkennis beter wal
belangrijk is en wat niet. en kunnen ze sneller aan bekende gedeelten voorbijgaan
dan leerlingen zonder voorkennis. Doordat er overlap is hissen wat geleerd moet
worden en wat al geleerd is, kunnen de representaties steeds economischer worden
opgebouwd. De representaties kunnen van velerlei aard zijn. en best turn
bijvoorbeeld uit woorden. beeld of geluid. Cloed gekozen voorbeelden kunnen bij
het leren dienen als aanknopingspunt om te onthouden. Bovendien zorgen ze er
voor dat de nieuwe kennis die op school wordt opgedaan. geVntegreerd wordt met
de voorkennis. De voorkennis zal dus vaker en efficic'ntcr worden gebruikt en dat
heeft een gunstige invloed op de leerprestaties.

4.3 Stap 3: verwoord de voorbeelden

In stap 3 worden de verzamelde voorbeelden van stap 2 verwoord. Zoals
hierboven reeds is gezegd, kunnen de voorstellingen in allerlei representaties
worden uitgedrukt. Het uitgangspunt van de informatieanalysemethode is dat elke
vorm van informatie is terug te voeren tot een verzameling zinnen. Daarbij wordt
alleen gekeken binnen het gebied dat in stap 1 is afgebakend. In de verwoording
wordt gebruik gemaakt van het jargon zoals dat geldt bij de in stap 2 verzamelde
voorbeelden. Eventuele niet relevante ruis wordt weggelaten. De literatuur wordt
besproken onder de titel 'Leren door een verwoording van de leerling zelf.

4.3. / KoorfteeWe« vow stop 3

De verwoording van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk zou na het zien van
de voorbeelden in stap 2 kunnen luiden: "Als je van deze kant komt, rijd je in de
richting van de rechter pijl en die is wit. Je hebt dan voorrang op de auto's die van
de andere kant komen, dat verkeer wordt weergegeven door de rode pijl. Maar
bussen houden zieh daar misschien niet aan en een skelter heeft geen voorrang."
De groene plekken mos op het verkeersbord en de paal die scheef Staat, worden
gezien als niet relevant voor de betekenis van het verkeersbord, dus worden
beschouwd als rw/s. De blauwe ondergrondkleur van het verkeersbord en de
rechthoekige vorm worden als niet relevant geacht, om de betekenis van dit ene
verkeersbord bij de smalle brug in Aldtsjerk te leren. Pas als je meerdere
verkeersborden vergelijkt, zal het opvallen dat er ook verkeersborden zijn die geen
blauwe ondergrondkleur hebben en niet rechthoekig van vorm zijn. Dan is echter
het afgebakende gebied niet meer dat ene verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk,
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zoals we bij stap 1 hadden aangenomen. Voor de uitleg van dit ene verkeersbord is
de blauwe kleur en de rechthoekige vorm dus ook ruis.

Bij de intelligentietest zou de verwoording van
het weergeven van de regelmaat in de figuren 1
tot 3 als volgt kunnen luiden: "In figuur 1 Staat
het teken -L in de P" kolom vanaf links, in
figuur 2 in de 2^ kolom en in figuur 3 in de 3 *
kolom. Datzelfde geldt voor het teken • . Het
teken -*- Staat in figuur I in rij 4 vanaf onder. in
figuur 2 in rij 3, enzo door. Het teken • Staat in
figuur I in rij 2, in figuur 2 in rij I en in figuur
3 in rij 4. Het teken -*- Staat in figuur 1 naar

boven gericht, in figuur 2 naar rechts en in figuur 3 naar beneden. Het draait
steeds een kwartslag met de wijzers van de klok mee." Iedereen geeft met een
eigen verwoording de regelmaat van deze figuren. Mogelijk worden de rijen en
kolommen niet apart genummerd, maar wordt ieder vakje met behulp van
coordinaten weergegeven. Dan luidt een gehele andere verwoording als volgt:
"Het • staat in figuur 1 op coördinaat (A.2), in figuur 2 op (B.l) en in figuur 3 op
(C,4). Het teken -̂ - Staat in figuur 1 op (A,4). in figuur 2 op (B.3) en in figuur 3 op
(C',2). Het -L teken wijst in figuur 1 naar het Noorden, in figuur 2 naar het Oosten
en in figuur 3 naar het Zuiden." Van nog weer een andere verwoording luidt het
begin: "De plaats van • in figuur 2 vind je door te spiegelen over de opwaartse
diagonaal vanuit het linker beneden hoekpunt van figuur I." Dit zijn voorbeelden
van geheel verschillende verwoordingen om tot een oplossing te komen. Iedereen
zal een eigen verwoording hebben die als uitgangspunt dient om de grote lijnen
van de inlormatie vast te leggen.

4. i. 2 I<?mi t/oor m i vrnvoon/ing von <fe /e«7iwg ze/f

Pike persoon heeft een eigen verwoording van de informatie die de persoon zelf
het best begrijpt. Het grondbeginsel (Nijssen. 1993) van de informatieanalyse-
methode is dat we bij informatisering te doen hebben met veel verschijnings-
vormen van intormatie. zoals woord. beeld en geluid. Al deze verschijnings-
vonnen kunnen worden omgezet in een universele vorm. namelijk een verzame-
ling /.innen in de natuurlijke taal die mensen kunnen formuleren en opschrijven.
Bij de informatieanalysemethode vraagt de opdrachtgever aan een software
engineer een computerprogramma te maken. Dat computerprogramma moet
voklocn aan ile eisen en wensen van de opdrachtgever. Aan de hand van dat
pakket van eisen en wensen gaat de software engineer het gevraagde programma
maken. Een goed contact is nodig tussen de opdrachtgever en de software
engineer, om ervoor te zorgen dat het computerprogramma inderdaad doet wat de
opdrachtgever wenst. De enige manier waarop de opdrachtgever en de software
engineer kunnen communiceren zodat er geen misconcepties ontstaan. is in
gewone taal.
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Bij het leren gaat dat analoog. Alle informatie wordt eerst verwoord. om tijdens
het leerproces misconcepties te vermijden. Het is daarbij essentieel dat de leerling
zeit de informatie verwoordt, omdat alleen zij zeit weet wat /.ij bedoclt met wat zij
heeft opgeschreven. Er zijn grote verschillen tussen de manier waarop leerlingen
bij het leren met een tekst omgaan. Onderzoek naar metacognitieve vaardighcden
via de methode van hardop-leren wijst op het bestaan van belangrijkc individuele
verschillen (Vermunt. 1984; Simons en l.odewijks. 1987; IX> Jong. 1992). Do
beter presterende leerlingen toetsen zichzelf tijdens het lezen voortdurend op het
begrijpen van de tekst: door eigen voorbcelden te verzinnen, door de paragruaf in
eigen woorden weer te geven. door tijdens een daarvoor ingelaste pau/c in het
lezen na te denken over de tekst. door te ondcrstrepen of door te leiten op
inconsistenties in de tekst. De slechter presterende leerlingen toetsen /ich/cll'ook,
in feite even vaak als de beter presterende leerlingen. De/e minder preslcrendc
leerlingen toetsen echter niet of ze de tekst begrcpen hebben, maar of ze deze
kunnen reproduceren (vaak zin voor zin).

Bij de informatieanalysemethodc leert de leerling niet door reproductie van de
tekst van een ander, maar via een eigen verwoording. IXv.e verwoording wordt
door de leerling gemaakt en begrepen. Tijdens het verwoorden moet de leerling de
reeds verwoorde informatie arceren, om te waarborgen dat alle informatic wordi
verwoord. De leerling moct steeds kiczen öf de informatie relevant is en gearteerd
moet worden of dat de informatie in de categoric mis valt. Dit verwoorden en
arceren is op deze manier een heel actief proces. Belangrijkc en onbdangrijkc
zaken in de informatie worden daarbij gescheiden. De lekst die op papier komt is
de verwoording van wat de leerling denkt dat de informatie voorstelt. Eventuele
misconcepties in de verwoording van de leerling worden er in het vervolg van de
methode uitgehaald. Tijdens het opschrijven van de verwoording worden mentale
voorstellingen van de informatie gemaakt. Het maken van voorstellingen en het
goed begrijpen van de tekst is wat de beter presterende leerling vanzelf al doet. Dit
gedrag wordt in de methode aangemoedigd voor iedere leerling.

4.4 Stap 4: maak de kleinste zinnen van de verwoording

In stap 4 wordt de opgeschreven verwoording van stap 3 opgedeeld in de kleinst
mogelijke zinnen zonder verlies van informatie. Bij het vormen van de kleinst
mogelijke zinnen worden alle feiten nauwkeurig opgedeeld en bekeken. leder
zinnetje geeft een klein deel van de informatie weer en krijgt bij het vormen crvan
alle aandacht. De kleinst mogelijke zinnen zorgen voor een zo nauwkeurig
mogelijke beschrijving van de eigenschappen van alle begrippen die relevant zijn
in het afgebakende gebied. De meeste van deze kleinst mogelijke zinnen zullen
vaker voorkomen met wisselende gegevens. De gelijksoortige kleinst mogelijke
zinnen worden bij elkaar geplaatst: de elementaire zinnen. Zo krijg je een
duidelijk beeld van de belangrijke zinnen uit de informatie en de feiten die daarbij
veranderen. De literatuur wordt besproken onder de titel 'Opsplitsen van
informatie in kleinst mogelijke zinnen'.
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^.4.7 KoorAee/de/i van 5/op 4

Stel dat de verwoording van de feiten van het verkeersbord in Aldtsjerk luidt: "Als
je van deze kant komt rijd je in de richting van de rechter pijl en die is wit. Je hebt
dan voorrang op de auto's die van de andere kant komen die worden weergegeven
door de rode pijl". Dan zou de opdeling in kleinst mogelijke zinnen zonder
informatieverlies kunnen luiden:

Zin 1 De rechter pijl stelt het verkeer in deze richting voor.
De linker pijl stelt het verkeer in de andere richting voor.

en
Zin 2 De rechter pijl is wit.

Dc linker pijl is rood.

In hei voorbceld van de intelligentietest ga ik uit van de verwoording: "In figuur 1
Staat het teken -*- in de I * kolom, in figuur 2 in de 2^ kolom en in figuur 3 in de
3* kolom. Datzclfde geldt voor het • . Het teken -^ staat in figuur 1 in de
bovenste rij 4, in figuur 2 een rij lager, enzo door. Het teken • staat in figuur I in
rij 2. in figuur 2 in rij I en in figuur 3 in rij 4. Het teken -*- staat in figuur 1 naar
boven gericht, in figuur 2 naar rechts en in figuur 3 naar beneden. Het draait
steeds een kwartslag met de wijzers van de klok mee." Bij het opdelen van deze
verwoording vind je de eerste kleinst mogelijke zin: "In figuur 1 staat het teken -*-
in de I'" kolom." Dat geeft als eerste kleinst mogelijke zin zonder
informal ic verlies:

Zin I In figuur I staat het teken -L in de l*'kölöffl.

Danrna volgt in de verwoording "in figuur 2 in de 2* . Daarmee wordt bedoeld "in
figuur 2 staat het teken -^ in de 2''' kolom". Dat is een gelijksoortige zin die we al
hadden opgeschreven en waarbij we al andere waarden hadden ingevuld. Dat geldt
ook voor het volgende stukje van de verwoording "in figuur 3 in de 3*** kolom".
Zo krijgen we de gelijksoortige zinnen met verschillende waarden:

Zin 1 In figuur I staat het teken -L in de 1"* kolom.
In figuur 2 staat het teken -^ in de 2* kolom.
In figuur 3 staat het teken-^ in de 3''* kolom.

Alleen de eerste keer wordt de zin helemaal opgeschreven. in de volgende zinnen
alleen de veränderte gegevens. Door deze layout komt duidelijk naar voren welke
waarden in de kleinst mogelijke zin veranderen. Zin 1 wordt dan:

Zin 1 In figuur 1 staat het teken-'- in de P" kolom.
2 2^
3 3 *

Het grote voordeel van deze manier van noteren is dat de begrippen waar het in de
zin oingaat duidelijk opvallen door de wisselende waarden. In deze zin valt door
de layout op dat de begrippen.//jri/ur en fa>/«»i belangrijk zijn.

Het deel van de verwoording dat is omgezet naar kleinst mogelijke zinnen wordt
gearceerd of onderstreept. Op deze manier wordt duidelijk aangegeven welk deel
van de verwoording reeds is omgezet. waardoor de volledigheid wordt
gewaarborgd. Na de hierboven beschreven omzetting ziet het begin van de
verwoording er als volgt uit: "In figuur 1 staat het teken -L in de 1"* kolom. in
fiyuur 2 in de 2'* kolom en in figuur 3 in de 3** kolom. Datzelfde geldt voor het •
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tcken ..." Het volgende deel van de verwoording dat moet worden omgezet naar
kleinst mogelijke zinnen luidt "Datzelfde geldt voor het • teken ....". De lecrling
kan zonder infonmatieverlies geen gebruik maken van de verw ij/.ing naar /in I van
Da/re/#f. De leerling zal dit in de volgende kleinst mogelijke /in dus expliciet
moeten benoemen. Met O<j/rc//<A' wordt bedoeld: "In tlguur 1 staat het teken • in
de P" kolom". Op deze manier krijgt de leerling van het vcrvolg van dc
verwoording de volgende gelijksoortige kleinst mogelijke zinnen:

Zin2 In figuur I staat het teken • in de T" kolom.
2 2*
3 3 *

Dit is een volstrekt juiste elementaire zin. Het valt op dat ook in deze zin van ieder
figuur iets over een kolom wordt gezegd. Bij het vergclijken van /in I en /in 2
blijken de genoemde begrippen en de ingevulde waardcn gelijk te zijn. De
verwoording "Datzelfde geldt voor het • teken..." had aehteraf bctcr venvoord
kunnen worden door "De beide tekens staan in ieder figuur in de/elfde kolom".
Het blijkt tijdens de analyse dat het cfficic'ntcr is om beide /innen tc vervangen
door een zin:

Zin I In tlguur I staan beide tekens in de P" kolom.
2 2 *
3 3*'

Sommige leerlingen hadden ongetwijfeld al direct bij de verwoording aangcgcvcn
dat beide tekens in dczelfde kolom staan. Anderen komen daar pas achter bij het
zorgvuldig, zin voor zin, ontrafelen van de verwoording. Zo helpt de methode
tijdens het uitvoeren van het stappenplan een efficientere oplossing te vinden.

Op analoge wijze worden de overige kleinst mogelijke zinnen behorend bij de
gegeven verwoording genoteerd:

Zin 2 In figuur 1 staat -^ in de 4"" rij.
2 3*
3 2*

Zin 3 In figuur 1 staat • in de 2*"' rij.
2 1*
3 4*"

Zin 4 In figuur 1 staat -L richting N.
2 O
3 Z

De leerlingen construeren in hun eigen woorden de kleinst mogelijke zinnen. Deze
zinnen geven feiten en belangrijke begrippen weer in de informatie, want met
behulp van de belangrijke begrippen formuleer je de feiten. De leerling rafelt
daardoor de eigenschappen van de begrippen uiteen. Volgens Ausubel (1986) is de
eigen activiteit een van de belangrijkste zaken voor cognitieve processen en
strategieen bij de begripsvorming van de leerling. Begrippen ontstaan niet door
een passieve ovemame van een gegeven definitie; zij moeten door de leerling
actief geconstrueerd worden door handelend en denkend met het materiaal bezig
te zijn.
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Bij dit actief denken en handelen speien zowel de begripsmatige voorkennis als
allerlei algemene denkactiviteiten, zoals abstraheren, discrimineren, hypothesen
opstellen en toetsen, een grote rol (Tennyson. 1994). Dat een leerling wellicht niet
meteen de goede weg neemt, is helemaal niet erg. Juist dan moet de leerling
beslissingen nemen om tot een goede formulering van nieuwe begrippen te
komen. Dat leerlingen niet regelrecht op het einddoel afgaan, is het voomaamste
verschil tussen de sturende en zelfontdekkende beheersing van een begripsschema.
Bij dc zelfontdekkende aanpak gaan de leerlingen niet regelrecht op het einddoel
af, maar kunnen zij </oor v«//tv» en o/7.v/aa« en längs allerlei schijnbaar 0«m></»#e
omwegen het begripsschema zelf construeren, aldus Klausmeier (1985). Dat helpt
hen bij het opsporen van leemten, tegenstrijdigheden en misvattingen in hun
bestaande kennisrepcrtoire.

Door uitecnrafeling in kleinst mogelijke zinnen construeren de leerlingen actief
een begripsschema. Daarmee kunnen ze begripsmatig op een hoger niveau
functioncrcn.

4.5 Stap 5: gccf dc grole lijncn en dc begrippcn weer

In stap 5 worden de gebruikte begrippen en de relaties tussen de begrippen
weergegeven met behulp van de kleinst mogelijke zinnen van stap 4. In de kleinst
mogelijke zinnen worden alleen de waarden die veranderen weergegeven.
Daardoor komen in de zinnen de veranderingen duidelijk naar voren. In deze stap
worden alle begrippen die veranderen, benoemd en bij ieder begrip wordt vermeid
waarmee het wordt aangeduid. Vervolgens worden de zinnen met behulp van de
benoemde begrippen in algemeen geldende grote lijnen weergegeven. Bij deze
stap worden de kleinst mogelijke zinnen uit de voorbeelden gekoppeld aan de
abstrafte grote lijnen. De literatuur wordt besproken onder de titel 'Aangeven van
structuur met grote lijnen en begrippen'.

4. J. / Foor6t'c/</t'M wi/i .v/a/> 5

Bij het voorbeeld van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk luiden de
elementaire zinnen:

Zinl De rechter pijl stelt het verkeer in deze richting voor.
linker de andere

Zin2 De rechter pijl is wit.
linker rood

Beide zinnen zeggen iets over het begrip />///. In zin 1 zegt het begrip />/// iets over
het begrip n'c•/»*/>«,' en in zin 2 zegt het begrip />;// iets over het begrip /t/ewr. In
deze elementaire zinnen worden dus drie begrippen genoemd. Alle begrippen
moeten in deze stap een eenduidige naam krijgen en van alle begrippen moet
worden aangegeven waamiee ze worden aangeduid. Om aan te geven dat het over
een begrip gaat. wordt de naam van het begrip tussen < > geplaatst.
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Begrippen <PÜ'> aan rechter of linkcrkant.
<richting> van deze of andere kam.
<kleur> wit of rood.

De omschreven begrippen worden op de piek van de verändernde waarden in de
zinnen geplaatst. Zo ontstaan de verschillende typen zinnen die de grote lijnen
weergeven van de informatie:

Grote lijn 1 <pijl> steh verkeer in <richting> voor.
Grote lijn 2 <pijl> heeft <kleur>.

In het voorbeeld van de intelligentietcst worden de gebniikte begrippen en de
grote lijnen die daaruit ontstaan als volgt met clkaar verbunden:

Begrippen <figuur~» met figuunuimmer 1 tot 4.
<kolom> met kolomnummer I tot 4.
<rij> met rijnummer 1 tot 4.
<richting> met N. O. W , Z.

Grote lijn 1 In <figuur^ staan beide tekens in <kolom>.
Grote lijn 2 In <figuur> staat het teken -*- in •>• r ip .
Grote lijn 3 In <figuur> staat • in <rij>.
Grote lijn 4 In <figuur> hceft -L <richting>.

4. J.2 /4a/igeve»j vein 5/rMc/««r iwt

Het onderzoek van Schmeck, Geisler-Brenstein en Cercy (1989) leverde
aanwijzingen op dat er drie verschillende aanpakken te onderscheiden zijn bij het
leren van begrippen. In de eerste aanpak proberen Studenten het begrip te leren via
het zoeken naar interne verbanden binnen het studiemateriaal; dit wordt (1) (//<?/>
verwer/te/j genoemd. In de tweede aanpak proberen Studenten het begrip te leren
via het zoeken naar structuur tussen de studiestof en de zaken die bekend zijn uit
persoonlijke ervaring; dit heet (2) e/tf/>ora/;e/ venverfa-Ti. In de derde plaats
onderscheiden de schrijvers nog de strategische benadering van (3) het ««(/wm/t'n
VOM /e/7en. Die laatste heeft betrekking op de mate waarin Studenten feitelijke,
gedetailleerde informatie verwerken en onthouden. Bij voorbeeldgestuurd leren
worden deze drie verschillende aanpakken gecombineerd. Aan de hand van
voorbeelden uit hun ervaringswereld, waarbij leerlingen gebruikmaken van
e/afeora/it/ ventwfcvi, vinden ze door het uitvoeren van het stappenplan de grote
lijnen. De abstracte grote lijnen geven de interne verbanden tussen de begrippen
aan waardoor leerlingen de lesstof <Ä?p £MH«£« vemwfo?«. Voorts kunnen
leerlingen gebruik maken van de begrippen die reeds aanwezig zijn, waardoor ze
de nieuwe kennis gemakkelijk kunnen onthouden.

Ausubel (1968) formuleerde een cognitieve onderwijstheorie, die de nadruk legde
op het feit dat nieuwe informatie direct zou moeten aansluiten bij reeds eerder
verworven informatie. Ausubel ging ervan uit dat informatie in het geheugen
hierarchisch georganiseerd is. Dit wil zeggen dat de begrippen en principes in ons
hoofd gerelateerd zijn, of gerelateerd kunnen worden, aan onder- en
bovengeschikte begrippen. Dat kan alleen wanneer er in het geheugen een relatie
gelegd wordt tussen nieuwe informatie en bestaande begrippen. Ausubel sprak van
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een cognitieve structuur, waarbij sprake is van betekenisvol leren,
/«/rw/rt#. In de overige gevallen is er sprake van uit het hoofd leren, ro/e /earning.
Bij voorbeeldgestuurd leren vindt de leerling de relaties tussen de begrippen door
het uitvoeren van het stappenplan. Elke relatie op zichzelf is begripsvormend tot
de begrippen. Hierbij worden de relaties gezien als ankerpunten die een
gcheugenspoor tot stand brengen om het begrip adequaal te formuleren en voor
lange tijd te onthouden. Door deze activiteit komen leerlingen al zelfontdekkend
tot een vorm van /ntw»/nj^/i// /twn/Vyj. oftewel tot een diepe verwerking van het
begrip.

4.6 Stap 6: teken de informatiegrammatica met dc voorbeclden

In stap 6 worden de begrippen en grote lijnen van de informatie zoals die
gevonden zijn bij stap 5 in een overzichtelijk diagram weergegeven. In het
diagram worden de begrippen voorgesteld door rondjes. Bij de rondjes wordt de
naam van het begrip gczet. I)e grotc lijnen worden weergegeven door een aantal
rechthockjes nuast elkaar. Het aantal rcchthoekjes is afhankclijk van het aantal
begrippen dat in de grotc lijn een rol speelt. Voor ieder begrip wordt een
rcchthoekje getckend. ledcr rechthockje wordt verbonden met het begrip dat daar
gcbruikt wordt. Zo ontstaat een diagram van begrippen. grotc lijnen en relaties
daartusscn. l)c gctckende verbindingen geven aan welke begrippen gcbruikt
worden in dc grotc lijnen van dc lntormauc. up de/x- manici woidi dc Mimiuui
grafisch weergegeven in een diagram. Zo ontstaat de informatiegrammatica die
ecu samenvatting gee ft van de informatie. De informatiegrammatica wordt
waardevoller door bij de grotc lijnen de voorbeelden te plaatsen die als ankerpunt
kunnen dienen. De literatuur wordt besproken onder de titel 'Samenvatten tot de
informatiegrammatica'.

¥. 6./ ^oor/>ee/</e/i van ^/op 6

De structuur van de informatie van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk geeft
drie begrippen weer: de <pijl"\ de <richting> en de <kleur>. Met gebruikmaking
van de begrippen zijn twee grote lijnen geformuleerd: '<pijl> stelt verkeer voor in
<richting>' en *<pijl> heeft <kleur>'. Het bijbehorend diagram is weergegeven in
figuur 4.7.

Het diagram in figuur 4.7 laat zien dat twee grote lijnen belangrijk zijn. De
structuur komt duidelijk naar voren, omdat de begrippen verbonden zijn met de
rcchthoekjes op de plaats waar ze moeten worden ingevuld. We zien dat het begrip
<pijl> in beide grote lijnen een rol speelt. Een grote lijn zegt iets over de richting
van dc pijl en de andere grote lijn zegt iets over de kleur van de pijl.
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<pijr> steh \Cficcr vooc in <nchting> voor
RicKiing

<pijl> heeft <kleur">
Klcur

Kiguur 4.7: het diagram behorend bij de analyse van de hetckenu van het
verkecrsbord in Aldlsjcffc.

Bij dc intelligentietest worden er in de stnictuur vier bo(trippcn genoemd.
<figuur>, <kolom^, < n p en • richting^. Met behulp van de/.c begrippen /.ijn de
vier grote lijnen gegeven:

Grote lijn 1 In <figuur> staut beide tekens in <kolom>.
Grote lijn 2 In <figuur> staat het token -*- in <rij>.
Grote lijn 3 In <figuur> staat • in <rij>.
Grote lijn 4 In <figuur> heeft -*- *richting>.

Het bijbehorend diagram wordt getoond in figuur 4.8. In het diagram zijn de vier
begrippen en de vier grote lijnen weergegeven. Door de loop van de verbindingen
is duidelijk te zien dat in iedere grote lijn het begrip figuur een rol speelt. Verder

Figuur
(1 tot 4) In <figuur> staan tekens in <kolom>

In <figuur> staat -L in<rij>

In <figuur> staat • in<rij>

In <figuur> heeft -*- ^richting>

Kolom
tot 4)

Rij
(I tot4)

Richting
(N, O, Z, W)

Figuur 4.8: het diagram behorend bij de analyse van de intelligentietest.
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komt in het lijnenspel duidelijk naar voren dat er in twee zinnen een relatie wordt
gelegd tussen figuur en rij.

De informatiegrammatica gee ft in een diagram een samenvatiing van de
informatie met behulp van de geformuleerde begrippen en de gevonden grote
lijnen.

Het lamcnvattcn van de informatie gcbeurt in de informatiegrammatica. Deze
geeft alle begrippen weer en de relaties tussen de begrippen. Bij betekenisvol
Icren, zo stcldc Ausubel (1964) moeten adequate ankerpunten gevonden worden
waarnan nieuwe informatie vastgeknoopt kan worden. Hij onderscheidde drie
mogclijkhedcn. Ten eerste, de meer concrete, specifieke en ondergeschikte
begrippen dienen te worden gerelateerd aan meer algemene, abstracte,
bovengeschikte ankerpunten. Ausubel noemde dat .fi//wr<//mtfe VM/WM/W/?//V>H. Bij
het voorbeeld van het leren van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk, kan dat
met de uitspraak: 'Dit blauwe rechthoekige verkeersbord waarschuwt, dus is een
waarschuwingsbord'. Ten tweede, algemene, abstracte en bovengeschikte
informatie dient te worden gerelateerd aan mecr concrete, specifieke en
ondergeschiktc ankerpunten, .v///>twr<//>i<//f /iww/'wjj. Een voorbeeld daarvan is
'Alle blauwe rechthoekige verkeersborden zijn waarschuwingsborden, dus dit
verkeersbord is een waarschuwingsbord'. Ten derde, <ww/>;>i<jtor/V// /ertrn/'ntj is
noch bovengeschikt, noch ondergeschikt. Dat kan met de uitspraak: 'Het
verkeersbord waarschuwt voor verkeer dat zieh niet houdt aan het verkeersbord
aan de andere kant van de brug'. De weg van .vw/w*//note .VM/>.VMW/?//YJ« is volgens
Ausubel de beste (zie figuur 4.9). Dan wordt er namelijk geleerd vanuit mentale
voorsteHingen die relevant zijn voor de nieuwe begrippen. Het leren sluit daarbij
aan en kan daardoor betekenisvol verlopen. Het is belangrijk voorstellingen te
hebben met voldoende inherente stabiliteit om goede ankerpunten te zijn. Deze
ankerpunten kunnen een integrerende rol vervullen om nieuwe kennis bij aan te
laten sluiten.

l\pe waarsclniwings-
borden

Voorbecld J I I I c«m/>mi;/(>rii;/
brug Aldtsjerk

Figuur 4.9: schemattsche weergave van dc mogclijke adequate ankerpunten voor betekenisvol
leren volaens Ausubel (1*K>4>.
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Vanuit concrete voorbeelden leidl de leer ling zelf de abstracte grote lijnen a f. dus
met behulp van .vw/>or</i/ia/c .vMA.vwm/>/io«. Dat is een betekenisvolle en /ekere
manier van leren. Eigen concrete voorbeelden /ijn daarbij uitstckcnde
ankerpunten. De verkregen informatiegrammatica geeft de samcnvatting van de
relaties en begrippen van de infomiatie. samen met de ankerpunten.

4.7 Stap 7: zoek overeenkomsten en verschlllen

In stap 7 worden de overeenkomsten en verschillen tussen de voorbeoldon
gezocht. De discussie over het vindcn van de overeenkomsten en de verschillen
vindt plaats in een zogenaamde vm/w/<A7»M/w#.v<//<//<><>,ij. IX* belangrijkste punten
in de discussie zijn de r<>r<j//'ri';7 en M/i/ct/cir. De f«f<///7«7/ geeft aan of voor alle
waarden van dat begrip de grote lijn geldt. IX* totaliteit wordt weergegeven door
een • op de verbinding van het begrip met de grote lijn te plaatsen. IX* i/me/Vr//
gee ft aan of een waarde van een begrip bij een bepaalde grote lijn uniek is, dus
slechts een keer voorkomt. IX" ii/i/c/'/c/r wordt weergegeven met een «• boven het
rechthoekje in de grote lijn waar een bepaalde waarde slechts een keer mag
worden ingevuld. Na de voorbeelden ga ik in 4.7.2 nader in op het beter gebmiken
van de eigen intelligence. Dit leidt tot een kortcre oplossing. IX* litcratuur wordt
besproken onder de titel "Gezellig leren tijdens de verduidelijkingsdialoog'.

4.7. / Koorftee/dew VOM stop 7

Bij het voorbeeld van het verkeersbord bij de brug in Aldtsjerk komt er een
tofa//7e/7 bij het begrip pijl in beide grote lijnen. Want /«/m? pijl heeft een richting
en /eden? pijl heeft een kleur. De totaliteit wordt weergegeven in het diagram door
een • te plaatsen op de verbindingen van het begrip pijl met de grote lijnen. De
WH/C/7(?/7 komt ook bij beide grote lijnen voor. Want iedere pijl heeft .\7«7;/.v tVw
richting en iedere pijl heeft .s/ec/itt £><?« kleur. De uniciteit wordt weergegeven door
een <-> boven de rechthoek waarmee die pijl in de grote lijn verbunden is.

De totaliteit en uniciteit plaatsen gaat gemakkelijker als het diagram is voorzien
van de gegevens uit de voorbeelden, omdat dan een voorstelling kan worden
gemaakt. Tijdens de discussie over overeenkomsten en verschillen is het de
bedoeling dat de leerlingen actief proberen wat ingevuld mag worden en wat niet.
Bijvoorbeeld: de tweede zin '<pijl> heeft <kleur>' mag worden ingevuld met 'de
rechter pijl heeft kleur wit'. Dan mag deze zin niet meer worden ingevuld met 'de
rechter pijl heeft kleur rood'. Als reden wordt bij de discussie gegeven dat iedere
pijl slechts een kleur mag hebben. De uniciteit wordt vervolgens weergegeven
boven het rechthoekje waar de pijl wordt ingevuld door een «-» . De leerlingen
construeren zo, door vallen en opstaan en längs allerlei schijnbaar onnodige
omwegen, zelf het juiste begripsschema.

Het diagram, dat de samenvatting van de informatie weergeeft, wordt op deze
manier uitgebreid. Bij het teruglezen van het diagram wordt een • verwoord door
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'iedere' en een «-» met 'slechts 6en'. De zinnen in figuur 4.10 worden daarmee
gelezen als 'iedere pijl nee ft slechts een richting' en 'iedere pijl heeft slechts een
kleur'. Dit zijn precies de grote lijnen die het verkeersbord aangeeft.

Pijl
(rechter,
linker)

<pijl> heeft <richting> Richting
(omhcKig.

omlaag)

om/oag

cpijl> heeft <kleur>
Kleur
(wit. rood)

/fMtrr
x recA/t r root/

Figuur 4 10 hcl diagram met hclangrijksie bcpcrkingsregels •-- en • behorend bij de
unul)sc van dc bclckcnis \un hcl \crkccr>hord in Aldujcrk.

De doccntcn die op weg naar meer waren, wilden andere infbrmatie overbrengen.
Zij wilden overbrengen dat er verschillende typen borden bestaan: een
waarschuwiiigsbord dat vierkant en blauw is en een verbodsbord dat rond is en wit
met een rode rand. De twee grote lijnen van een type verkeersbord luiden: 'een
type verkeersbord heel't een vorm' en 'een type verkeersbord heeft een kleur'.
Deze twee eigenschappen samen geven het unieke begrip (ype verteeryfton/ weer.
De eombinatic van beide begrippen is uniek. dus dat dient weergegeven te worden
met een uniciteitspijl. Met bijbehorende diagram staat in figuur 4.11. Het diagram
in llguur 4.11 moet gelezen worden als 'ieder type verkeersbord wordt uniek

Vorm Kleur

Type verkeersbord

Figuur 4.11: het diagram behorend bij de unieke typen verkecrsborden.
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bepaald door een unieke combinatie van vorm en kleur". Op deze tnanier kunnen
unieke begrippen die uit meerdere eigenschappen bestaan worden weergegeven.
Het diagram toont een samenvarting van begrippen en relaties daartussen. hoe
complex de ontrafeling van de begrippen tx>k mag worden. In het diagram in
figuur 4.11 is duidelijk te zien dat de docenten op weg waren naar ineer dan alleen
het uitleggen van de betekenis van het verkeersbord bij dc brug in Aldtsjcrk.

In het voorbeeld van de intelligentietest worden tijdens de discussie de volgende
totaliteiten en uniciteiten gevonden:

Grote lijn I In (A&r? <figuur> staan tekens m t *<vr in <kolom>.
Grote lijn 2 In /ft/ere <figuur> Staat het teken J- tv/i *eer in <rij>.
Grote lijn 3 In /«/ere <figuur> staat • t-tv» Atvr in <rij>.
Grote lijn 4 In /«/ere <figuur> hecft -*- »v« ^richting>.

Hieruit volgt dat in de grote lijnen alle figurcn 1 tot en met 4 een keer voorkomen.
Deze figuurnummers staan cursief genoteerd in figuur 4.12. Ook de andere
waarden zijn ingevuld. zoals voor de eerste grote lijn: in figuur / staan beide
tekens in kolom /. in figuur J in kolom «?. in figuur .* in kolom .< en in figuur •/ is
het kolomnummer? Uit bovenstaande discussie volgt nog niet dat in figuur 4 dc
beide tekens in kolom 4 staan. Dat volgt pas uit het feit dat in de figuren beide
tekens in /«/«re kolom .v/tr/i/.v tr/i *tvr voor mögen komen. De /ri/<;/;rrfr en
M/i/o/e/r moeten tijdens de discussie niet alleen van het begrip figuur worden
gegeven, maar ook van het begrip ko/om. De Jeeri/rig rriuef dus exp/ic/e(
formuleren 'in iedere kolom komen beide tekens slechts een keer voor in een
figuur'. Als grote lijn genoteerd luidt deze zin: 'In iedere <kolom> staan tekens
een keer in <figuur>'. Dit is precies de omkering van de grote lijn 1.

De overige grote lijnen moeten analoog bekeken worden. Na de expliciete
verwoording dat 'in iedere kolom mögen de beide tekens slechts eön keer
voorkomen', 'in iedere rij komt teken -L slechts een keer voor', 'in iedere rij komt
teken • slechts een keer voor' en dat 'in iedere richting komt teken -L slechts een
keer voor' volgt de goede oplossing van deze intelligentietest: in figuur 4 staan
beide tekens in kolom 4, het teken -L staat in rij 1 , het teken • staat in rij 3 en het
teken -L staat richting W. Alleen figuur E voldoet aan al deze voorwaarden en is
dus de goede oplossing. De bijbehorende totaliteiten en uniciteiten zijn in figuur
4.12 op de juiste plaatsen aangegeven.

Tijdens de discussie moet ook de omkering van de grote lijnen besproken worden.
Dit zorgt ervoor dat een leerling die een grote lijn andersom had geformuleerd ook
alle mogelijke situaties in de discussie betrekt. De methode leidt dus onafhankclijk
van de keuze van verwoording tijdens de discussie tot de goede oplossing. Daarbij
is het tekenen van het diagram niet het doel, maar de weergave van de uitkomst
van de discussie.
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Figuur
( I tot 4)

In <flguur> staan tekens in <kolom>

In <figuur> staat -*- in<rij>

In <fiKuur> staat • in<rii>
* • « •

/ 2
2 /
J 4
4 ?

In <figuur> heefl -*- <richting>

«4 •"* •

Kolom
(1 to«4)

Rij
(1 tot 4)

Richting
(N.O.Z. W)

O
Z

Figuur 4.12: het diagram behorend bij de analyse van de intelligentietest. waarbij de
totnliteitcn (•) en unicitcitcn (•-->) /ijn aangegeven.

.̂ 7,2 goea" ftcnu//^n van

Als voorbeeld dat het uitvoeren van het stappenplan een opstap is naar het goed
benutten van de eigen intelligence, ga ik de oplossing van de intelligentietest na
(figuur 4.13).

1
1

1
T 1 1

4 1

1

_•j

M M

lil! 1

1 2 3 4 A B C

Figuur 4.13: de opgave voor de intelligentietest.

D
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Uit de combinatie van de grote lijn I (in ieder figuur staan beide tekens slechts in
ien kolom) met de uniciteit van het begrip kolom. kun je cone luderen dat beide
tekens met zekerheid in kolom 4 moeten staan. Dan blijven als mogelijkc gocde
antwoorden tlguur D en F over. Uit de combinatie van de grote lijn 2 (in ieder
flguur staat het -*- teken slechts in een rij) met de uniciteit van hct begrip rij. kun jc
concluderen dat het -L teken met zekerheid in rij 1 moet staan. Hierdoor blijven
dezelfde twee oplossingen D en F over. Analoog geldt dat voor dc grote lijn 3: het
teken • moet in iedere flguur in een andere rij staan. Na hct toepassen van grote
lijn 4 (dat de orientalle van het teken -*- in ieder flguur anders is) blijkt pas dat de
eenduidige oplossing tlguur F. moet zijn.

De grote lijn I samen met de grote lijn 4 is op zichzelf al voldoendc om tot de
goede oplossing te komen. Het gaat dus om (a) 'de tekens staan in ieder liguur in
verschillende kolommen' en (b) "de orientalie van -*- is in iedere ("igiuir anders'.
Het is dus overbodig de grote lijnen over de plaats van beide tekens in de rijen te
gebruiken om tot het goede antwoord te komen. Cioed beschouwd kunnen we toe
met slechts twee van de vier grote lijnen. want het is volstrekt overbodig leiten die
je niet gebruikt te verifie'ren. Dat maakt de oplossing een sink intelligenter. De
volgende begrippen en grote lijncn zijn voldoende om tot dc goedc oplossing van
de intelligentietest te komen:

Begrippen <figuur> met figuurnummer I tot 4.
<kolom> met kolomnummer I tot 4.
<richting> met N, O, W , Z.

Grote lijn 1 In <figuur> staan tekens in <kolom>.
Grote lijn 4 In <figuur> heeft teken -*- <richting>.

Tijdens de verduidelijkingsdialoog worden overeenkomsten en verschillen in de
voorbeelden gezocht. Dat draagt er toe bij om je eigen intelligence zo efficient
mogelijk te gebruiken.

4.7.5 Geze///g /ere« ry

Bij de verduidelijkingsdialoog wordt eenduidig de informatie besproken en
vastgelegd. De belangrijkste discussiepunten zijn: (1) te bepalen of a//e waarden,
die een begrip kan hebben, voldoen en (2) of de waarden v/ec/j/.v eV/i ieer mögen
worden gebruikt. Deze beperkingen vereenvoudigen de gegeven informatie
aanzienlijk. Tijdens de verduidelijkingsdialoog moeten de leerlingen via het
stellen van vragen de beperkingsregels aangeven bij de gevonden grote lijnen. Met
je eigen taalgebruik nieuwe begrippen en hun relaties toetsen aan je eigen
ervaringswereld is een sociaal gebeuren. De discussie wordt eerst gevoerd tussen
leerlingen onderling. Als ze er samen niet uitkomen, kunnen ze het verschil van
inzicht over een nieuw begrip of relatie voorleggen aan een docent. Matthijssen
(1991) beschrijft dat voor het /woc/a/e leerlingperspectief van de Nederlandse
leerling in het voortgezet onderwijs geze///gAe/rf onder elkaar van primair belang
is. Lessen moeten het welbevinden niet verstoren. De verduidelijkingsdialoog is
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ecn gezellige en sociale bezigheid om over ervaringen van jezelf of van
medeieerlingen te discussieren. De leerling verliest daarbij de angst dat vragen
worden ingedeeld in slimme of stomme vragen. Ze dürft daardoor eerder vragen te
stellen, waardoor het leren verbeten.

Boekaerts (1988) heeft een model ontwikkeld dat dynamisch-affectieve aspecten
intcgreert met cognitieve begrippen uit de (leer)psychologie. Dit model geeft
inzicht in de manier waarop twijfels en emoties het oplossen van taken verstoren.
Een belangrijke uitkomst van het model is dat het weinig effectief is, soms zelfs
schadclijk, om Iccrlingen tc dwingen zieh te concentreren op de leerstof. Hun
cognitief leerproees is op dat moment ondergeschikt aan het zoeken of streven
naar een ander soort voldoening. Daarom dient aandacht te worden geschonken
aan het in de hand krijgen van de dynamisch-affectieve aspecten bij het leren. De
gc/elligc en sociale discussie tijdens de verduidelijkingsdialoog moet wel leiden
tot het plaatsen van de beperkingsregels als totaliteit en uniciteit. Het uitvoeren
van het stappenplan waarborgt dat de discussie ergens toe leidt. De dynamisch-
affectieve ruimte van het leerproees is dus aanwezig, maar wel beperkt.

AI discussißrend over de overeenkomsten en de verschillen die in de grote lijnen
beslotcn liggen, wordt er een beeld gevormd van de gegeven informatie. De
intormatic die reeds vastligt in de struetuur van het geheugen bepaalt de
waarneming van de werkelijkheid cn beperkt het denken, aldus Boekaerts en
Simons (1995). Dit zou misconeepties in de hand kunnen werken. Het is
kenmerkend voor ecn onderwijsstrategie die er op gericht is om misconeepties
geen kans te geven, dat leerlingen gedwongen moeten worden verbanden te leggen
tussen nieuwe leerstof en hun misconeepties (Ali, 1990). Leerlingen moeten dus
hun misconeepties - ook voor zichzelf - explicieter krijgen, bijvoorbeeld door ze
onder vvoorden te breiigen. Tijdens de verduidelijkingsdialoog worden
voorbeelden en tegenvoorbeelden onder woorden gebracht om de
beperkingsregels vast te stellen. Het aantal misconeepties wordt daardoor tot een
minimum beperkt. Door het genereren van voorbeelden die niet alleen verifieren
maar mogelijk ook falsifieren bij het vaststellen van de totaliteit en uniciteit,
zoeken de leerlingen in hun gehele kennisveld naar nadere uitwerkingen. Dit komt
de kennisintegratie zeer ten goede. Zo vindt de leerling zelf andere voorbeelden
uit zijn ervaringswereld die de nieuw geleerde begrippen duidelijker maken en
waardoor de voorkennis ten volle wordt benut.

4.8 Stap 8: plaats de grote lijnen in de ervaringswereld

In stap 8 wordt er gezocht naar de grote lijnen van de informatiegrammatica; dit
noemen we de metagrammatica. De informatieanalysemethode gaat ervan uit dat
iedere infonnatieoverdracht plaatsvindt in drie lagen (zie ook 2.10 en 3.4.5): de
kleinst mogelijke zinnen die de ./«ten weergeven, de #rote ////je« en de .««nen/iang
V(/H </f u/o/»' /i/>K7i. Infonnatieoverdracht gebruikt alle drie de lagen, niet meer en
niet minder. Alle drie de lagen zijn even belangrijk en ze zijn alle drie onmisbaar.
Door het stappenplan toe te passen op de /t»i7e« in de onderste laag worden in
middelste laag de jjrof? /»/mv? gevonden: dit wordt ook wel de informatie-
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grammatica genoemd. Door het toepassen van net stappcnplan op do ymfc
wordt in de bovenste laag de .vtwuvi/wrtg V<J/I <A' j ; n * ' ///>»f» gevonden; dit wordt
ook wel de metagrammatica genoemd. Voorbeelden uit een ander kennisveld
kunnen zorgen voor kennistransfer. met name als de essentie van dc wmtvj/nwig
von Jf grote ///«t>n gelijk is, dus als ze de/eltUc metagrammatica hebben. Kennis-
transfer wordt opgang gebracht door de grote lijnen te vergelijkcn met
voorbeelden uit de ervaringswereld van de leerling met de/elfde metagrammutica.
Ik zal dit metagrammaticale voorbeelden uit een ander kennisveld noemen. De
literatuur wordt besproken onder de titel 'Zorgen voor transfer van vtx>rkennis'.

von

Uit de informatiegrammatica (figuur 4.8) van de betekenis van het verkeersbord
bij de brug in Aldtsjerk kun je de grote lijnen aflezen: op het verkeersbord staan
pijlen met een richting en kleur. De .v<w»<7»/itiMg WI/I </<• jt»/v>̂ t' ///>UTt Staat niet op
het verkeersbord en moet verteld worden. Het luist als volgt: de richting van ccn
pijl gee ft de richting van een verkeersstroom aan en de kleur rood gee ft aan dat
voorrang moet worden verleend. De betekenis van het verkeersbord wordt vooral
duidelijk door het voorbeeld dat twee auto's tegenover cikaar op de brug staan en
niet verder kunnen. Het is een voorbeeld van de v</wi7»/i<//ig mw <A> gra/e ///««•« uit
de bovenste laag. De .v<i«n>H/»<mg vwi </c grate ///mv» van het verkeersbord wordl
bovendien gekoppeld aan een mctagrammaticaal voorbeeld uit een ander
kennisveld dat alom bekend is. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen van een trein.
Bij het in- en uitstappen behoef je geen bord te plaatsen wie er voorrang heeft,
want de grote lijn is dat de uitstappers van de trein voorrang hebben. Dit
voorbeeld uit de bovenste laag koppelt begrip dat er al was uit de ervaring van de
leerling, aan de nieuw te leren grate ///>?«?. Dit metagrammaticale voorbeeld uit
een ander kennisveld plaatst de te leren grote /fj'nen in de ervaringswereld van de
leerling.

Bij de intelligentietest is de metagrammatica niets anders dan het kunnen oplossen
van dit soort tests. Als je dit soort tests vaker doet, word je steeds behendiger in
het oplossen ervan. Een grotere oplossingsvaardigheid bereik je niet, of minder,
als de oplossing door iemand wordt verteld, die verwoordt dan de grate ///«?« uit
de middelste laag. Een grotere oplossingsvaardigheid bereik je het best door de
puzzel zelf op te lossen, dus door het systeem achter de oplossing te begrijpen: dat
systeem geldt niet alleen voor deze test, maar ook voor andere. Je leert veel meer
van het begrijpen van voorbeelden uit de bovenste laag dan van voorbeelden uit de
middelste laag.

Zorgen voor /raw.s/er vcrw

Voorbeelden uit de metagrammatica zijn bij uitstek geschikt voor transfer met de
bedoeling om voorkennis beter te benutten. Ik merk nogmaals op, dat de meta-
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grammatica de bovenste laag is van de drielagenstructuur waarin informatie-
overdracht plaatsvindt.

Om aan te tonen dat er slechts drie lagen zijn, neem ik het voorbeeld van de
informatieoverdracht zelf. Neem aan: er is een .vWe/tf die wat wil leren. De

(onderste laag) leert de grote lijnen van een c/oct'«/ (middelste laag). Deze
leert de grote lijnen lesgeven van een c/oce«/ voor </ocen/e/i (bovenste

laag). f)eze (/«Ml vww </«CX'W/«TI (bovenste laag) krijgt op zijn beurt les van een
doccnt, maar dat is niets anders dan een </ocewr voor </orewte« (ook bovenste laag).
Dus ingewikkeldcr dan drie lagen wordt het niet.

lien ander voorbeeld dat informatieoverdracht in drie lagen plaatsvindt en niet in
mcer dan drie, stamt uit mijn eigen leven. Het gaat over leren. Ik leerde van mijn
ouders. Van mijn ouders leerde ik de belangrijke principes om te leven, noem dat
'dc tien geboden". De grote lijnen waaraan je moet voldoen om netjes te leven.
Van mijn grootouders leerde ik meer waarom die grote lijnen nodig waren. Zij
gingen crvan uit dat ik netjes was opgevoed en me aan de tien geboden hield. Mijn
grootouders leerden me meer de filosofie van het leven. Wat kun je met die tien
geboden? Zij leerden me meer het t'//<A' #f/>oJ: 'Gij zult genieten'. Mijn
overgrootouders zouden voor mij, als ik ze had gekend, niet belangrijker zijn
gewecst dan mijn groolouders. Van mijn overgrootouders zou ik ook dc bovenste
laag, het elide gcbod, hebben geleerd. Weer drie lagen. Toch zijn mijn
ovcrgrootoudcrs bclangrijk voor mij geweest om iets van te leren. Mijn
overgrootouders waren namelijk belangrijk als ouders van mijn grootouders en als
grootouders van mijn ouders. Het blijven dus drie lagen, alleen de struetuur
herhaalt zieh.

Fen belangrijke kritiek op het gangbare onderwijs is dat er te weinig rekening
wordt gelnuiden met de voorkennis van leerlingen. Algemene intelligentie blijkt
volgens Boekaerts (1995) een minder goede voorspeller van schoolprestaties te
zijn dan wel eens wordt gedacht. Met name voorkennis en cognitieve strategieen
zijn zeker /.o bclangrijk. Ook volgens Schneider (1988) zijn verschillen in
voorkennis van grotere invloed op leerprestaties dan verschillen in intelligentie.
Voorkennis wordt bij voorbeeldgestuurd onderwijs geactiveerd door de
voorbeelden uit de ervaringswereld van de leerling te gebruiken. De voorbeelden
moctcn niet komen uit de middelste laag, dat zijn bij de natuurkunde de
rekenopgaven van de fomiules. Belangrijker voor het begrip is het begrijpen van
de essentie van de .v<i/wt7i/;<jwij V«M </t' jjrote /y>ie/i uit de bovenste laag, de
metagrammatica. Het gebruik van metagrammaticale voorbeelden uit een ander
kennisveld noemt men fr<wi.v/tr. Hieronder wordt verstaan het gebruik van kennis
die in een bepaalde situatie geleerd is en van vaardigheden die in een andere
context zijn opgedaan.

Transfer van kennis uit een ander domein vindt zelden spontaan plaats (Gray en
Orasanu, 1987; Brooks en Dansereau, 1987). Uit onderzoek van de Münchener
groep van Schneider, Korkel en Weinert (1988) blijkt dat er over het algemeen
verbazingwekkend weinig //ww/l»r optreedt. Zo legden Gick en Holyoak (1987)
proefpersonen het probleem voor hoe men een kankergezwel kan bestrijden via
bestraling zonder het omliggende weefsel te beschädigen. Een oplossing voor dit

88



probleem zou kunnen zijn het van alle kanten richten van zwakke stralen op het
gezwel. De zwakke stralen zijn op zieh zelf niet schadelijk. maar bij elkaur geteld
wcl effectief om het gezwel bestnjden. Na dit probleem met hulp te hebben
opgelost. kon slechts een zeer klein gedeelte van de proefpersonen het analoge
probleem oplossen hoe een generaal een stad kan veroveren. namelijk door deze
van alle kanten tegelijkertijd binnen te vallen. Transfer vindt dus zelden spontaan
plaats. Rossum en Schenk (1984) vonden echter in hun onder/.oek dat hoe mecr de
mentale leermodellen waren uitgewerkt. des te veelzijdiger de Studenten te work
konden gaan bij het leren. Voorbeeldgestuurd leren vraagt de leerlingen expliciet
metagrammaticale voorbeelden te genereren ter controle van het juiste begrip van
de .«j/ntv?/w«# van #rr>/e /i/'mvi. De verwachting is dat leerlingen hier zo bedreven
in raken, dat ze hun ervaringen en voorkennis beter en vaker gebruiken. Door
rnjH.v/iT tussen verschillende vakgebieden vanuit eerder opgedanc ervaringen,
benut de leerling zo veel mogelijk voorkennis.

Er zijn onderzoekers die ervan uitgaan dat transfer niet bestaat. Zij nemen aan dut
kennis en vaardigheden geindexeerd worden door ervaring in een speciiicke
context (Duffy en Jonasscn 1991; EJrown. Collins en Duguid 1989). Dit betekent
dat algemene kennis en vaardigheden allccn in het kader van de gcbmikcrscontcxt
betekenis hebben. Als je de ervaring hebt 'Geef voorrang" bij het in- en uitstappen
van een trein wil dat niet /.eggen dat je dit dan ook kunt toepassen bij do smullc
brug in Aldtsjerk. De leertheorie van deze onderzoekers komt met twee hegrippen
voor de kennelijke restricties op het gebruik van ervaring in andere contexten:
gecom//Y/o«a/«ce/Y/e /renn/.v en veraMfavY/e /w.v/rMf//e. Geconditionaliseerde kennis
is ervaringskennis die gebonden blijft aan een specifieke context en slechts onder
bepaalde condities wordt ingezet in een andere context. Verankerde instructie
(The Vanderbilt Cognition and Technology Group, 1990) is de benaming van een
leermethode die probeert kennis te verankeren aan betekenisvolle contexten. Vier
grondprincipes staan bij deze leermethode centraal: (1) nieuwe kennis en
vaardigheden dienen verankerd te worden in een context, zodat van het begin af
aan een relatie tussen kennis en handelen ontstaat. Dit heeft tot doel de nadruk te
leggen op begrijpen en inzicht, een actieve betrokkenheid te stimuleren en een
probleemgeorienteerde context te cregren; (2) (andere) toepassingscontexten
worden ingebracht, zodat mogelijke en onmogelijke toepassingscontexten worden
gedefinieerd en onderscheiden; (3) de leerstof wordt van verschillende kanten en
gezichtspunten bekeken om meer flexibele kennis, en meer flexibele toegang tot
kennis te realiseren; (4) er vindt decontextualisering plaats waarin de kennis wordt
losgemaakt van situaties, dus veralgemeniseerd. Deze vier grondprincipes komen
terug bij voorbeeldgestuurd onderwijs: verankering via voorbeelden, inzicht via de
grammatica, (on)mogelijkheden via beperkingsregels, en decontextualisering via
de metagrammatica. Ook voor bovengenoemde stromingen in de literatuur die niet
in transfer geloven, voldoet voorbeeldgestuurd onderwijs dus aan de
grondprincipes.

Uit metaonderzoek naar onderzoeken over leerstijlverschillen tussen mannen en
vrouwen van Ten Dam en Severiens (1995) blijkt niet dat meisjes een voorkeur
hebben de leerstof aan eigen ervaring te relateren, om zo voordeel te halen uit een
transfer. Overigens merk ik op dat het niet meten van deze voorkeur bij meisjes
niet aangeeft dat meisjes deze voorkeur niet zouden hebben. Ze maken er alleen
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geen gebruik van. De verwachting bij mijn onderzoek is dat deze voorkeur bij
meisjes wel latent aanwezig is. Ze zijn echter te faalangstig om de kennis uit een
ander domein te durven gebruiken. Met voorbeeldgestuurd onderwijs wil ik die
faalangst doorbreken. Vrouwelijke en mannelijke leerlingen moeten
zelfvertrouwen krijgen en ervan overtuigd zijn dat de nieuwe leerstof niet
mocilijker is dan het begrijpen van de voorbeelden die ze zelf hebben
aangedragen. De voorkennis zal niet worden vergroot, maar de ervaringen tussen
de verschillende domeinen zal worden uitgewisseld en getoetst op juistheid van
gebruik. De voorkennis zal dus vaker en efficie"nter worden gebruikt en dat zal een
gunstige invloed hebben op de leerprestaties, vooral op die van meisjes (zie
hoofdstuk 3).

4.9 Ervaringsleren aan de hand van een stappenplan

De informatieanalysemethode heeft een stappenplan. Alle stappen moeten
achtcrccnvolgens worden uitgevoerd om het leertraject af te leggen. In 4.9.1
bespreek ik het startpunt van het stappenplan om te leren aan de hand van
ervaringen van de leerling. Daarna toon ik in 4.9.2 aan dat het uitvoeren van het
stappenplan leidt tot ccn effectieve lecrstrategic die leerlingen zelfstandig leert
leren. Tcnslottc bespreek ik in 4.9.3 dat het stappenplan gebruikt kan worden bij
een divcrsitcit aan leerstijlen en zonodig bijstuurt naar betere leerstijlen.

4.9. / /.ere« aaw </e /»am/ vo«

Het stappenplan is een methodische manier om te leren vanuit voorbeelden uit de
eigen ervaring. Leren aan de hand van ervaringen is niets nieuws. In 1984
publiceerde Kolb bijvoorbeeld zijn ideeSn over er\w/«£.v/«wj. Ervaring speelt
ecu ccntrule ml in het Icerproces en werd door Kolb gezien als een proces dat uit
de volgendc vier fasen van adaptieve leerstijlen bestaat: (1) het opdoen van een
concrete ervaring, (2) het observeren van de ervaring, (3) het reflecteren op de
ervaring die Icidt tot abstractc concepten en generalisaties, en (4) het ontwikkelen
van nicuwe hypothesen in een toekomstig handelen. Hier is dus sprake van het
omzetten van een ervaring in leren volgens vier leerstijlen: het opdoen van een
concrete ervaring, het reflectief leren, het conceptueel leren, en het experimenteel
leren. De concrete ervaring van een leerling, gevolgd door een eigen observatie en
reflectie leidt tot de vorming van ideeen. Het zijn ideeen over hoe het gedrag tot
stand komt en op welke principes of overtuigingen dit gedrag berust. Deze ideeen
leiden tot vooronderstellingen over welk handelen tot welk effect zal leiden. De
vooroiuierstellingen worden in een volgende situatie uitgeprobeerd en leiden
opnieuw tot concrete ervaringen. De basis van dit leerproces ligt in de uitwisseling
tussen de vier leerstijlen. Kolb spreekt van effectief leren als alle vier de leerstijlen
worden gehanteerd. Leren wordt hier dus gezien als een proces waarbij kennis
wordt gecreCerd door transformatie van ervaring. Kolb beschrijft dit leren als een
cyclisch proces. waarbij leerlingen door ervaring opdoen, observeren, reflecteren en
ontwikkelen van nieuwe hypothesen, een steeds sterkere integratie van de informatie
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en een hoger leerresultaat bereiken (Kolb, 1995). In de jaren na 1984 was Kolbs
ervaringsleren bijzonder populair in Nederland. Hel basisidee is ook tenig te
vinden bij net project- en probleemgestuurd onderwijs. Voor de/e vormen van
leren geldt. dat leren aan de hand van je eigen ervaring optimaal is. Bij klassikaal
onderwijs is het leren door eigen ervaring die je op dat moment opdocl niet altijd
mogelijk. Wei is het mogelijk daarbij te leren aan dc hand van oude crvaringen.
Dat is dan ook het grote verschil tussen Kolbs ervaringslercn en
voorbeeldgestuurd onderwijs. Bij Kolbs ervaringsleren wordt er geleerd tijdcns het
opdoen van de ervaring. Voorbeeldgestuurd onderwijs gaat er vanuit dat er ook
goed geleerd kan worden aan de hand van oude crvaringen en dc daarbij onlstane
voorkennis.

* 9.2

Door actief ervaren, door zelf doen en door onderzock krijgt kennis een eigen
vorm binnen een voortdurcnd wisselendc sociale context (Vandcrbilt Cognition
and Technology Group. 1990). Kennis is daarmee nict het gcvolg van ovcrdracht
van de grote lijnen uit de middelste laag. maar van betekcnisvcrlcning door de
leerling zelf. Het zelfstandig constnieren en opbouwen van ecu llcxibel
kennisbestand moet echter bij een groot aantal leerlingen längs gclcidclijkc weg
worden geleerd (Boekaerts en Simons, 1995). Leren wordt dus beschouwd als ecn
constructief en cumulatief proces, waarbij leerlingen in toenemende mate
leerfuncties zelfstandig gaan beheren. Het stappenplan helpt de leerling hierbij.

Volgens Boekaerts en Simons (1995) brengen leerlingen een belangrijk deel van
hun schooltijd inactief door. Zij zijn passief; of ze zijn actief bezig, maar zijn dan
niet leerstofgericht aan het denken of handelen. Een belangrijke oorzaak van deze
geringe actieve leertijd komt door een gebrek aan adequate studietechnieken, leer-
en denkvaardigheden, en planning- en aan gedragscontroletechnieken. Een
daarmee samenhangend verschijnsel is dat docenten. die constateren dat leerlingen
niet beschikken over goede vaardigheden, geneigd zijn de leerlingen te weinig zelf
aan het werk te zetten. Dus doordat leerlingen het niet zelfstandig kunnen, worden
ze ook niet in de gelegenheid gesteld het te leren, stellen Boekaerts en Simons.

Hoe kan men dan het beste deze vaardigheden aanleren? Nicholls (1987) en Ames
en Archer (1988) wezen er op dat docenten in staat zijn een overwegend
leergeorienteerde, dan wel prestatiegeorienteerde klassesfeer op te roepen. Dat
heeft effect op de kwaliteit van het leerproces in de klas. In ego- of
prestatiegeorienteerde klassen constateerden zij vermijdingsgedrag door de
leerlingen wanneer een leertaak als bedreigend werd geinterpreteerd. De meeste
leerlingen zien als doeltreffend middel: het verbergen van de inzet, of het om de
ruin leiden van de docent of het systeem. In taakgeorienteerde klassen werd echter
een totaal andere klassesfeer genoteerd. Leerlingen hadden daarbij een hoge
leervaardigheid en gaven de voorkeur aan uitdagende taken. Leerlingen toonden
een positieve attitude ten aanzien van het leerproces, de docent en het vak. Ook
hadden ze meer besef van en rapporteerden vaker over het gebruik van effectieve
leerstrategieSn (metacognitieve vaardigheden).
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Het uitvoeren van het stappenplan is een procesgestuurde taak. Het zou kunnen
leiden tot een proces waar de taak zonder nadenken wordt uitgevoerd en waardoor
het proces zinloos als leermethode zou zijn. Volgens Salomon en Perkins (1989)
wordt in een procesgerichte instructie zowel een hoge- als een läge- routetransfer
van leer- en dcnkstrategieän bevorderd. Lage-routetransfer treedt op door
veelvuldige, min of meer gedachteloze oefening van strategieön in een grote
variöteit aan situaties en resulteert in automatisme. Hoge-routetransfer vindt plaats
door bcdachtzamc abstractie en decontextualisatie van strategieön en principcs en
resulteert in de ontwikkeling van het mentale leermodel. De hoge-routetransfer
wordt bevorderd door metacognitieve activiteiten als het stimuleren van reflectie
(Collins, Brown en Newman, 1989; Simons, 1990). In een procesgerichte
instructie wordt dus geen tussenweg bewandeld tussen gesitueerd leren en
transfer, maar worden beide actief en afwisselend benadrukt.

Voorbeddgestuurd leren een taakgerichte methode om met behulp van een lage-
routctransl'er - het uitvoeren van het stappenplan - tot hoge-routetransfer in het gehele
kcnnisvcld te komen. Met is een methode die door het uitvoeren van een
stappenplan, dus een taak, tot prestaties Icidt. Dit is in duidelijke tegenstelling met
ecu mclhodc die het leveren van een prestatie als taak ziet. Leren tijdens het
uitvoeren van het stappenplan maakt voorbeddgestuurd leren tot een
taakgcoriüntccrd leerproces dat leidt tot een overwegend leergeoriCnteerde
klassesfecr. Dcrhulve is voorbeddgestuurd leren bij uitstek geschikt als
Iccmicthodc.

Voorbeeldgestuurd onderwijs moet aansluiten bij een grote diversiteit aan
leerstijlen. Simons (1982) beschrijft een treffende analogie tussen leerstijlen en
bouwstijlen. Men bouwstijl, zoals de Renaissance- of de Barokstijl, vertoont een
aantal kenmcrken. Wanncer een gebouw «//c kenmerken van de Renaissancestil
heeft en geen enkel kenmerk van een andere stijl vertoont, spreken we van een
0/"«// Renaissance-gebouw. Vaker komt het echter voor dat een gebouw slechts
enkele kenmcrken van een bepaalde stijl heeft, of kenmerken van verschillende
stijlen door elkaar vertoont. Soms ook valt aan een gebouw geen enkele stijl te
herkennen. Hen leerstijl wordt hier in dezelfde zin opgevat als een bouwstijl,
namclijk als oen prototypisch verschijnsel waarvan een student meer of minder
kenmcrken kan vertonen. Bovcndien worden leerstijlen niet als onveranderlijke,
diep in de pcrsoonlijkhcid gewortelde tendensen gezien, maar als het resultaat van
de interactie tussen persoons- en omgevingsgebonden invloeden.
Voorbeeldgestuurd onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen een grote diversiteit aan
leerstijlen hebben. Leerlingen met een diversiteit aan leerstijlen moeten deze
allcmaal kunnen beoefenen bij gebruik van het stappenplan. Om te demonstreren
hoe dit werkelijk kan gebeuren, besprcek ik hoe de verschillende leerstijlen in het
stappenplan aan bod kunnen komen. Eerst introduceer ik daartoe een gangbare
indeling in leerstijlen.
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Als voorbeeld voor de varifteit aan leerstijlen is gekozen voor de indeling in
leerstijlen van Vermunt (1992). Vermunt benoemt een leerstijl als: "Ken
samenhangend geheel van leeractiviteiten die Studenten gewoonlijk ontplooien. de
wijze waarop ze hun leerprocessen sturen, als ook hun opvatlingen over leren,
onderwijzen en studiemotivaties". Vennunt deelt leerstijlen in vier richtingen in:
(1) betekenisgerichte. (2) toepassingsgerichte. (3) ongerichlc en (4)
reproduetiegerichte leerstijl. Vermunt karakteriseert de vier stijlen als \olgt.
!. De />t"teta'm.v£t>r/<7i/t» /w«f»/7 heeft (a) een diene venverkingsstrategie met (b)

een zelfgestuurde regulatiestrategie en studieopvatiingcn die leiden tot (c)
opbouw van kennis vanuit een studiemotivatie uit (d) persoonlijke interessc.

2. De foe/KK.viVijj.vjjer/t/i/t' /<vrs/j/7 heeft (a) een concrete verwerkingsstrategie
met (b) zowel interne als externe sturing en studieopvattingen die
hoofdzakelijk gericht zijn op het (c) gebruik van kennis vanuit een motivutie
de kennis vooral (d) heroepsmatig te gebmiken.

3. De «njjmr/tf? .»•//// heeft (a) nauwelijks Strategien, (b) laat zieh niet sturen en
is (c) ambivalent ten opzichte van studiemotieven. Deze stijl vindt het prettig
om (d) stimulerend onderwijs te ontvangen en samen te werken.

4. De rty>nx/iyi7u'xtT/t7fff /trrvn/7 heeft een (a) stapsgewij/.e
verwerkingsstrategie die gericht is op (b) opname van kennis. vooral (c)
extern wordt gestuurd en tot doel heeft een (d) diploma tc behalen.

De vier genoemde leerstijlen moeten alle tot hun recht komen bij gebruik van het
stappenpian. Van iedere leerstijl geel ik aan. bij welke stappen van het
stappenpian de leerstijl is terug te vinden.
1. Leerungen met de betekenisgerichte leerstijl zullen bij het stappenpian de

diepte vinden in relatie tot de leerstof door (stap 5) het formuleren van de
grote lijnen en (stap 6 en 7) de discussie daarover tijdens de
verduidelijkingsdialoog. De zelf opgebouwde kennis (door het uitvoeren van
het stappenpian) kunnen de leerlingen toetsen aan (stap 8) de
metagrammaticale voorbeelden uit hun persoonlijke interessesfeer.

2. Leerlingen met de toepassingsgerichte leerstijl zullen vooral (stap 2, 3 en 6)
het gebruik van concrete voorbeelden als prettig ervaren. Bij het kiezen van
(stap 8) de metagrammaticale voorbeelden uit de beroepssfeer blijkt het
gebruik van de kennis.

3. Leerlingen met de ongerichte leerstijl ervaren het uitgangspunt van (stap 2 en
3) concrete voorbeelden uit de eigen ervaring als stimulerend, alsook (stap 7
en 8) het samenwerken tijdens de verduidelijkingsdialoog.

4. Leerlingen met de reproduetiegerichte leerstijl hebben baat bij (stap 3, 4, 5 en
6) het stapsgewijs uitvoeren van het stappenpian van gegeven voorbeelden.
Ze ervaren daardoor een externe sturing. Daarenboven zullen ze het prettig
vinden als alle stappen zijn uitgevoerd, hoewel er niet na iedere keer een
diploma klaar zal liggen.

Vaak worden de betekenisgerichte en de toepassingsgerichte leerstijl hoger
gewaardeerd dan de reproduetiegerichte of de ongerichte leerstijl. Misschien is het
wel belangrijker dat het stappenpian een leerstijl bijstuurt naar de betekenisvolle
en toepassingsgerichte leerstijl. dan dat het stappenpian aansluit bij de
verschillende leerstijlen. Nogmaals, leerstijlen worden volstrekt niet opgevat als
bipolaire dimensies die elkaar uitsluiten, maar leerstijlen moeten gehanteerd
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worden in een glijdende schaal waarvan de onderdelen in elkaar kunnen overgaan.
Uitgaand van de vier leerstijlen waarvan er vaak e'e'n in overwegende mate door
een leerling gebruikt wordt, kunnen de stappen die de leerstijlen bijsturen naar de
betekenis- en toepassingsgerichte leerstijl als volgt omschreven worden.
1. Leerungen met de betekenisgerichte leerstijl voegen kenmerken van de

toepassingsgerichte leerstijl toe, want naast in de diepte opgebouwde kennis
moet ook het daadwerkelijk gebruik van kennis in concrete situaties getoond
worden door (stap 2 en 3) het gebruik van voorbeelden uit het dagelijks leven.

2. Leerungen met de toepassingsgerichte leerstijl voegen kenmerken van de
betekenisgerichte leerstijl toe, want naast het gebruik van kennis in concrete
situaties moeten ook de begrippen en de grote lijnen gevonden worden, zodat
de kennis in de diepte wordt gebruikt door (stap 5) het formuleren van de
grote lijnen en door (stap 7) het zocken naar overeenkomsten en verschillen
tussen de grote lijnen.

3. Leerungen met de ongerichte leerstijl voegen kenmerken van de
toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijl toe, door aan de hand van
concrete voorbeelden (stap 4, 5 en 6) het stappenplan uit te voeren en door bij
het formuleren van de grote lijnen te ervaren hoe kennis is opgebouwd.

4. Leerungen met de reproduetieve leerstijl voegen kenmerken van de
toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijl toe. door het (stap 2) zelf
verzamelen van voorbeelden, door (stap 7) het voeren van de discussie bij
aangeven van een de overeenkomsten en de verschillen van de grote lijnen
om tot de opbouw van kennis te komen en door (stap 8) het zoeken van
metagrammaticale voorbeelden om te laten zien dat de kennis concreet
gebruikt kan worden. Daarbij kunnen ze niet alleen maar uit hun hoofd leren.

In dit hoofdstuk heb ik het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren uitvoerig
besproken en iedere stap afzonderlijk getoetst aan eerder uitgevoerd onderzoek.
Door het uitvoeren van het stappenplan leidt de leerling vanuit concrete
voorbeelden zelf de abstracte grote lijnen af Door uiteenrafeling in kleinst
mogelijke /.innen construeren de leerlingen actief een begripsschema. Tijdens de
verduidelijkingsdialoog worden de overeenkomsten en verschillen gezocht tussen
de voorbeelden en worden eventuele misconeepties er zoveel mogelijk uitgehaald.
Door doze activiteit komen leerlingen al zelfontdekkend tot een diepe verwerking
van het begrip. Dat is een betekenisvolle en zekere manier van leren. In een
tussenconclusie merkte ik op, dat voorkennis een läge intelligentie kan
compenseren. maar andersom niet: intelligentie kan niet een beperkte voorkennis
compenseren. Voorkennis is dus vaak een betere voorspeller van leerprestaties dan
intelligentie. Voorbeeldgestuurd onderwijs moedigt de leerling aan met
metagrammaticale voorbeelden uit een ander kennisveld te komen om op deze
manier de voorkennis optimaal te benutten.

Het uitvoeren van het stappenplan maakt voorbeeldgestuurd leren tot
taakgeorie'nteerde leerproces dat bij de leerling een positieve attitude ten aanzien
van het leerproces oproept. Het stappenplan sluit aan bij iedere leerstijl en helpt
elke leerling, door steeds andere stappen, om tot een toepassingsgerichte- en
betekenisgerichte leerstijl te komen. Derhalve is voorbeeldgestuurd leren bij
uitstek geschikt als leennethode. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de
resultaten van leren door het uitvoeren van het stappenplan in de praktijk.
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5 Voorbeeldgestuurd leren in de praktijk

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van het toepassen van informaticanalysc
als leermethode in de praktijk. IX* oorspronkelijke opzet van het onder/ock was
dat ik de leermethode zou uittesten in de eerste twee jarcn van het voortge/et
onderwijs. Ik wilde de brugklasleerlingen de methode leren aan de hand van de
knelpunten bij alle andere vakken. Mijn idee was dat tc doen tijdens do men die
beschikbaar waren voor studielessen. In het daarop vollende jaar /.oudeu de
leerlingen de methode dan kunnen gebruiken als Iccrmcthodc bij het vak natuur-
kunde. Een aantal scholen die ik benadcrde was verrast door mijn cnthousiastc
vraag goedlopende studielessen aan een experiment te onderwerpen, out de
iniormatieanalysemethode als lesmethode op deze wij/.e uit te probcren. Doze
scholen verkeerden net in een onzekere fase door het nicuw in te voeren studichuis
in de bovenbouw. Mijn verzoek werd dan ook vricndclijk doch resoluut
afgewezen. Ik heb nog geprobeerd een middelbare school in Nederland tc vuidcn
waar de leerlingen de methode beheersten. maar dat is uiteindclijk op nicts
uitgclopen. Vandaar dat ik de informatieanalysemethode als leermethode slcchts
fragmentarisch heb kunnen observeren. Het veldwcrk is uiteindclijk gedaan (I)
met mezelf als proefpersoon, (2) met een groep HAVO-examinandi die een
zomercursus natuurkunde volgden en (3) met HBO-studenten die de methode
moesten leren tijdens hun opleiding Informatica aan de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden. Met de laatste groep heb ik het gebruik van de informatieanalyse-
methode als leermethode systematisch kunnen testen.

In 5.1 beschrijf ik hoe ik de methode zelf toepas bij het leren cellospelen. In 5.2
geef ik een aantal empirische onderbouwingen van de bewering dat mcisjes
onzekerder zijn dan jongens tijdens het leren van natuurkunde. Dat doe ik bij een
groep van 12 HAVO-examinandi die een intensieve cursus natuurkunde volgde.
Vervolgens werk ik in 5.3 de resultaten uit van de intelligentietest in hoofdstuk 4.
Deze is met behulp van de informatieanalysemethode uitgevoerd door 88
Studenten. Daarbij toon ik aan dat het uitvoeren van het stappenplan van
voorbeeldgestuurd leren een opstap biedt naar het oplossen van een
intelligentietest. Tenslotte beschrijf ik in 5.4 dat een groep van 56 Studenten
daadwerkelijk profijt had van het toepassen van het stappenplan van
voorbeeldgestuurd leren bij het vervoegen van werkwoorden.

5.1 Snel leren cellospelen omdat je goed kunt roeien

Aan het begin van dit onderzoek ben ik ook begonnen met cellospelen. Bij het
leren cellospelen merkte ik dat ik mijn ervaring als wedstrijdroeier goed kon
gebruiken. "Die is gek!", zult u mogelijk denken. Als voorbeeld wil ik het
stappenplan van voorbeeldgestuurd leren uitvoeren, om aantonen dat het voor mij
in ieder geval waar is. In 5.1.1. geef ik een verwoording van de prineipes van het
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roeien. Daama wordt in 5.1.2. dezelfde verwoording aangepast om de principes
van het cellospelen weer te geven. Vervolgens plaats ik in 5.1.3 de
overeenkomsten van de principes van roeien en cellospelen in de drielagen-
structuur van de methode. Tenslotte geef ik in 5.1.4 voorbeelden van de
verschillen tussen roeien en cellospelen die bijdragen tot het snel leren cellospelen
omdat ik goed kan roeien.

5. /. / K<?nvoo/Y//>/# van Aef roe/e/i

Door mijn ervaring van 35 jaar wedstrijdroeien zou ik de techniek bij het maken
van een gocde rocihaal als volgt kunnen verwoorden.
"F.cn van de bclangrijkste zaken van het roeien is de inzet van de riem in het
water, Een heel bij/onder moment. De riem gaat de ene kant op en zonder de boot
te remmen, moet de riem de andere kant op en het water goed vastpakken. Als
rocier leer je dat je. terwijl je riem nog de ene kant op gaat, al bezig moet zijn met
het moment dat de riem de andere kant op gaat. Een merkwaardige belevenis. Bij
de in/.et moet je crop leiten niet tc 'vegen'. Vegen wil zeggen dat je de riem bij de
in/et maar half in het water steekt. Dat is natuurlijk niet te bedoeling als je
maximale snelheid wilt hebben. Men ander belangrijk punt bij het roeien in een
plocg is het volgcn van de slagroeier. Deze geeft het tempo aan. Zonder aarzeling
moet je die volgen. Niet kijken of degene die voor je zit inzet, want dan ben je te
laat. In het ritme moet je meegaan door de beweging van je voorganger te
kopieren. Verder moet de haal strak zijn: geen gedwarrel door het water. En je
moet er goed aandenken dat als je moe wordt je het tempo moet Verlagen. Je hebt
de nciging het tempo te verhogen, maar daar gaat de boot niet sneller door."

5. /. 2

Na al die jaren roeien begon ik met cellospelen. Mijn ervaring bij het maken van
een gocde streck kon ik al vrij snel als volgt verwoorden.
"Ein van de belangrijkste zaken van het cellospelen is de inzet van de strijkstok
op de snaar. Een heel bijzonder moment. De strijkstok gaat de ene kant op en
zonder het te hören, moet de strijkstok de andere kant op en de snaar goed
vastpakken. Als cellospeler leer je dat je, terwijl je strijkstok nog de ene kant op
gaat, al bezig moet zijn met het moment dat de strijkstok de andere kant op gaat.
Een merkwaardige belevenis. Bij de inzet moet je erop letten niet te 'vegen'.
Vegen wil zeggen dat je de strijkstok bij de inzet maar half op de snaar zet. Dat is
natuurlijk niet te bedoeling als je maximaal geluid will hebben. Een ander
belangrijk punt bij het speien van tutti is het volgen van de P" cellist. Deze geeft
het tempo aan. Zonder aarzeling moet je die volgen. Niet kijken of degene die
naast je zit inzet. want dan ben je te la.it. In het ritme moet je meegaan door de
beweging van je buurman te kopieren. Verder moet de streek strak zijn: geen
gedwarrel over de snaar. En je moet er goed aandenken dat als je het moeilijk
vindt worden je het tempo moet Verlagen. Je hebt de neiging het tempo te
verhogen. maar daar gaat het loopje niet sneller door."
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J. /. i OvereeWkoms/ew /uxven roe/en «i

Om de overeenkomende grote lijnen tusscn roeien en cellospelen te vinden. voer
ik het stappenplan uit op de hiervoor genoemde verwoording.

Bij het roeien zijn de feiten van de onderste laag: de boot, de riem en jezelf; ze
zijn nodig om te kunnen gaan roeien. De grote lijnen in de middelste laug bij het
roeien leer je door jarenlang naar een coach te luisteren op welke punten je moet
letten om een goede haal te maken. Belangnjke aandachtspunten daarbij zijn in
bovenstaande verwoording </«• /'nrrf van de riem. het AMWICTI tWx'cvi van de slag,
met de riem tvw .v/r<iM<' haal maken en dat als je het als roeier moeilijk krijgt jc
rw.w in de haal moet brengen. De grote lijnen van de eerste twee belangrijke
punten bij het roeien zijn:

Grote lijn 1 Voor goede snelheid is belangrijk de inzet van de haal.
Grote lijn 2 Voor goede snelheid is belangrijk het volgen van de slagroeier.

Grote lijnen samen kunnen toepassen bij het roeicn leer je door jarenlange
training. Na verloop van tijd krijg je dan /i»7 frwty'r door wat dc essentie is van het
roeien, de samenhang van de grote lijnen in de bovenste laag. Als je goed wilt
roeien, moet bijvoorbecld icder voor zieh een goede inzet maken, zondcr dat het
volgen van de slag daaronder lijdt.

Bij het cellospelen zijn de feiten van de onderste laag: de cello, de strijkstok en
jezelf; ze zijn nodig om te kunnen gaan cellospelen. De grote lijnen in de
middelste laag bij het cellospelen leer je door jarenlang naar een leraar te luisteren,
die je vertelt op welke punten je moet letten om een goede streek te maken.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn in bovenstaande verwoording cfe /nze/
van de strijkstok, het ^M/J«C« vo/g<?/i van de P" cellist, met de strijkstok <WJ

5/ra/Wre streek maken en dat als je het als cellist moeilijk krijgt je i-w.v/ in de streek
moet brengen. De grote lijnen van de eerste twee belangrijke punten bij het
cellospelen zijn:

Grote lijn 1 Voor goed geluid is belangrijk de inzet van de streek.
Grote lijn 2 Voor goed geluid is belangrijk volgen van de P" cellist.

De grote lijnen samen kunnen toepassen bij het cellospelen leer je door jarenlange
oefening. Na verloop van tijd krijg je dan /»e/ /rwc/<? door wat de essentie is van het
cellospelen, de samenhang van de grote lijnen in de bovenste laag. Als je goed
wilt cellospelen moet bijvoorbeeld ieder voor zieh een goede inzet maken, zonder
dat het volgen van 1*" cellist daaronder lijdt.

De grote lijnen van de grote lijnen voor roeien en cellospelen, de metagrammatica,
vinden we door de analysemethode toe te passen op de grote lijnen van roeien en
cellospelen. We verzamelen daarvoor bij roeien en cellospelen (stap 1) de grote
lijnen (stap 2). De verwoording (stap 3) van de metagrammatica zijn de hiervoor
genoemde grote lijnen van roeien en cellospelen. Vervolgens noteer ik de kleinst
mogelijke zinnen zonder informatieverlies (stap 4) waarbij ik gelijksoortige
zinnen bij elkaar plaats:
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Zin 1 Voor goede snelheid is belangrijk de inzet van de haal.
geluid streek

Zin 2 Voor goede snelheid is belangrijk volgen van de slagroeier.
geluid r " cellist

Dit geeft de begrippen en de grote lijnen (stap 5) van de metagrammatica van
roeien en cellospelen:

F3egrippen: <resultaat> snelheid, geluid.
<beweging> haal, streek.
-'tempo-aangever> slagroeier, P" cellist.

Grote lijn 1 Voor goed <resultaat> is belangrijk de inzet van de <beweging>.
Grote lijn 2 Voor goed <resultaat> is belangrijk volgen <tempo-aangever>.

De metagrammatica van roeien en cellospelen staat samengevat in het diagram
(stap 6) in figuur S.I.

Rcsultaal
(snelheid.

geluid)
<resullaat> in/el <bewcging> Beweging

X N (haal. streek)

<J
<resultaat> volgen <tempo-aangever>

Tempo-aangever
Islagroeier, T cellist)

Figuur 5.1: het diagram van de metagrammatica van roeien en cellospelen.

De overeenkomsten tussen roeien en cellospelen (stap 7) is, dat ze dezelfde
samenhang van de grote lijnen gebruiken. De metagrammatica van roeien en
cellospelen is dus identiek: het is een frwe/c om de techniek goed te kunnen
uitvoeren. De ervaring van het fr/«yV kunnen toepassen bij het roeien, zorgt ervoor
dat /u'/zt7/</f //•Mty't' bij het cellospelen snel geleerd kan worden (stap 8). Daardoor
leer ik sneller cellospelen. en leer ik ook de afzonderlijke grote lijnen sneller.
Figuur 5.2 toont een indeling van de drielagen-structuur voor roeien en voor
cellospelen.
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Ik kan goed roeien:
von xralr /I/IMK de samcnhang van de gro«e lijnen

net inxjc heb ik door

iiuet nem
volgen slag volgen I c cclli>l
strakke haal strakkc tlrrek
moe: rust mocilijk UH>PJC ruM

/trten

\

Kiguur 5 2: indeling van rocien en cellospelen in de dnc lagen van inl'ormaticovcrdracht

Het lukte me als beginnend cellist de belangrijke punten bij het leren cellospelen
te verwoorden, omdat ik hetzelfde verhaal kon gebruiken dat ik met 35 jaar roei-
ervaring kon verteilen. Slechts de begrippen zijn aangepast. In de verwoording
van roeien werd bijvoorbeeld boot door cello vervangen en riem door strijkstok.
De gebruikte zinnen zijn identiek, dus <&• gro/e ///wen van de informatie.
Bovendien is het hele verhaal identiek, dus de .va/wen/zt/ng raw </e #rw/c ///nen.
Ervaring met de Ä7/we«/ia/;g vo« t/e j?ro/t' ///«e« uit de bovenste laag zorgt voor
transfer, waardoor de grote lijnen gemakkelijker toegepast kunnen worden in een
ander kennisveld.

J. /. </

Bij cellospelen en roeien zijn dezelfde grote lijnen in de meerderheid. De grote
lijnen van de inzet, het volgen, een strakke haal en de rust bij het moe worden zijn
analoog. Je kunt veel leren van de overeenkomsten, maar ook veel leren van de
verschillen.

Een groot verschil is bijvoorbeeld dat je als wedstrijdroeier altijd een harde haal
wilt maken, maar als cellospeler wil je ook wel eens subtiel zachtjes spelen. Een
roeier die zachter wil gaan roeien zet minder kracht dan wanneer zij hard roeit.
Een cellospeler doet voor een deel hetzelfde. De cellospeler houdt de strijkstok
licht vast en beweegt die over de snaar. Bij meer druk van de strijkstok wordt het
geluid harder. Bij minder druk van de strijkstok wordt het geluid zachter. Wil je
echter heel zacht spelen op een cello dan zul je de strijkstok wat op moeten tillen
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zodat er minder gewicht op de snaar rust. Dat voelt voor de cellospeler zwaarder
aan. Je hebt dus mecr kracht nodig om zachter te kunnen spelen. Dat is een
verrassende ontdekking voor een roeier die wil leren cellospeien.

Een ander groot verschil is dat een roeier in een tempo de hele haal maakt. Een
cellospeler kan veel meer. Een cellospeler kan tijdens de streek gaan versnellen of
vertragen. Stel bijvoorbeeld dat een cellospeler op een streek vier noten wil spelen
die alle vier even lang duren. De componist heeft bij de noten aangegeven dat de
eerstc noot heel zachtjes moet klinken, de tweede noot iets harder, de derde noot
hard en de vierde noot echt hard. Dan zou je de vier noten eerlijk kunnen verdelen
over de lengtc van dc streek en steeds iets harder kunnen gaan drukken op de
strijkstok. Zo zou je het tenminste verdelen als roeier, ieder kwartdeel van de haal
steeds iets meer kracht. Op de cello is het veel mooier en effectiever als je niet
allcen meer kracht zet bij de noten die harder moeten klinken, maar ook meer stok
gebruikt. Bij de cerste, zacht klinkende newt gebruik je een heel klein stukje van
de streek, bij de tweede wat meer, bij de derde nog wat meer en bij de laatste hard
klinkende noot gebruik je bijna de halve stok om het goed hard te kunnen laten
klinken. Als de noten allcmaal even lang duren, zal de strijkstok dus steeds sneller
over de snaar gaan. Bij harder klinkende noten gebruik je als cellist dus niet alleen
nicer kracht zoals bij het roeien, maar gebruik je ook meer stok door sneller met
de strijkstok te bewegen. Hen openbaring voor een roeier die subtiel wil leren
cellospeien. Tijdens de verduidelijkingsdialoog leer je veel van het zoeken naar de
overeenkomsten tussen de voorbeelden, als ook van het zoeken naar de
verschillen.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: het uitvoeren van het
stappenplan laat zien dat ik door kennistransfer mijn ervaring bij het roeien
gebruik bij het leren cellospeien. Zowel door het vergelijken van overeenkomsten
als door het aangeven van de verschillen.

5.2 Onzeker zijn van de meisjes bij het vak natuurkunde

Dat meisjes meer toegeven aan hun onzekerheid dan jongens, bleek in hoofdstuk 3
al nit diverse onderzoeken (3.3.4). Hoe deze onzekerheid tot uiting komt bij het
vak natuurkunde, laat ik zien aan de hand van de resultaten van een cursus
natuurkunde in het jaar 2000. De groep die de cursus volgde bestond uit zo'n 12
Studenten. Dat aantal is te gering om statistisch iets te kunnen aantonen. De
resultaten worden hier dan ook nict gepresenteerd om iets te bewijzen, maar
worden ter illustratic gcgeven om empirisch het verschil in gedrag tussen meisjes
en jongens te beschrijven dat naar voren komt bij het vak natuurkunde.

Vroeger studeerden leerlingen in het voortgezet onderwijs af met een
vakkenpakket. Aankomende Studenten die een vervolgstudie wilden doen waarbij
een extra vak vereist was. konden hun pakket alsnog uitbreiden tijdens een
zogenaamde iMfi'm/i'vr zfwimwmv voordat de Studie in September zou beginnen.
Aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden werd daartoe ieder jaar een
intensieve zomercursus natuurkunde gegeven. Tijdens de vijf weken durende
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cursus werd de naruurkunde behandeld van de vijfde klas HAVO. Er werden 10
hooidstukken uit het boek (Middelink. 1W|) behandeld. waarbij elk hooldsluk
zo'n 2 a 3 dagen in beslag nam. leder hoofdstuk werd afgesloten met ecu toets.
Twee docenten wisselden elkaar per hoofdstuk af om de groep te bcgeleiden en
eventuele \ragen te beantwoorden. hr werd voor gezorgd dat de hele cursus in
hetzelfde lokaal werd gegeven.

Het verschil in resultaten tussen de meisjes en de jongens van de groep Studenten
die de intensieve cursus naruurkunde volgde. bespreek ik in deze subparagraaf. In
5.2.1 gaat het om het verschil in him sociaal gedrag. Meisjes gedragen zieh \ eel
socialer. Daarna beschrijf ik in 5.2.2 hoe het verschil in mate van on/ckcrhcid
doorwerkt bij het vak natuurkunde. zoals bij het aangeven van de
meetnauwkeurigheid. Vervolgens geef ik in 5.2.3 het verschil in voorbecldcn aan
de hand waarvan ze leerden. Tenslotte beschrijf ik in 5.2.4 dal de meisjes geheel
geen gebruik maken van hun ervaringen buiten het vak natuurkunde, dc jongens
doen dat wel.

5.2. V A/e is/ei £«/r</£e/t zicA «x/a/er /»</e Was

Bij de eerste binnenkomst in het lokaal waar de cursus nuluurkunde wcrd gegeven,
kozen de vier meisjes ervoor om naast elkaar te gaan zitten. Dit bleef dc gehele
cursus zo. De opstelling was een halve cirkel, waarbij iedereen goed het bord kon
zien waarop de docent desgevraagd enige uitleg gaf. De docenten benadruktcn de
zelfstandigheid van de student. De Studenten waren zelf er verantwoordelijk voor
dat ze uiteindelijk de stof beheersten. Bij geen van de Studenten werd dan ook
gecontroleerd of ze alle opgegeven opgaven hadden gemaakt en begrepen. Hun
antwoorden konden ze zelf controleren met de antwoorden achter in het boek. De
eerste dag waren drie van de vier meisjes het langst bezig om alle opgaven voor
die dag af te krijgen. De drie meisjes die het langst bezig waren, bleken de
volgende dag en alle daarop volgende dagen als eerste aanwezig te zijn. De dag
begon dan met een kletspraatje voordat de natuurkundeboeken op tafel kwamen.
Slechts de helft van de jongens was meestal op tijd aanwezig. Ik beschrijf een
aantal gebeurtenissen die illustreren dat meisjes ander sociaal gedrag vertoonden
dan de jongens tijdens de cursus natuurkunde. De sfeer was goed tijdens de
cursus. De Studenten vonden het bijzonder plezierig dat ze in vijf weken een heel
vak konden inhalen dat vereist was voor de Studie die ze graag wilden gaan
volgen.

In het gebruikte boek stonden verhalen over de geschiedenis van de natuurkunde
waarbij bekende fysici werden besproken. De Studenten hadden enige twijfel over
het nut van het vak natuurkunde en de mensen die dat vak VCTWW/M'« hadden,
Janny: "Wat zijn dat allemaal voor idiote kereltjes.... Einstein, Newton,
Huygens.... wat niet weet wat niet deert!" De meisjes waren niet alleen bezig met
de inhoud van de stof, maar vroegen zieh ook af wat voor mensen achter de
wetenschappelijke onderzoekers zaten door wiens ideee"n het vak was ontstaan. Bij
veel boeken is het dus een gemiste kans dat er geen vrouwen worden genoemd als
voorbeeld. Denk aan Marie Curie; Irene Joliot-Curie; Use Meisner; Marie
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Lavoisier, die het werk van haar man afmaakte nadat hij onihoofd was, en vele
anderen (Offereins, 1996).

Het viel tijdens de lessen op dat alle meisjes altijd opkeken als er iemand in de
gang liep die je door ramen kon zien. De jongens werkten onverstoorbaar door.
Kwamen er Studenten of collega's aan de docent iets vragen in de klas dan gaven
de meisjes na afloop altijd commentaar op het gebeurde. Ook de langskomende
persoon werd op zijn uiterlijk en gedrag besproken. Niets van wat er in de
omgeving gebeurde, ontging de meisjes. De jongens lieten zieh daar niet of nau-
welijks door bemvloeden. Voor meisjes zijn interpersoonlijke interacties uitermate
boeiend. Ze willen zieh daar altijd een mening over te vormen.

Student Andre werd op de derde dag door de docent met een spontane uitval op
zijn onuilstaanbare cigenwijze gedrag gewezen. "Ik heb gelijk!", vond Andre, nie-
mand anders. Luistcrcn naar argumenten van een ander deed hij al helemaal niet.
Hij discussies over natuurkunde van Andre met zijn buurman wees de docente er
keer op keer op dat Andre nicts leerde als hij niet naar anderen luisterde. De groep
trok zieh de zaak tenslotte ook aan. De medestudenten ergerden zieh niet langer
aan zijn gedrag, maar zagen het als problecm van Andre en trachtten hem daarbij
tc helpen. Dc meisjes beijverden zieh zelfs om hem duidelijk te maken dat hij met
ilit gedrag nooit ecu goede re la tie zou kunnen aanknopen. Andre vond dat hij
genocg ervaring had om te vinden dat hij geen relaties nodig had. Het sociale
gedrag van de meisjes strekte zieh dus niet alleen uit tot de gebeurtenissen in de
klas, maar zelte zieh zelfs voort naar de persoonlijke relatiesfeer van een
medecursist.

De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke Studenten op de
technische opleiding was opgcvallen en werd door de hele groep fanatiek
besproken. Jan: "Jongens zijn beter in natuurkunde omdat ze asocialer zijn.
Meisjes zijn veel preciezer; ook wat op tijd komen betreft. Op zichzelf zijn
jongens en meisjes allebei goed in natuurkunde. Mijn zus is ook goed in
natuurkunde. lin mijn vriendin ook." De opmerking werd gemaakt zonder er een
waardeoordeel aan te verbinden. De uiteindelijke constatering van de groep was,
dat jongens zieh beter kunnen eoneentreren op een onderwerp of een formule in de
natuurkunde, terwijl meisjes alles wat er omheen gebeurt ook in ogenschouw
nemen. Een goed cijfer voor het vak natuurkunde op school wordt hierdoor
verbonden met het gedrag van je te kunnen afsluiten van de buitenwereld. Als je je
zo «AvocKKi/ kunt gedragen haal je een hoog cijfer voor natuurkunde. Dat heeft
niets te maken met het natuurkundige begrip dat meisjes en jongens hebben, want
daar zijn ze even goed in. Daar was deze groep Studenten het over eens. Het kwam
er overtuigend uit en iedereen had vrede met deze verklaring.

Tijdens de eursus schreef een mannelijke docent op het bord wanneer het
toelsmomcnt zou zijn. Voor de ,\m7/i* 7«wj»mv die de opgaven weldra af zouden
hebben om 13 uur, en voor de groep Studenten die meer tijd nodig zouden hebben
om 15 uur. Uiteindelijk bleek die middag dat de .v/if//e /onge/w de meisjes waren.
Die waren allemaal met de leerstof klaar en konden om 13 uur de toets doen. De
volgende keer schreef de docent op het bord s/ie/Zeyo/igms m/v. Dat meisjes veel
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aandacht besteden aan de sociale omgang in de klas, houdt dus niet in dat ze
daardoor langzamer werken.

Bij de laatste toets werd aan de Studenten gevraagd drie dingen te noemen die ze
tijdens de cursus het belangrijkst hadden gevonden om to lervn. Daarbij werd
aangegeven dat het antwoord ook buiten het vak natuurkunde mocht liggen. lien
aantal anrwoorden daaruit:
Josien: samenwerken

mensen leren kennen
Janny: manier van werken (prettig!)

gezelligheid
Johan: natuurkunde is toch niet zo moeilijk als je logisch nadenkt
Elmer: weet ik nog niet!
Jan: dat ik zo lang stil kan zirten in een lokaal, amazing!

dat ik het best kan leren in een rüstige omgeving
dat er in een gitaar een Stapel zit

Andre: nvt
Bart: ik ben beter in natuurkunde dan ik dacht

natuurkunde kan interessant zijn

Wat opvalt bij de gegeven antwoorden is dat meisjes nooit het woord /*
gebruikten, de meeste jongens wel. Meisjes benoemden vaker het feit dat je iets
samen doet als .«wwemurAr« en uitten zieh mecr in gevoelssferen als ^crcV/iv'/f»«/
en mmse/; /ere» tewne«. Meisjes bleken veel meer met hun omgeving bezig te zijn
dan de jongens. Andre, de student die door de groep aangespoord werd zieh
relationeler te gedragen, vond een vraag over wat je anders geleerd liebt dan
natuurkunde nv/. Twee van de vijf jongens gaven aan dat het belangrijkstc dat ze
tijdens de cursus geleerd hadden was dat hun zelfvertrouwen over het vak
natuurkunde was gestegen: "Natuurkunde is toch niet zo moeilijk als je logisch
nadenkt" en "ik ben beter in natuurkunde dan ik dacht". Het gebrek aan
zelfvertrouwen zal dus, bij deze jongens, een belangrijk punt geweest zijn om het
vak oorspronkelijk te laten vallen.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijnen: de meisjes
vertoonden ander sociaal gedrag dan de jongens. Ze waren veel meer met hun
leefomgeving bezig. Ze stelden zieh socialer op, hadden het meer over .«/we« dan
over ;Ä en besteedden veel tijd aan het bespreken van hun omgeving. Het gedrag
van de meisjes leek op tijdverspilling, maar toch bleken ze </e .vm?//e yo/yje/j.v te
zijn. Ook bleek zelfvertrouwen een grote drijfveer te zijn achter het wel of niet
kiezen van het vak natuurkunde. Dat gold niet alleen voor meisjes, maar net zo
goed voor jongens. In de volgende subparagraaf ga ik dieper in op de gevolgen
van deze onzekerheid bij het vak natuurkunde.

5.2.2 A/eü/es zyw onze^erJer /'«

Uit het PISA-rapport (OECD, 2001b) kwam naar voren dat meisjes in Nederland
een extreem lager zelfbeeld hebben dan jongens. Bij het vak natuurkunde wordt
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deze onzekerheid vaak nog eens verslerkt, zoals blijkt uit de volgende
voorbcelden.

Een aantal Studenten van de /n/ms/eve zo/nerci/rsi« natuurkunde moest een
herkansing doen voor het vak wiskunde van het eindexamen HAVO. Deze
herkansing viel in de derde week van de cursus. Janny bleek een 7 te hebben
gehaald. Janny: "Eigenlijk ging ik er heel rüstig heen en heb ik dat herexamen ook
nauwelijks voorbereid. Net zo als hier bij natuurkunde: als je maar logisch
nadenkt kom je er wel uit. Ik heb helemaal niets extra's gedaan voor die
herkansing wiskunde." Het zelfvertrouwen dat ze had gekregen bij het maken van
de natuurkundeopgaven en de aanpak daarbij. namelijk het zelfstandig
voorbcelden geven en bediscussiörcn, had al snel geleid tot een positieve
benadering van andere vakken. Tijdens de cursus werd ze er steeds op
geattendeerd dat natuurkunde niet moeilijker is dan het begrijpen van voorbeelden
uit het dagclijks leven. Dat gaf haar /.elfvertrouwen om de herkansing wiskunde
zonder enige voorbereiding met goed gevolg af te leggen.

Om het vcrschil in zelfvertrouwen tussen meisjes en jongens te meten deed ik het
volgende experiment. Ik vroeg de Studenten een schatting te maken van de eigen
lengte en een schatting van de lengte van de docent. Daarbij moest de
betrouwbaarheidsinterval bij beide lengten worden weergegeven. Een aantal
antwoorden Staat in f'iguur S.3.

Schallen

Ö
Jessica
Josien
Linda

Janny

CT
Bart
Dimilri
Martin
Jan
lilmer
Andre

eigen lengte

1,70 m± 0,05 m
167± 1 cm
1.80 m
1.75-1,85 m
(175 ±3.0) cm

(l80±5)cm
1 m 65 cm ± 0.5 cm
l.90±0.0lm
1,72 m ±0.05
1.97 ±0.01 m
(1.70 ± 0,05) m

lengte docent
167 ± 1

1.68 m± 0,05 m
168 ±2 cm
1.60 m
1.55- 1.65 m
(166 ±3,0) cm

(165±5)cm
1 m 65 cm ± 2 cm
165 ±0.02 m
1,65 m ±0.05
1.65 ± 0.04 m
(1.60 ± 0.05) m

Kiguur 5.3: de door de Studenten gegeven waarden met tout van hun eigen lengte en van
de lengte van de docent.

Opvallend is de notatie van Linda. Ze zal 1 meter 80 zijn en ze wil een onzeker-
heid aangeven van 5 cm. Ze noteert echter de lengte en het betrouwbaarheids-
interval apart. Dat bij de opgave bedoeld werd om 1,75 - 1,85 te schrijven als 1.80
± 0,05 heert ze als enige van de groep niet opgepakt. De door haar gebruikte nota-
tie geeü beter de verwoording van de docente weer dat de lengte ligt "tussen de
1,75 en 1.85" dan het noteren van 1,80 ± 0,05. Linda begrijpt prima wat de bedoe-
ling is, alleen gebruikt ze een andere notatie dan de natuurkundeopgave vraagt.
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De betrouwbaarheidsinterval in het gegeven meetresultaat wordt in de
natuurkunde aangeduid mel hei begrip /<>«/. Die tenninologie gcbruik ik in het
vervolg. De aangegeven tout in de eigen lengte bij de meisjes is gemiddcld 3,5
cm, bij de jongens is de tout in htm eigen lengte kleiner, namelijk 2,7 cm. De
jongens zijn dus een stuk zekerder in de waarde van hun eigen lengte dun d e «
meisjes. Bij de fout in de schatting van de lengte van de docente is de gemiddeldc
waarde van de meisjes en jongens nagenoeg gelijk. respcctievelijk 3.8 cn 3.7 cm.
De bedoeling van de fout is dat je daannee aangeeft tussen welke waarden de
opgegeven waarde kan variCren. Je zou logischerwijze kunnen aannemen dat de
Studenten hun eigen lengte beter kennen dan de lengte van de docent die /*
daadwerkelijk moeten schatten. De grotere onzekerheid in de lengte van de docent
zouden ze moeten weergeven met het aangeven van een groiere font. Josien is het
enige meisje dat een grotere fout aangeett bij de lengte van de docent dan bij haar
eigen lengte. Ze verdubbelt de fout bij haar eigen lengte van 1 cm naar een fout
van 2 cm bij de lengte van de docent. Bij de jongens verdubbelt Martin ook de
fout, van 0.01 m bij zijn eigen lengte naar 0.02 m bij de geschatte lengle van de
docent. Daarnaast zijn er ook twee jongens die de fout verviervoudigen. Dimitri en
Elmer. Deze twee jongens geven heel duidelijk aan dat ze vcel onzekerder zijn
over de lengte van de docent die ze daadwerkelijk moeten schatten, dan over him
eigen lengte. Ze geven dus een grote fout aan, wan! dan valt de lengte van de
docent vast wel binnen de geschattc lengte met haar foutmarge. Deze jongens
geven duidelijk blijk van hun grotere onzekerheid en zijn zo zekerder van de
juistheid van hun antwoord. De onzekere meisjes maken de door hen opgegeven
fout in de lengte van de docente niet groter. De zekerheid in onzekerheid blijkt bij
de jongens dus groter te zijn dan bij de meisjes.

eenVanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de jongens durfden
grotere onzekerheid aan te geven dan de meisjes.

Met onzekerheid is niets mis, alleen zij die hun onzekerheid geaeeepteerd hebben,
voelen zieh zekerder. De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs neemt de
onzekerheid van de leerling juist als vertrekpunt. De verwachting is dat lecrlingen
meer zelfvertrouwen krijgen door een discussie over hun onzekerheid bij het
zoeken naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de voorbeelden die ze
hebben begrepen. Dat de meisjes aan de hand van andere voorbeelden leerden dan
jongens, blijkt in de volgende subparagraaf.

5.2. J A/m/es /erew v/o am/ere voor&ee/dew

Om te illustreren welke voorbeelden voor meisjes en jongens belangrijk zijn bij
het leren, werd aan de Studenten van de intensieve zomercursus natuurkunde de
vraag gesteld "geef drie voorbeelden van kinetische energie, geef drie voorbeelden
van potentielle energie en geef drie voorbeelden van omzetting van potentielle
energie naar kinetische energie (of omgekeerd)". In figuur 5.4 staan een aantal van
de gegeven antwoorden.
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Linda

Josicn

Jan

Bart

Kinetisch

bat

golven zee

bal duor hockeystick

vallcn v(K>rwcrp

voortbcwcgen auto

zwcmmcn

bewegend voorwerp

/.uiger in verbrandings-
motor
klcppen in verbrandings-
motor
auto met snelheid

kogel met snelheid

paard met snelheid

Potentieel

ingedrukte veer

hoogte bal

ergens van afspringen

kernrcaclic

electricitcilsenergie

chemische energic

dok op huis

ikke up dak huis

heiblok in bovenste stand

kogel die valt

massa van veer

kogel aan slinger

Omzetting

bal valt van flat

karretje met vrijhangend
gewicht
berg op wandclen

vallcn voorwerp

vliegen vogel

gooien tennisbal

dak koml naar beneden

ikke verlies evenwiehl en
val
heiblok komt op paal

massa die naar beneden
vall
snclheid karretje op tal'el

kogel die van oprit rolt

skater omhoog in ramp

Flgiair J.4: enkelc vun de antwoorden op de vraag om voorbcclden te geven van kinetische
energic, potenliclc energic cn de om/etting van polcnlic'lc cn kinetische energic.

Steeds werden drie voorbcclden gevraagd, want meestal liggen de eerste twee
voorbecldcn voor de hand en gaan de Studenten pas bij het derde voorbeeld
nadenken. Dit bleek ook uit de gegeven antwoorden (zie figuur 5.4). Pas bij het
derde antwoord werd een voorbeeld buiten de behandelde stof genoemd. Dit
betreu meestal ternien uit hobby's: hockeystick, zwemmen, tennissen of skaten,
liij de mccrdcrhcid van de jongens werd als antwoord een voorbeeld gegeven met
motoren ol kogels. Cieen van de meisjes noemde deze stoere voorbeelden. De
meeste meisjes daarentegen noemden als voorbeeld het vliegen van een vogel.
(icon van de jongens deed dat. De opgave uit het boek over een leeuwerik is
blijkbaar vooral bij de meisjes goed blijven hangen. Een ander voorbeeld uit het
boek dat vooral de meisjes is bijgebleven, is het gebruik van de golven van de zee
als energic. Alleen meisjes noemden dit, geen van de jongens.

Vaiuiit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de meisjes bleken te
leren aan de hand van andere voorbeelden dan jongens. Dat zal niemand verbazen.
Voorbeeldgestuurd onderwijs stelt hen in Staat aan de hand van door hen zelf
gcko/.en voorbeelden te leren en te onthouden. Op die manier sluiten de
voorbeelden aan bij nun eigen ervaringswereld en niet bij die van de vaak
mannclijkc docent.
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5.2.4 Mm/?.? Aewuirew Awn rrvarrn/? A// naft/ur/h/mfr nwf

Om te observeren welke ervaringen uit het dagelijks leven de Studenten gebruiken
om onderwerpen van het vak natuurkunde tc begrijpen, werd de vollende vraag
gesteld: "Geef drie voorbeelden waaraan je denkt (mag alles zijn) als je het woord
po/r«/;uu/vfr5cAi7 hoort en dezelfde vraag voor uccnfnm/ /.v /(^vr". f-en aantal
van de gegeven antwoorden staan in figuur 5.5.

Joucn

Jann>

Jessica

Johan

Eimer

Martin

Jan

Andre

Potentiaahcrsch.il

lamp

bMterij

hoogteverschil

electriciteit

MBO-elccl ro

verschil in naamgcving

slopcontacten

1 am pen

clectrischc huishoudappantten

verschil dal iets zal hchhen

krachtverschil 2 teams

verschi! bankrekening

steentje in de lucht

opgeladen condensator

exotherme reactie 2 stoflen

verschil potentiele energie

spanningsverschil

verschil +/- pool balterij

spanning in stroombron

electr. opwekking stuwdam

hoogteverschil door pomp

spanningsverschil

kist \alt

auto op punt van rijden

Wecrstand is lager

windkracht

lamp

hatterij

O h m kleiner getal

weenlandje in stroomkring

tcmperaluurgevoelig

läge tcmperaluur

dünne drud

geen stroomvreter als apparaat

gemakkclijker te venlanc sporttegenstander

dan gedacht

wind mee op fiets is weerstand lager

berekening lagere weerstand bij som van
weerstanden
lagere weerstand bij op rakende batterij

lagere luchlwcersland bij langzamer lopen

uitgeputte tegenstanders bij sport

weerstanden

minder inspanning kosten

tletsen op harde/zachte banden

hard opgepompte fietsband

stroomdraad grotere doorsnede

vacuum I L-Iamp

jemand die snellcr / ick wordt 1

weerstand in electro-techniek

politieke discussie

Figuur S.5: de antwoorden op de vraag voorbeelden te geven (ook buiten de natuurkunde) van
po;en/ioa/ver5c/i;/ en »veersta/jJ « /a^er.

De meisjes beantwoordden de vraag over y7o/c«//'ao/vcr.vc//;7 met het verschil in
potentiaal bij een stopcontact of batterij. Jongens hadden het daarnaast over bank-
rekeningen, verschil in sterkte van sportteams of een steentje in de lucht met een
hoogteverschil ten opzichte van de grond. Ook de vraag naar voorbeelden van
weersfam/ ;.s /a^er werd door de meisjes beantwoord met alleen voorbeelden
binnen de natuurkunde. Zoals de dikte van de draad waardoor de elektriciteit
stroomt of de temperatuursafhankelijkheid van weerstand van een elektriciteits-
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draad. Jongens noemden daarbij nog voorbeelden buiten de natuurkunde. Enkele
voorbeelden zijn: (1) als je langzamer loopt is de luchtweerstand lager. (2) de
weerstand bij het fietsen verschilt bij zacht of hard opgepompte banden, (3) je hebt
minder weerstand van een uitgeputte tegenstander bij het sporten. of dat (4) je
gemakkelijker ziek kunt worden als je weerstand lager is. Allemaal voorbeelden
die meisjes ook best kenden, maar die niet door hen werden genoemd. Het lijkt
wel of meisjes geen voorbeelden durfden te noemen waarvan ze niet zeker waren
omdat ze niet in het natuurkundeboek stonden. Meisjes moeten dus expliciet en
nadrukkelijk worden aangemoedigd om overeenkomsten en verschillen te zoeken
met voorbeelden buiten de natuurkunde. Pas dan krijgen meisjes vertrouwen om
hun ervaring uit een ander kennisveld over te brengen naar een nieuw te leren
onderwerp in de natuurkunde.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: bij de gegeven
antwoorden komt extrecm naar voren dat meisjes, hoewel ze in de vraagstelling
daartoe expliciet werden aangemoedigd, de gegeven voorbeelden alleen binnen de
natuurkunde /.ochtcn en niet daarbuiten.

5.3 llltvocren stappcnplan opstap opiossen intelligentietest: een toets

Ilicronder wil ik dc volgende Stelling aannemelijk maken: "Het uitvoeren van het
stappenplan bicdt een opstap naar het opiossen van een intelligentietest." Ik wil dit
aantonen met de resultaten van het opiossen van een intelligentietest zoals die in
hooldstuk 4 besproken is. De intelligentietest werd opgelost door 88 eerstejaars
Studenten llogere Informatica van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden tijdens
een toets. I)e toets werd afgenomen nadat ze vijf weken lang twee uur per week
het vak Informatieanalyse hadden gevolgd om de methode te leren. Na deze vijf
weken koiulen ze het stappenplan van de methode toepassen tot en met stap 6: het
maken van het diagram met de informatiegrammatica. Het aangeven van de
beperkingsregels als to/a//fc// en Mmc/te/7 en het houden van een
verduidelijkingsdialoog, die volgen op stap 6, beheersten ze na deze vijf weken
nog niet.

De Studenten waren vooraf ingelicht dat de toets zou bestaan uit toetsvragen en
onderzoeksvragen. Ze wisten ook dat alleen de antwoorden van de toetsvragen
meetelden voor de beoordeling van de toets. De toetsvragen zijn voor iedere toets
hetzelfde, namelijk het achter elkaar uitvoeren van de stappen van de informatie-
analysemethode. De toetsvragen zijn weergegeven in figuur 5.6.

In 5.3.1 werk ik mogelijke oplossingen van de toets uit. Daarna bespreek ik in
5.3.2 de oplossingsstrategieen die de Studenten gebruikten. Vervolgens toon ik in
5.3.3 de oplossingstrategie van de Studenten die hun antwoord tijdens de toets
veranderden van een tout antwoord naar het goede antwoord. Tenslotte geef ik in
5.3.4 een aantal opmerkingen van de Studenten weer.
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CASE "Analyse maakt intelligent"

ücgeven: de ftguren I to« 3.
Slcchls een van de figuren A to» F past als t'iguur 4

HHi * * " H H " '
I 2 3 4? A B C D K K

Toetsvragen «n de grote lijnen van de oplossing tc vinden:

a. Wat is het Universe of Discourse dal je heschouwt?
b. Verwoord de gegevens van 1'iguur I lot .V

c. Geef van dc verwoording alle clcmentaire nnnen: de kleinst mogelljkc /innen
zonder inlormalicv erlies

d. (iceI van de elementaire /jnnen de hijhehorende structuur.
e. Gecf van de strucluur hel bijhorende diagram, plaats bij iedef HcitTypc min«tcn« 2

voorbceldcn.

Figuur 5.6: de vragen van de toets "Analyse maakt intelligent"

5,3. / Gegeven

De toets werd gemaakt door 88 Studenten. Aan het begin van de toets, voordat ze
aan de analyse begonnen, gaven 71 Studenten als oplossing figuur E. Dit was het
goede antwoord.

De Studenten was gevraagd bij een eventuele verandering het nieuwe antwoord
aan te geven op het tentamenpapier op de plaats waar ze tot de verandering
besloten.

Het antwoord aan het begin van de toets was bij 9 Studenten een doorgestreepte D
die was vervangen door een E. De verandering van antwoord D naar E was
nergens in de toets aangegeven. Of deze Studenten de verbetering direct aan het
begin van de toets hebben aangebracht, of toch later zonder dat ze dat hebben
aangegeven, zal nooit te achterhalen zijn.

Van de 88 Studenten hebben 6 Studenten hun antwoord tijdens het maken van de
toets gewijzigd. Deze groep zal uitvoeriger besproken worden.

Slechts 2 Studenten hadden aan het begin en aan het eind van de toets een foutief
antwoord. De ene student koos voor afbeelding B en de ander eerst voor D en
heeft dit tijdens het maken van de toets verAe/m/ in antwoord F.
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De aantallen Studenten zijn weergegeven in figuur 5.7.

keuzc anlvvoord

E
R met doorgestreepte D
E na wijziging
foul

aanlal
(totaaJ88)
71
9
6
2

h'iguur S.7: de anlwoordcn van de Studenten voor de oplossing van
de intelligenlielest.

Bij het opstellen van het tentamen verwacht je als docent dat de oplossingstrategie
van de Studenten zal lijken op de oplossingstrategie die je zelf hanteert. Ik
verwachtte cen indeling in kolommen en rijen die apart genummerd zouden
worden. Verder hoopte ik erop dat Studenten snel zouden inzien dat de beide
Ickens • en JL in alle figuren in dezelfde kolom stonden Na afloop van het
tentamen besprak ik tijdens de koffie met cen aantal collega's de toets. Daarbij
bleek dat vrijwel iederc collega een andere oplossingsstrategie had. Ze losten niet
allcen de test op met beluilp van kolom- en rijnummers, maar ook met draaiing of
spiegeling van de figuren. Anderen construeerden een oplossing door de tekens in
een kolom «/M/WOJSJ te /a/e« /«/>e« en aan de onderkant weer te laten verschijnen.
ledere collega gebruikte zijn eigen variant om tot een goede oplossing te komen.
Bij het nakijken van de toets bleek dat de Studenten ook op velerlei wijzen de
oplossing hadden gevonden. Hun strategieön zijn onder te verdelen in drie
hoofdcategorieön.

In o/j/ttv.y/w#.vrt*te#orM? / duidden de Studenten de vakjes van de vier rijen en vier
kolommen aan met de unieke nummers 1 t/m 16. Een voorbeeld van de
elementaire /in (kleinst mogelijke zin zonder informatieverlies, stap 4) is:

In figuur 1 Staat teken • in hokje 5.
2 2
3 15

Met behulp van deze nummering is het moeilijk om de regelmaat aan te geven dat
in ieder figuur het teken • in een andere kolom Staat. Dat in figuur 4 het teken • in
hokje 12 moet staan. ligt niet voor de hand. Voor deze categorie is het moeilijk de
regelmaat te verwoorden om tot de goede oplossing te komen.

In c>p/rM\viri£.va/te£one // gaven de Studenten de vakjes coördinaten van de kolom
en rij samen. zoals hokje AK A2. Bl, enzovoort. Een voorbeeld van een
elementaire zin is:

In figuur I Staat teken • in hokje A2.
2 Bl
3 C4

110



Ook in deze categorie is het moeilijk aan te geven dat in ieder tlguur in iederc
kolom slechts eenmaal het teken • mag voorkomen. Aan de/e eis is veel
gemakkelijker tegemoet te komen indien de begripsaanduiding. hokje AI. was
opgedeeld in twee atzonderlijke kleinst mogelijke zinnen met eigenschappen van
een hokje. namelijk kolom A en rij 1. Dat je een kleinst mogelijke /.in kunt
opdelen in nog kleinere zinnen is natuurlijk in tegenspraak met het teil dat je in
eerste instantie de kleinst mogelijke /in had gefonnuleerd. Oil geett aan dat het
opdelen in kleinst mogelijke zinnen een belangrijke stap is in de methodc om tot
de goede oplossing te komen.

in o/j/<w.«/»j»scate#0rif /// kozen de Studenten voor een oplossing waarbij de
kolommen en rijen afzonderlijk een nummer kregen. Ren voorbecld van
elementaire zinnen is:

In figuur I staat teken • in kolom I.
2 2

Samen met een tweede elementaire zin:
In figuur I staat teken • in rij 2.

2 1

Categorie III heeft voor een oplossing gekozcn met de kleinst mogelijke /.innen.
Dit leidt gemakkelijk tot de goede oplossing. hetgeen ook blijkt uit de resultaten
van de toets waarbij categorie III gemiddeld het hoogste resultant had. l)e
Studenten die kozen voor oplossingsstrategie I behaalden gemiddeld een toctsscore
van 5.7, categorie II gemiddeld een 5.8 en categorie III gemiddeld een 7.1.

5.3.3

Alle Studenten die een fout antwoord gaven of tijdens de toets van antwoord
veranderden, hadden voor oplossingsstrategie II gekozen. Categorie II hield in dat
ze als oplossingstrategie de hokjes met coördinaten hadden benoemd, AI, B2,
enzovoort. Als uitgangspunt namen ze dus een niet elementaire benoeming van de
hokjes waarbij de kolommen en de rijen waren gescheiden. We kunnen deze groep
Studenten die kozen voor oplossingstrategie II opdelen in twee subcategorieön II2
en 113; de subcategorieen verschillen in benoemde zinnen.

In subcategorie 112 werden 2 zinnen gebruikt. De eerste zin gaf aan in welk hokje
het teken • stond. In de tweede zin werd van het teken -^ aangegeven in welk
hokje het stond en tevens welke oriöntatie het had. Een voorbeeld van de zinnen
is:

In figuur 1 staat teken • in hokje A2.
Samen met de zin:

In figuur 1 staat teken -L in hokje A4 en heeft oriöntatie N.
Deze laatste zin kan echter worden gesplitst in twee zinnen. Deze zin is dus geen
kleinst mogelijke zin zonder informatieverlies en dientengevolge niet elementair.
Categorie 112 heeft dus twee keer de informatie niet in elementaire zinnen
gesplitst. Namelijk de eerste keer bij de aanduiding van het begrip hokje met
bijvoorbeeld de coördinaat AI en de tweede keer bij de gebruikte zinnen zelf.
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In de andere subcategorie 113 werden drie zinnen gebruikt. De tweede zin van
subcategorie 112 over de eigenschappen van het teken -L werd daarin wel
opgedeeld in elementaire zinnen. Er werden dus in het totaal drie zinnen gebruikt,
namelijk de aanduiding van het hokje van het teken • , de aanduiding van het
hokje van teken -L en een aparte zin met de orientatie van het teken -L . Een
voorbeeld van de zinnen luidt:

In figuur 1 Staat teken • in hokje A2. ^i/'-'—•>' "-̂ üJiM ob •.<I;-:J;:-;:; :,>i-r-
Samen met de zin: f i ^ n n ^ i ; ! . ; , ^ . ^ , ;•:.;;•/ •; ^ iti/ios...;-.

In figuur 1 Staat t e k e n -L in h o k j e A 4 . ' - s i ; : f ; M . : ; yi/^-ia .;
En de derde zin:

In figuur 1 heeft teken -^ orientatie N.
Groep 113 is dus uitgegaan van een niet elementair begrip van het aanduiden van
het hokje met coördinaten, maar heeft met behulp van dat begrip wel elementaire
zinnen geformuleerd.

Het elementair maken van de zinnen (stap 4: maak de kleinst mogelijke zin van de
verwoording, zie paragraaf 4.4.) is een duidelijke stap op weg naar een goede
oplossing. De methode helpt de student daarbij. Alle Studenten die hun antwoord
hebben veranderd tijdens de toets, hadden gekozen voor oplossingscategorie II, de
Strategie waarbij het basisbegrip van de aanduiding van een hokje niet-elementair
was. Dat waren 6 Studenten. Het gemiddelde cijfer van hen was 7.5. Dit is veel
hoger dan het gemiddelde cijfer van 5.8 van de totale groep Studenten die kozen
voor oplossingsstrategie II. Het gemiddelde van Studenten die van antwoord
veranderden, was zelfs hoger dan het gemiddelde van 7.1 van de gemiddeld beste
oplossingsstrategie III. Dat je eerst een fout antwoord geeft, leidt dus niet tot een
lagere beoordeling van de toets. Integendeel. Het kunnen herstellen van een
foutief antwoord tijdens het uitvoeren van het stappenplan, leidt tot een gemiddeld
hogere leerprestatie.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: het stappenplan biedt
een opstap naar het oplossen van de intelligentietest. Dit blijkt ook uit de
opmerkingen van de Studenten die in de volgende paragraaf zijn weergegeven.

5.5.-/ 0/wierfangen VOMcfesftw/ewtew

Aan het läge aantal foutieve oplossingen is te zien dat de opgave niet moeilijk
was. Een student schreef: "Niet moeilijk, alleen D was een beetje een instinker en
ik ben er ingestonken. © "

Na de verwoording van de figuren krijg je al een grote zekerheid of de oplos-
singsstrategie de goede kant opgaat. Een student schreef: "Toen ik figuur 1 tot 3
had verwoord zag ik vrij snel dat ik het goede antwoord had gegokt."

Het belang van het maken van elementaire zinnen wordt door Studenten als volgt
kort verwoord: "Als je de elementaire zinnen opschrijft is het makkelijk de
oplossing te vinden." Een andere student: "Eerst dacht ik antwoord D, en toen ik
begon met de elementaire zinnen dacht ik antwoord E, omdat die combinatie nog
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niet was geweest. Het werd steeds duidelijker tot ik aan de structuur begon, toen
wist ik het zeker."

Bij een andere student klinkt toch enige verrassing door na het aanbrengen van de
structuur van de informatie: "Door structuur in de figuren aan te brengen kom je
zomaar tot de goede oplossing." , ,..,.,,.,,,;., ,.,..., - ! ' ; ; < • , ^ , ^vyi*

Niet iedere student is even gecharmeerd van het moeten toepassen van het
stappenplan, maar wel van het eindresultaat: "Dat je met het analyseren van een
vraagstuk meer tijd kwijt bent, maar wel meer tot inzicht komt. Eventuele fouten
op een antwoord zijn dan te herstellen (bij gebruik maken van een diagram)." ,.. .

Een student die een groot deel van het proces weergeeft, beschrijft: "Ik kon eerst
helemaal geen regelmaat vinden. Maar toen ik zag dat het steeds een slag draaide
en steeds 1 naar beneden en naar rechts ging dacht ik dat het D was. Maar ik had
te vlug gekeken omdat bij D het J. naar beneden wijst. Hier kwam ik achter door
de elementaire zinnen. Toen ik het diagram ook had, zag ik een duidelijke
regelmaat (met potlood aangegeven)."

Of een student die wat korter van stof is: "Na analyseren waren er meer redenen
voor E."

Een wat kritischer student schreef als opmerking: "NIAM heeft me niet geholpen
bij het oplossen van de test. Waarschijnlijk komt dat omdat dit een te simpel
voorbeeld is en zal NIAM met ingewikkelder problemen wel helpen."

De opmerkingen van de Studenten geven duidelijk weer dat de informatieanaly-
semethode hen heeft gesteund bij het oplossen van de intelligentietest.

5.4 Leren vervoegen van werkwoorden: een toets

Het best komt het leren aan de hand van de methode tot zijn recht bij een
onderwerp waar een student moeite mee heeft. Studenten hebben vaak moeite met
het correct vervoegen van werkwoorden. Dit blijkt uit de vele spelfouten die ze
maken in hun verslagen. Daarom heb ik de Studenten gevraagd het vervoegen van
werkwoorden te analyseren. Voorafgaand aan de analyse gaf ik een dictee met
veel voetangels en klemmen op het gebied van het vervoegen van werkwoorden.
Vervolgens werd de analyse voor het vervoegen van werkwoorden uitgevoerd.
Een week na de analyse gaf ik hetzelfde dictee. Na twee maanden herhaalde ik
hetzelfde dictee nog eens, om te kijken wat het resultaat op längere termijn zou
zijn.

De leerstof die de Studenten bij de analyse van hun vervoegingen gebruikten,
beschrijf in 5.4.1. Ter illustratie geef ik een deel van de analyse weer in 5.4.2. De
resultaten van de drie dictees bespreek ik 5.4.3.
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5.4. / De #£>jeve« M/7 Ae/

Tijdcns de opieiding van de Studenten wordt voor het vak Communicatieve Vaar-
digheden het boek 'Leren communiceren' (Steehouder, 1999) gebruikt In dit boek
staan de regeis om werkwoorden te vervoegen. Bij de toets, die twee uur duurde,
kregen de Studenten een aangepaste versie van de regeis om de
werkwoordsvormen te kunnen analyseren. Als voorbeeld volgen hier de gegevens
die de Studenten voor de analyse kregen over </? .v/am, t/e /e#emtwW/ge ///</ en
het vo/Zoo/V/ JeeAvoor*/. De gegevens over de verleden tijd van Sterke en zwakke
werkwoorden en het gebruik van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk
naamwoord. werden bij de toets op een /.elide wijze gegeven.

• de «tarn

IX- stam van een werkwoord is het helc werkwoord zonder -en. Zonodig wordt de
stam aangepast met dubbcle klinkers in het midden. Soms wordt de stam wrAa«/.
Een vcrhardc stam is de gewone stam, behalvc als de laatste letter van de stam een z
is of een v, dan verändert deze in respectievelijk een s off. Voorbeelden:

werkwoord

worden
lopen
hakken
missen
verhuizen
verven

stam

word
loop
hak
mis
verhuiz
verv

verharde stam

»
9*

verhuis
verf

• de tegenwoordige tijd

De tegenwoordige tijd gebruikt bij het enkelvoud de verharde stam van het
werkwoord. Bij de ik-vorm wordt er niets achter geplaatst. bij jij/hij/zij een -t en bij
de meervouden wij/jullie/zij -en.

werkwoord

worden
worden
worden
verhuizen
verhuizen
verhuizen

persoonsvorm

ik
mj
wij
ik
hij
wij

tegenwoordige tijd

word /-
word /t
word /en
verhuis /-
verhuis /t
verhuiz /en
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• het voltooid deelwoord

Bij sterke werkwoorden is het voltooid deelwoord gegeven. Bij zwakke werkwoor-
den is het voltooid deelwoord de verharde stam, daaraan wordt een -t of -d toe-
gevoegd; er komt achter de verharde stam een -t als de laatsle letter van de gewonc
(!) stam een t, k. f. s, ch of p is. Dat zijn de medeklinkers van het woord '/
In alle andere gevallen wordt een -d toegevocgd.

werkwoord voltooid deelwoord

lopen gelopcn
verhuizen verhuisd
missen gemist
wachten gewacht
landen geland
dwalcn gedwaald

5.¥. 2 De ana/vvse vwi Art wrvoe^fen van

De analyse werd door de Studenten uitgevoerd tijdens een toets. Oil had als
voordeel dat je er zeker van kon zijn dat alle Studenten de analyse op een
geconcentreerde wijze uitvocrden. Het nadeel van het lalen uitvoeren van dc
analyse tijdens een toets was het geringe tijdbestek van twee uur. Ik heb ervoor
gekozen al een deel van de structuur en het diagram bij de toets te geven, om
ervoor te zorgen dat de Studenten niet in tijdnood zouden komen. De Studenten
moesten tijdens de toets deze structuur uitbreiden door de analyse uit te voeren
van de vervoegingen waarbij altijd de meeste spelfouten worden gemaakt.
Namelijk de verleden tijd van zwakke werkwoorden, het voltooid deelwoord en
het gebruik van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. Ken deel van
de structuur was tijdens de toets gegeven alsmede het bijbehorende diagram
(figuur 5.8).

• Het gegeven deel van de informatiegrammatica met bijbehorend diagram

Begrippen: <WerkWoord> de infinitief.
<Stam> WerkWoordZonder-en.
<PersoonsVorm> ik, jij, hij, wij, jullie en zij.
<TegenwoordigeTijd>.

Grote lijnen:<WerkWoord> is sterk
<WerkWoord> heeft <Stam>.
<WerkWoord> bij <PersoonsVorm> heeft <TegenwoordigeTijd>.
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WerfcWoord
(infinilicO

... is steril

hccfi..

Stam
(Wert. WoordZonder-cn)

/«/vw /««/>

n PersoonsVorm
{ik.jij. hij.

wij, jullie, zij) TegcnWoordige Tijd
(TT)

wr/ruizt'n

Figuur S.8: gegeven diagram bij de toets over het vervoegen van werkwoordsvormen.

De eerste vraag luidde bij iedere gegeven grote lijn in het diagram minstens twee
relevante voorbeelden te plaatsen (onderdeel van stap 6). Dit was gedaan om de
Studenten te simulieren aan het begin van de toets de structuur goed te bekijken.
Bij de eerste zin 'is sterk' moest er gekozen worden tussen zwakke en sterke
werkwoorden. Uopelijk zou de student zieh afvragen wat het verschil ertussen
was. Als voorbeeld van deze grote lijn zou de student kunnen kiezen voor het
'werkwoord lopen is sterk', waarna lopen als voorbeeld moest worden ingevuld.
Deze invulling is cursief in figuur 5.8 weergegeven. Als voorbeeld van de zin
'<WerkWoord> heeft <Stam>' zou de student de voorbeelden uit de gegevens
kunnen halen: 'werkwoord lopen heeft stam loop' of 'werkwoord verhuizen heeft
stam verhuiz'. Bij de grote lijn '<WerkWoord> met <PersoonsVorm> heeft
<TegenwoordigeTijd>' kan een voorbeeld zijn 'verhuizen heeft bij persoonvorm
ik de Tegenwoordige Tijd verhuis'.

De bedoeling van deze eerste vraag was dat door het plaatsen van de voorbeelden
zou opvallen dat bijvoorbeeld: de stam van verhuizen vtr/jwiz is, maar eindigt op
een andere letter dan de ik-vorm van de tegenwoordige tijd VCT/H/K. Bij het
vormen van het voltooid deelwoord en de verleden tijd is het inzicht van dit
verschil essentieel bij het goed kunnen vervoegen van werkwoorden. Hopelijk
merkt de student dit op bij het plaatsen van de voorbeelden bij de grote lijnen in
het diagram. Daarvoor is het nodig dat iedere student de analyse zelfstandig en
geconcentreerd uitvoert.
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5.4. i

De week vöor de toets waarbij de Studenten de analyse moesten uitvoeren. werd
een dictee gegeven. Het dictee bevatte allerlei Varianten van het vervoegen van
werkwoorden in de interessesfeer van de Studenten informatica. Met dictee luidde:
"Hij verwachtte dat de gebrande cd-roni langzamerhand klaar was. De \ erkopcr,
die hij over de gebruikte interface had gepolst, verrichtte telefonisch uitgcbrcide
hulp. Hij vond het eerst zo'n gek verdraaid verhaal. "dit wordt zo niet bcdoeld',
vond hij. Maar uiteindelijk losten de problemen zieh snel op. Door de telefoon
werd de verkoper luid toegejuicht en de belofte gedaan dal er vaker werd
gestofzuigd. De stofpluizen vergrootten het probleem alleen inaar llij houdt nu
beter in de gaten wat er gebeurt. De edrom-brander is inmiddels sterk verbeterd,
hij had genoeg geruist."

Het dictee werd in de laatste tien minuten van het college afgenomen op
tentamenpapier en direct na afloop door de diKent verzameld. Ken bespreking
werd door de Studenten volstrekt niet interessant gevonden. daar ze na het dictee
terstond de collegezaal verlieten om andere dingen te gaan doen.

De week nadat het dictee was afgenomen werd de toets gemaakt waarbij de
analyse moest worden uitgevoerd.

De week daaropvolgend werden de gemaakte tentamens uitgereikt en besproken.
De laatste tien minuten van dat college werd, zonder dat de Studenten dat van
tevoren wisten, weer het dictee gegeven. Hetzelfde dictee, daar je van een ander
dictee ogenblikkelijk de gelijkwaardigheid in twijfel zou kunnen trekken. Ook de
tweede keer werd het dictee na afname niet besproken, omdat het pauze was en de
Studenten de collegezaal verlieten.

Twee maanden na de analyse, aan het eind van de collegeperiode van vijf weken
waarin de kerstvakantie viel, werd nogmaals hetzelfde dictee gegeven. Weer
geheel onverwacht voor de Studenten. Na inname van het derde gemaakte dictee
werden het dictee en het resultaat van de vorige twee keer besproken.

Ieder dictee werd gemaakt door 50 ä 60 Studenten. Bij het nakijken werd alleen
gelet op fouten in de werkwoordsvormen waarop de analyse betrekking had. Het
percentage Studenten dat een bepaalde fout maakte is voor de drie dictees in figuur
5.9 weergegeven.
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Dictee werkwoordsvormen

Flguur 5 9: het percentage fouten dat de Studenten maakten in dictee 1 voor de analyse, dictee 2
vlak na de analyse en in dictee 3 twee maanden na de analyse.

Een aantal opvallende zaken:

De zin "De verkoper. die hij over de gebruikte interface had gepolst, verrichtte
telefonisch uitgehreide hulp." In de twee keer dat het dictee gemaakt werd na de
analyse werden duidelijk minder fouten gemaakt in #e/w/.v/ en w/r/cA/te. Dit was
te verwachten, daar het precies de werkwoordvervoegingen waren waar de analyse
op gericht was. Dat zelfde geldt voor vm/zv/M/W verhaal en voor

Vervoegingen als //// vww/f. </// wort/ en /icV H W ( zijn natuurlijk vreselijk. Niet
alleen op HBO-niveau, maar voor iedereen die ooit vervoegingen van
werkwoorden heeft geleerd. Het bleek dat hierin bij de tweede en derde keer van
het maken van het dictee niet minder fouten werden gemaakt. Wellicht moet je je
daar ook niet over verbazen. Dit zijn zulke notoire ingeslepen fouten dat die er in
een analyse van twee uur niet zijn uit te halen.

Bij /ttsVtv; werd het blijkbaar bij ieder dictee steeds moeilijker om in te zien dat het
hele werkwoord /av.vf« was. Bij de opeenvolgende dictees werden er steeds meer
fouten in gemaakt.

Bij toege/u/W;/ en gevto^u/grf was het probleem met nakijken of toeg^/utgrf en
gtw/o/zw/Wtf toch goed moest worden gerekend. Het dictee werd namelijk alleen
nagekeken op werkwoordsvormvervoegingen en niet op andere spelfouten. De
analyse is erop gericht de grote lijnen goed toe te passen. Om het effect van de
analyse te nieten, is consequent alleen op het goed kunnen toepassen van de regeis
nagekeken. Daarom zijn deze twee goede vervoegingen van foutief geschreven
werkwoorden niet tout gerekend.

Tijdens het eerste dictee werd door een student gevraagd of vergrooffe« verleden
tijd of tegenwoordige tijd moest zijn. Op die vraag is antwoord gegeven. hetgeen
niet juist was. want daardoor konden de resultaten niet meer worden vergeleken
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met de andere dictees. Vandaar dat fouten in vergruomw in alle dictees nict zijn
meegerekend.

In de zin "Hij houdt nu beter in de gaten wat er gebeult" werden opvallend veel
fouten gemaakt in j»f/vi«7. Veel Studenten hebben waarschijnlijk aangenomcn dat
dit woord dat met jjt'- begint een voltooid deelwoord was en dientengcvolge met
een -d op het eind geschreven in plaats van met een -t voor de tegenwoordige tijd.
Deze fout maakten de Studenten in alle dictees nagenoeg cvenveel. Hierbij was
niet het toepassen van de regeis voor de vervoeging bclangrijk. maar een stap
eerder: namelijk het herkennen van de tijd waarin het werkwoord stond. Daar is
bij deze korte analyse niet sterk opgelet.

Het aantal fouten in geruttf was groot. Dat zou kunnen komcn omdat bij de
analyse de nadruk werd gelegd op het werkwoord »vr/»M<rr«, met stam »vr/»Wz en
voltooid deelwoord iw/iw'.«/. Waarschijnlijk zijn Studenten diwr dit voorbecld op
het verkeerde been gezet. Het aantal voorbeelden van twee was achteraf dus te
laag. Er had nog een voorbeeld bij moeten zijn van een werkwoord waarvun de
stam eindigdc op een -s.

/ /ef jfemi'(/</f/</ IKJH/U/ #ewcitfA/<?yfoK/tf n

In het eerste dictee, dat gemaakt werd voor de uitvoering van de analyse, bedroeg
het gemiddeld aantal fouten 3,18 ± 0,23. Bij het tweede dictee, dat direct na de
analyse werd afgenomen, was het gemiddeld aantal fouten 2,41 ± 0,19. In het
tweede dictee werd er gemiddeld significant minder fouten gemaakt dan in het
eerste dictee met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van 95%. In het derde
dictee, dat twee maanden na de analyse werd afgenomen, was het gemiddeld
aantal fouten 2,25 ± 0,15. Ook in dit derde dictee werd een significant lager
gemiddeld aantal fouten gemaakt dan in het eerste dictee, met een statistisch
betrouwbaarheidsniveau van meer dan 99%. Zelfs was het gemiddeld aantal
fouten van het derde dictee, hoewel dat niet werd verwacht, lager dan die van het
tweede dictee. De gemiddelde waarden met hun spreiding zijn in grafiekvorm
weergegeven in figuur 5.10. De in de grafiek aangegeven spreiding heeft een
betrouwbaarheidsinterval van 70 procent. Dus 70 procent van het aantal Studenten
heeft een gemiddeld aantal fouten gemaakt dat ligt in het grafisch weergegeven
betrouwbaarheidsinterval.

De afgenomen dictees waren steeds dezelfde. De invloed van dat feit op de
vergelijkbaarheid van de resultaten zal gering zijn. Dit zal naar verwachting zo
zijn, omdat (1) geen enkele student wist dat de dictees zouden worden afgenomen,
(2) de dictees steeds in de haast zijn gemaakt, (3) ze niet werden besproken, (4) ze
werden ingenomen en (5) de tekst alleen bij mij bekend was.

Daar de keuze was gemaakt om tijdens de korte tijd van een toets slechts een deel
van de analyse te laten uitvoeren, zullen de resultaten alleen maar beter worden als
de Studenten de analyse geheel zelfstandig uitvoeren. Dit zal naar verwachting zo
zijn, omdat (1) de Studenten dan alle grote lijnen zelf moeten vinden, (2) ze tijdens
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de analyse meer relevante voorbeelden zullen tegenkomen dan tijdens de toets en
(3) ze meer tijd hebben om de analyse uit te voeren.

Gemiddeld aantal gemaakte fouten

4 j

1 • •

2 • •

I -•

voor analyse na analyse 2 maanden na analyse

liguur VII): hcl gcmiddcld auntal foulen in hei dictee voor de analyse, vlak na de analyse en twee
maandcn na dc analyse.

Vnnuit de vorige observatics zie ik de volgende grote lijn: cen geconcentreerde
zelfstandige analyse van het vervoegen van werkwoordsvormen blijkt een
significant beter leerresultaat op te leveren. Dit resultaat is afgeleid uit het
gemiddeld lagere aantal ("outen dat gemaakt werd in een dictee dat drie keer
afgenomen is. Zelfs maandcn later blijkt het goede resultaat van het toepassen van
de informatieanalysemethode als leemiethode nog duidelijk vruchten af te werpen.
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6 Voorbeeldgestuurd lesgeven in theorie

In de vorige hoofdstukken kwam aan de orde hue in theorie en praktijk ccn
informatieanalysemethode gebruikt kan worden als /trrmethode. In dil hoofdstuk
ga ik in op de theorie van het gehruik van ccn infonnaticunalyscmctluHic als /r.v-
methode. Volgens de intbrmatieanalysemcthode wordi les gegeven vanuit
voorbeelden. daarom is deze waorAtv/«/j,v.v/MMr(/ /c\v,v.'«'vr»i genoemd.

In 6.1 beschrijf ik de ordeproblemen die ik had als beginnend docent. Ken
lesmethodc die het ordeprobleem vermindert, zou cen /.egen /.ijn:
voorbeeldgestuurd onderwijs is zo'n methodc. Ik laut in 6.2 zien hoe de methode
als lesmethode werkt door het beschrijven van een natuurkundcles over de wet van
Ohm. Het stappenplan van de leer- en lesmethodc (/.ie hoofdstuk 4) is nict
helemaal hetzelfde, de lesmethode heeft een stap meer. Dil verschil bespreek ik.
De lesmethodc integreert kenmcrken van het nieuwe leren bij klassikaal
onderwijs. Bij klassikaal onderwijs is het bekwaam pedagogisch en diduclisch
handelen van de leraar van cruciale betckenis. In 6.3 bespreek ik welke de
aanbevelingen van de overheid zijn die de bekwaamheid van een leraar /ouden
moeten garanderen. Daarna geef ik in 6.4 aan, in hoeverre de/.e aanbevelingen in
de praktijk gerealiseerd worden. Tevens beschrijf ik het ideaalbeeld van cen leraar
dat uit onderzoek naar voren komt: hoe het handelen van een leraar zou moeten
zijn. In 6.5 betoog ik dat voorbeeldgestuurd lesgeven de leraar een opstap biedt dit
ideaalbeeld te bereiken. Andere vormen van onderwijs die kenmcrken van het
nieuwe leren bevatten, zijn projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs en
competentiegericht onderwijs. Deze vormen van onderwijs, die geen centrale rol
van een docent kennen, wil ik vergelijken met het frontaal klassikaal bruikbarc
voorbeeldgestuurd lesgeven. Ik doe dit aan de hand van probleemgestuurd
onderwijs, omdat dat ook een stappenplan heeft, de 7-.s/>w/?# genaamd. In 6.6 geef
ik een overzicht van probleemgestuurd onderwijs. Daarna vergelijk ik in 6.7 de
s/wowgew van probleemgestuurd onderwijs met de .v/üppt'w van voorbeeldgestuurd
onderwijs. Er blijken tal van overeenkomsten (6.7) en ook enkele verschillen (6.8)
te zijn.

6.1 Eigen ervaringen met lesgeven

Als inleiding van dit hoofdstuk geef ik een citaat uit Boltjes (1996) dat mijn eigen
ervaring als beginnend leraar beschrijft:
"Toen ik net was afgestudeerd van de lerarenopleiding, verwachtte iedereen dat
onderwijs geven mij wel zou lukken. Ik ook, zeker met het devies van onze
familie 'Boltjes, onderwijs sinds 1880'. Sinds 1880 zat onze familie onafgebroken
in het onderwijs, dus ik was gewoon erfelijk belast. Ik kreeg een baan als leraar op
een lyceum. In april begon ik dat jaar als vijfde wiskundeleraar voor de klas. Maar
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dat viel tegen! Twee van de collega's voor me waren overspannen vertrokken. Een
aantal klassen was dan ook niet in de hand te houden, de leerlingen waren me
gewoon de baas. Een collega raadde me aan om boos terug te gaan naar de
lerarenopleiding. Want tijdens de opleiding ging het hospiteren goed en ik had
vele videobanden gezien van goede lessen. Alles zag er veel belovend voor me uit,
maar nee hoor, een puinhoop was het in sommige klassen. Ik stelde mijn oud-
docenten op de lerarenopleiding voor om van zo'n les die bij mij mislukte een
video-opname te komen maken. Als ze daarmee hun didactiekonderwijs
verzorgden, dan wisten de Studenten na mij tenminste wat ze echt konden
verwachten: geen ideale lessen zoals ze ons altijd voorschotelden. Zo gezegd, zo
gedaan. Ze kwamen bij mijn moeilijkste klassen een video-opname maken. Met de
klas had ik afgesproken 'gewoon' te doen, dus buitengewoon vervelend. Ik stond
dan ook gillcnd op de videoband. Ik zag de opname als 'mijn testament als leraar',
want ik voeldc me als leraar mislukt. Ik verwachtte dan ook dat ik na mijn
procttijd op school niet mocht terugkomen. Tot mijn verbazing mocht ik echter
van dc rector na de vakantie loch blijven. Na de vakantie ging het opeens een stuk
beter. Op dc huwelijksreceptie van een studiegenoot verleide een docent van de
lerarenopleiding die ik goed vond lesgeven, dat ook hij die Startproblemen had
gehad. Dus gecn orde kunnen houden, was niemand vreemd. zo bleek. Het lukte
daarna om de e'en of andere reden steeds beter: nog geen jaar later vertelde een
collega 'dat ik toch echt een leraar was die orde had'. Dan kun je, met orde, meer
aandacht bcstcdcn aan de inhoud van je vak en dat leek me broodnodig. We waren
gewaarschuwd op dc lerarenopleiding dat we modem waren opgeleid en niet £ön,
twee, drie het oude systeem op een school moesten willen vernieuwen. Ik vond
helemaal niet dat we modern waren opgeleid, want als echte Montessoriaan (van
een lagere school waar individueel wordt gewerkt) had ik naar mijn gevoel een
veel modernere basis. Maar goed, ik was gewaarschuwd en wilde dus niet te snel
dingen veranderen. Vooral het natuurkundeonderwijs ondervond ik op school nog
als behoorlijk ouderwets. Het leek meer een opleiding voor de universiteit dan een
vak dat leerlingen het gevoel gaf dat ze er in de praktijk iets aan hadden. Ik had op
die school drie mannelijke collega's die ook natuurkunde gaven. Ze vonden het
leuk dat ik zo enthousiast was. Ik kon echter niet mijn ideee'n om het onderwijs te
veranderen doorvoeren, omdat ik als tweedegraads leraar van een lerarenopleiding
gecn eindexamenklassen mocht geven. "Zorg jij maar gezellig en enthousiast voor
de onderbouw," zo ervoer ik hun houding. Grrr, mijn enthousiasme van binnenuit
werd onderdrukt. Daar kon ik siecht tegen. De collega's waren vriendelijk en
aardig tegen me en een liet zelfs duidelijk blijken dat hij jaloers op mijn
enthousiasme was. Ondanks deze collegialiteit kon ik toch siecht leven met mijn
basalc gevoel dat natuurkunde de leerlingen veel beter kon aanspreken dan
rekenen met formules die ze niet begrepen, zoals ik de huidige manier van
lesgeven ervoer. Toen ze me in het dorp waar ik toen woonde, vroegen of ik
lijsttrekker wilde worden voor de gemeenteraad heb ik eens goed nagedacht. Als
ik dal deed nestelde ik me hier in deze streck en ging ik hier dood. Wilde ik dat?
Nee, nee en nog eens nee. Hier lag niet mijn eindstation. Wat wilde ik wel?
Lesgeven aan de eindexamenklassen natuurkunde. Dan zou ik dus een
eerstegraadsbevoegdheid moeten halen en dat kon alleen met een doctoraalstudie
nauiurkundc. Maar durfdc ik dat wel? Tijdens die zomer ging ik mee met een hele
grocp natuurkundeleraren naar Schotland om te kijken hoe daar
natuurkundeonderwijs werd gegeven. Toen ik op een avond met al die kerels in

122



Edinburgh in de kroeg rat en ik zc eens goed bekeek. bedacht ik dat wat zij
konden ik ook kon; zowel natuurkunde lesgeven als in icder geval bicrdrinken.
Dus ik moest net als zij een ecrstegraadsopleiding halen, hi>e\vel ik toch sterk
betwijfelde of ik daar nu een betere leraar door zou worden, lien jaar deed ik
erover om mijn plannen uit te werken. De keu/e viel op de universiteit waar ik de
didactiek van de natuurkunde van hoog niveau achtte. Ik heb mijn vaste baan
opgezegd cn ben natuurkunde gaan studeren. Sommigen hndden er moeite mee om
deze stap te begrijpen 'Wie zegt er nu zijn vaste baan up?' Ik dus. um mijn idealen
na te streven. Gelukkig had ik die."

De genoemde video, die laat zien hoe een lesgeefsituatie is zonder orde, werd een
bestseller bij lerarenopleidingen wiskunde. Tot dan toe werden bij het
didactiekonderwijs videobanden getoond van lessen die uitstekend vcrliepcn.
Deze videoband laat zien hoe in de praktijk een les verloopt als er geen orde is. De
videoband werd niet alleen bij de lerarenopleidingen vertoond. maar ook bij con-
taetdagen van de docenten waar de leraren-in-opleiding leservaring opdoen. Hij
zo'n contaetdag van docenten waar deze video werd getoond, was ik als lijdcnd
voorwerp uitgenodigd om vragen van de docenten te beantwoorden. Het was
ontroerend te ondervinden hoe bevrijdend het vot>r de ervaren docenten was om
open en eerlijk over het grootste probleem in het onderwijs tc praten: orde in de
klas. Dat dit zo moeilijk bespreekbaar is. komt waarschijnlijk d(K>rdat orde in de
klas hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan persoonlijke eigenschappen van de
leraar. Ben lesmethode waarbij de orde in de kias gcmakkclijker tc handhaven is.
zou een zege zijn voor de leraren en dus voor goed onderwijs. Zeker als het een
lesmethode is die leraren geleerd kan worden en kwaliteit waarborgt.

Voorbeeldgestuurd lesgeven is zo een methode. Deze kan geleerd worden aan de
hand van een stappenplan.

6.2 Een voorbeeld van lesgeven volgens informatieanalyse

Aan de hand van een voorbeeld toon ik de werking van het stappenplan van
voorbeeldgestuurd lesgeven. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
bestaat uit zeven stappen die ik ieder in een aparte subparagraaf ga bespreken:

6.2.1 Stap 1: baken het gebied waarnaar je kijkt af,
6.2.3 Stap 2: geef voorbeelden,
6.2.3 Stap 3: koppel de voorbeelden aan de grote lijnen,
6.2.4 Stap 4: geef de grote lijnen met de begrippen weer,
6.2.5 Stap 5: geef minstens twee relevante voorbeelden,
6.2.6 Stap 6: zoek overeenkomsten en verschillen,
6.2.7 Stap 7: plaats de grote lijnen in de ervaringswereld.

De lesmethode bestaat uit zeven stappen in tegenstelling tot de leermethode die uit
acht stappen bestaat. In 6.2.8 bespreek ik het verschil tussen de stappenplannen
van de leermethode en de lesmethode.
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Als voorbeeld van de werking van de informatieanah semethode in de les neem ik
de uitleg van de wet van Ohm. Deze wet wordt doorgaans op een traditioneel
college natuurkunde behandeld met het tekenen van een stroomkring. een
spanningsbron en een weerstand. Soms, als je geluk hebt, begint de docent met
een echt voorbeeld, namelijk met een lampje en een batterij. Vervolgens gaat de
docent de spanning over het lampje veranderen en meten wat er gebeurt. Dan
blijkt de stroom door het lampje ook te veranderen. Als de docent de spanning
tegen de stroom uitzet in een grafiek, krijg je een rechte lijn. De spanning en de
stroom zijn dus rechtevenredig, zo concludeert de docent. Vervolgens wordt de
formulc op het bord geschreven:

V
R -

I

De wet van Ohm wordt vaak genoteerd als V = I x R om er gemakkelijker mee te
kunnen rekenen. Zo leerden we vroeger op college de wet van Ohm. De uitleg van
de formulc van de wet van Ohm werk ik hieronder uit aan de hand van het
stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven. Ken mannelijke leraar geeft de les
en die heeft een leerling gevraagd hem bij de proefjes te helpen.

De herformulering van de informatieanalysemethode als lesmethode definieert
stap 1 als het afbakenen van het gebied waarnaar je kijkt. Alle benodigde
begrippen worden daarbij benoemd en de benodigde hulpmiddelen besproken.

"We gaan vandaag meneer Ohm nadoen," begint de leraar, "we doen de
proeljes die hij deed opnieuw. Ik heb hier de spulten klaargelegd die meneer Ohm
daarbij gebruikte: een aantal batterijen, een spanningsmeter, een stroomsterkte-
meter en twee lampjes. Kun je mij verteilen wat ik met behulp van de meters kan
weergeven?" Het weergeven van deze grootheden met hun afkorting en eenheid is
vaak een herhaling van de les ervoor. De leerling oogt zelfbewust en heeft
vermocdelijk haar huiswerk bestudeerd. Ze vertelt:

"De batterij heeft twee polen waartussen een spanningsverschil Staat. Het
spanningsverschil kunnen we meten met de spanningsmeter. De spanning geven
we weer met afkorting V en drukken we uit in de eenheid Volt. Door een
spanningsverschil ontstaat een elektrische stroom van elektronen, die zieh
verplaatsen van de one pool naar de andere pool van de spanningsbron. De sterkte
van de stroom kunnen we aflezen op de stroomsterktemeter." Terwijl ze spreekt,
tilt de leerling de genoemde meter op en laat deze aan de klas zien. Ze vervolgt:
"De elektrische stroom geven we weer met afkorting I en drukken we uit in
Ampere. De elektronen ondervinden een weerstand van de dünne gloeidraad van
een lampje waar ze doorheen strömen. De weerstand geven we weer met R (van
het engeise Resistance) en dmkken we uit in Ohm, wat we weergeven met zo'n
teken...". De leerling beschrijft in de lucht een Q-teken. Ze besluit met "Deze
eenheden zijn allemaal genoemd naar degene die ze voor het eerst beschreef: de
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heren Voha. Ampere en Ohm." Terwijl de leerling de grootheden met him
afkorting en eenheid verwoordl, schrijtt de leraar deze op hel bord (zie figuur 6.1).

spanning strootnstcrVtc wecrsland
V(V) I (A) R(U)

Figuur 6.1: overzichl van dc gcbruiklc bcgrippcn van hd Cnnrrsr

Door het benoemen van de gebruikte begrippen en uitleggcn van dc hulpmiddelen,
wordt het gebied afgebakend waarbinncn het voorbeeld gcldt. Daarmee ligt het
i/miwsf o/ £)»jfoi/r5c vast. Het l/mvcr.«' <>/ £)i.vtv>«r5f is dat gebied van de
werkelijkheid waamaar wordt gekeken. Het geeft de randvoorwuarden waarvoor
het voorbeeld geldt. De gebruikte grooiheden die zijn aangegeven in stap I
worden voor de duidelijkheid op het bord geschreven.

6.2.2 5to/> 2. gee/"een re/eva/tf

Bij stap 2 wordt een voorbeeld gegeven binnen het C/niwrtr o/D/.vc««r.vf dat is
afgebakend in stap 1.

"Bij het eerste proefje sluiten we een lampje aan op de battcrij bij cen
spanning van 9 Volt en gaan de stroomsterkte meten. Vertel jc even," ver/oekt de
leraar de leerling, "hoe de stroom gaat lopen, terwijl je de hulpmiddelen met
snoertjes verbindt?"
De leerling pakt een aantal snoertjes en vertelt:

"De stroom moet van de ene pool van de batterij naar het lampje kunnen
strömen. Van de andere kant van het lampje moet de stroom doorlopen naar de
stroomsterktemeter en vandaar naar de andere pool van de batterij. Zo kan de
stroom rondlopen." Terwijl ze spreekt, verbindt ze met snoertjes de batterij met de
lamp, de lamp met de stroomsterktemeter en de stroomsterktemeter wecr met de
batterij tot een gesloten stroomkring ontstaat. De uitslag op de stroomsterktemeter
geeft aan dat er een stroom is gaan lopen.

"Wat geeft de meter aan voor stroomsterkte?" vraagt de leraar.
Met enige moeite leest ze de stroomsterktemeter af:

"0,2 Ampere."
"Prima, dat noteer ik", zegt de leraar. "En wat is de weerstand?" vraagt hij

verder.
De leerling kijkt op het lampje of er iets op staat, maar ziet niets dat op de grootte
van een weerstand lijkt. Ze kijkt wat ongelukkig naar de leraar en heeft een
vragende buk in haar ogen.

"Geen idee?" vraagt de leraar. "Ik ook niet. Zullen we die onbekende
weerstand van het lampje met R Qhm weergeven?"
Uiteraard vindt ze dat goed.
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Piguur 6.2: l)c Nchcls van tic stroomkring met dc
spanningsbrun, (wee lampjes en strouiralcrkte-
mcler

"Proefje 2," kondigt de leraar aan. "Nu wil ik graag dat je nog zo'n zelfde
lampje in de stroomkring plaatst. Vertel je weer even hoe de stroom loopt?" De
leerling verteil terwiji ze het tweede lampje na het eerste lampje aansluit:

"De stroom gaat van de ene
pool van de batterij. door het
eerste lampje, daama door het
tweede lampje en via de
stroommeter weer naar de andere
pool van de batterij. De stroom
kan dus van de ene pool naar de
andere pool van de batterij
strömen."
um er voor te zorgen dat alle
leerlingen de mentale voorstelling
van de proefjes in hun schrift
kunnen weergeven, tekent de
leraar de stroomkring op het bord
(zie figuur6.2).

"Zie je ook verschil in de
fei ho id waarmcc de lampjes branden nu er twee lampjes in de stroomkring staan?"
vraagt de leraar.

"Ja." antwoordt dc leerling, "de twee lampjes branden nu veel minder fel dan
het eerste lampje in zijn eentje deed." Nog voordat de leraar kan vragen of ze daar
een verklaring voor heeft komt ze zelf al met een uitleg: "Dat is natuurlijk ook
logisch, want de stroom moet nu door twee dünne gloeidraden. De stroom kan
daar moeilijker doorheen, wordt meer tegengehouden, waardoor de stroom minder
groot is en daarom gaan de lampjes minder fei branden."

"Klopt jouw verklaring met de stroomsterkte die de meter aangeeft?" vraagt
de leraar.

"Ja, de stroom is nu veel kleiner: 0,1 Ampere."
"Prima dus", moedigt de leraar haar aan. "En hoe groot zijn de spanning en de

weerstand bij deze tweede proef?"
"De spanning is nog steeds 9 Volt uiteraard, want het is dezelfde batterij. En

de weerstand..." Ze aarzelt even, want bij het eerste proefje kon ze de weerstand
niet aflezen en stelde de leraar de onbekende weerstand op R Ohm. En nu? "De
strooni moet eerst door het eerste lampje en daarna door het tweede lampje dat
dezelfde weerstand heeft," denkt ze hardop. Aarzelend vraagt ze aan de leraar:
"De weerstand zal nu twee keer zo groot zijn, dus 2 x R?"

"Ja, prima. Ik noteer alles netjes op het bord."
De proefjes worden vervolgens herhaald met twee batterijen waardoor de
spanning twee keer zo groot wordt. De meetresultaten van de voorbeelden zoals
die aan het eind van stap 2 op het bord staan, zijn weergegeven in figuur 6.3.
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proefl
proef2
proel3
proef4

spanning
V(V)

9
9

18
18

slnwmsteritc
1(A)

OJ
O.I
0.4
0.2

wcvrttand
R<11>

R
2«R

R
2»R

Figuur 6.3: dc mcctrcMiltaten van de voocbcelden.

Bij de voorbeelden is er op gelet deze zo cenvoudig mogclijk tc houdcn. door te
kiczen voor twee dezelfde lampjes en twee dezelfde battcrijcn um hol eigen
inzicht van de leerling in de körnende stappen tot zijn recht tc laten komcn.

6.2. J 5to/> i. £o/>/?e/ </e wwfr«?/</rn oa» «A* j^rr

Bij stap 3 worden de grote lijnen afgeleid vanuit de concrete voorbeelden van stap
2. Het is de bedoeling dat de leerlingen door de meetresultaten te vergelijken op
overeenkomsten en verschillen. de regelmaat zelf vinden.

"Vergelijken we de meetresultaten van proef I met een lampje en proef 2 met
twee lampjes, dan zien we dat bij gelijke spanning, als de weerstand 2x zo groot
wordt, de stroom 2x zo klein wordt. Bij proef 3 en 4 zien we hetzelfde", vat de
leraar samen. "Verbaast je dat?"

"Nee", antwoordt de leerling. "De elektronen zitten in de batterij met een be-
paalde spanning en willen emit om te gaan strömen. Als de weerstand grotcr is,
kunnen ze moeilijker gaan strömen dus zal de stroomsterkte lager zijn. Nee, dat de
stroomsterkte kleiner wordt als de weerstand groter is, verbaast me dus niet."

"Prima." De leraar wijst nu naar de volgende proefjes op het bord:
"Vergelijken we de uitkomsten van de proef 1 bij e'en batterij met proef 3 bij twee
batterijen, beide met een lampje, dan zien we dat, bij gelijke weerstand, als de
spanning 2x zo groot wordt de stroom ook 2x zo groot wordt. Verbaast je dat?"

"Even denken," zo rekt de leerling tijd. "Bij een hogere spanning zijn er meer
elektronen die willen gaan strömen en bij een zelfde weerstand zorgt dat natuurlijk
voor een grotere stroom. Logisch dus."
Voor proef 2 en 4 geldt hetzelfde. Als bij gelijke weerstand de spanning 2x zo
groot wordt, dan wordt de stroomsterkte ook 2x zo groot. Bij het zoeken naar de
overeenkomsten en de verschillen, verbazen de meetresultaten van het voorbeeld
ons niet. De regelmaat zoals die gevonden is in stap 3 Staat op het bord en is
weergegeven in figuur 6.4.

127



procf 1
procf2
procf3
procf 4

spanning
V(V)

/~ '
2x C- 9

f* 18
> 18

stroomsterkte
MA)

0.2 ~N
2« U 0.1 • / x •/,

C* "•* ~̂^ 0.2 ^ /

weersland

RIO)

2 x R «^ x2
R ~ \

Figuur 6.4: het ovcr/.icht van dc gevonden regelmatighcdcn.

Door een gocdc keuze te maken in het gebruik van dezelfde batterijen en dezelfde
lampjes, komt dc essentie duidelijk naar voren. De leerlingen valt het daarbij
gemakkclijker op, dat het bij deze voorbeelden er vooral om gaat te kijken naar
een verandering als 2x zo groot of '/JX zo groot. Het is dus niet belangrijk naar de
mcctrcsultutcn zelf tc kijken. maar om de meetresultaten van de proefjes te
vergelijken. Vanuit het vergelijken van de meetresultaten kan de leerling zelf de
regelmaat in de overeenkomsten en verschillen van het voorbeeld verwoorden.

6.2.4 % ) 4. gee/rfe gro/e ///'«e/j /we/ t/e 6egn/?/>f w

In stap 4 wordt de grote lijn weergegeven die volgt uit de regelmaat van de
overeenkomsten en de verschillen van de meetresultaten in stap 3.

In de natuurkunde is het gebniikelijk de grote lijn in formulevorm weer te geven.
De leerling is weer gaan zitten. De leraar zet de gevonden uitkomsten voor de hele
klas nog eens op een rijtje:

"Laten we eens zoeken of we de regelmaat in de meetresultaten kunnen
vinden. Bij gelijke spanning geldt dat als de weerstand 2x zo groot wordt, dan
wordt de stroom '/jx zo groot. Dus 9 = 0,2 x R en 9 = 0.1 x 2R. Bij gelijke
spanning blijfl het product van de weerstand en de stroom gelijk. Bij proef 1 en
proef 2 dus 9 Volt. Iin bij proef 3 en proef 4? Voeg maar eens een nieuwe kolom

procf 1
procf 2
priK'f 3
proef4

spanning
11 (V)

9
2x/~ 9

\ ^ 18
18

stroomsterkte
I (A)

0,2
0.1
0.4
0.2

weerstand
R(O)

R
2xR

R
2xR

I x R

0.2R
2x / " 0.2R

\ ^ 0.4R
0.4R

Figuur 6.5: het overzicht van de gevonden regelmatigheden.
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toe waarin je uitkomst van I x R plaatst." De leraar geeft een hint om de leerlingen
zelf de regelmaat onder woorden te laten brengen.

Tijdens het vergelijken van de meetresultaten is nadrukkelijk getoetst dat de
veranderingen in het voorbeeld niet verrassend waren, inaar logisch. IX« regelmaat
is daardoor niet moeilijk te begrijpen. Bij alle procfjes geldt dat hij gclijke
spanning het product van de weerstand en de stroom gelijk is. I)e tbrmulc komt
daardoor niet uit de lucht \ alien, maar wordt aangevoeld en als rekentniddel
geaccepteerd. I)e wet van Ohm wordt uiteindelijk in tbnnulevonn weergegeven
ate: V = I x R.

Door de keuze van eenvoudige waarden van de meetresultaten en door de
meetresultaten duidelijk op het bord te schrijven. zal dc regelmaat diH>r de
leerlingen zelf gevonden worden.

6.2.J 5/ap 5: gee/mi/u/CTu /uw re/mwi/e

In stap 5 wordt de gevonden grote lijn van stap 4 vergelckcn met minstens ecn
nieuw concreet relevant voorbeeld.

Zelfs bij zo'n eenvoudige formule als de wet van Ohm zal menige Iccrling loch
moeite hebben zieh er een mentale voorstelling van te maken. In het voorbeeld
wordt namelijk de spanning gevarieerd door het gebruik van den of twee
batterijen. De ervaring van leerlingen met elektrische spanning die verändert, is
vrijwel nihil. Thuis komt uit het stopcontact altijd een constante spanning van zo'n
230 Volt. Een tweede voorbeeld van de wet van Ohm is dan ook zekcr op zijn
plaats. In ons geval herhalen we de proef met grote lampen zoals we die thuis
hebben bij een constante spanning van 230 Volt.

"Laten we nu uitproberen of de gevonden formule ook te gebruiken is als we
gebruikmaken van het gewone stopcontact, zoals thuis als we de lampen laten
branden," vertelt de leraar terwijl hij twee schemerlampen toont. "Ik heb hier twee
schemerlampen. De houder van de schemerlamp is verbonden met dit witte snoer
met een stekker eraan". De leraar toont het geheel goed zichtbaar aan de gehele
klas. "Het spanningsverschil op de polen van een stopcontact - de gaten - is
ongeveer 230 Volt. We beginnen weer met het aansluiten van een lamp. Help je
me even?"
De aangesproken leerling springt enthousiast op om te helpen. Het enige wat ze
moet doen is de stekker van de lamp in het stopcontact steken. Daar is natuurlijk
niets aan, dat lukt haar zeker. Dat straalt ze dan ook uit.

"Als jij hardop vertelt hoe de stroom loopt, maak ik ondertussen weer een
tekening," biedt de leraar aan.

"Nou, er Staat al een spanningverschil van 230 Volt op het stopcontact. Ik
steek de stekker van de lamp erin en hij gaat branden."
De leraar schetst ondertussen op het bord het stopcontact, de stekker, het ene witte
snoer waarmee de stekker is verbonden dat naar de lamp loopt.
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"Ja, en hoe loopt de stroom nuT* Vraagt de leraar wijzend op het ene witte
snoer dat uit de stekker komt.
De Icerling denkt zwijgend na. De stroom moet lopen van de ene pool naar de
andere pool van de spanningsbron, in een kring. Dat ene witte snoer dat de stekker
met de lamp verbindt is echt geen kring. Wat nu? Het zelfvertrouwen van de
leerling neemt zienderogen af. Wat hulpeloos kijkt ze vragend naar de leraar. Die
moet het goede antwoord toch kunnen geven.

"Als je het goede antwoord niet direct ziet, dan moet je altijd teruggaan naar
het moment waarop je het nog wel begreep," helpt de leraar haar om zelf tot het
goede antwoord tc kunnen komen. "Dus haal de stekker maar weer uit het
stopcontact en kijk er eens goed naar," zo stelt hij voor.
Dat doet ze. De leraar helpt haar door te verteilen:

"(let spanningsverschil van het stopcontact van 230 Volt staat over de polen
van de spanningsbron. De gaten van het stopcontact zijn de polen."
De leerling knikt als teken dat ze dat bcgrijpt.

"In de twee gaten passen de twee pootjes van de stekker," vervolgt de leraar,
"dus die pootjes worden verbonden met de polen van de spanningsbron. Via die
pootjes van de stckker moet dus de stroom gaan lopen." De leraar vraagt aan de
klas: "Wect iemund hoc de stroom gaat lopen?"
Ixn jungen antwoordt:

"Natuurlijk: er lopen twee draden door die cne witte draad!"
"() ja? Heb je wel eens een stekker open geschroefd? Wie heeft er nog meer

wel eens een slekker open geschroefd?" vraagt de leraar aan de klas.
"De helft van de jongens steekt de hand op en slechts een van de meisjes.

"Dat is een groot verschil, maar het verbaast me niet (Jörg er t//., 1990). Volgende
week op practicum gaan jullie allemaal stekkers openschroeven en trekken we dat
verschil in ervaring recht. Nu schroef ik hem open," kondigt de leraar al doende
aan.
De leerling Staat er vlakbij en kan het goed zien.

"He. de twee pootjes van de stekker zijn beide verbonden met een aparte
draad. Er lopen twee draden in dat ene witte snoer: de ene draad is blauw en de
andere draad is bruin?!" Het klinkt nog niet alsof ze het helemaal begrijpt.
De leraar vult aan:
' "Ja, beide draden lopen helemaal door het witte snoer. Aan de andere kant kan

ik ze verbinden niet beide kanten van de lamp. Heen gaat de stroom vanaf de ene
pool door de blauwe draad en terug door de bruine draad. Zo kan de stroom toch
in een kring lopen. Ik kan mijn tekening van de stroomkring afmaken, want we
begrijpen nu dat de stroom kan rondlopen. Bij deze proef 5 sluiten we de grote
lamp aan op een stopcontact met een spanning van 230 Volt. We lezen daarbij een
stroomsterkte af van ..."

"0,2 Ampere", vult de leerling aan terwijl ze de stroomsterktemeter bekeek.
De leraar gaat door met:

"De weerstand van de grote lamp kennen we niet en geven we aan met R*.
Duidelijk anders dan de weerstand R van de in de vorige proefjes gebruikte
lampjes." Al pratend schreef de leraar de resultaten op het bord.

"Willen we nu ook de tweede schemerlamp in het stopcontact doen, dan
hebben we twee stopcontacten nodig. Hier heb ik een verdeeldoos waar drie
stekkers in kunnen. Ik verbind de verdeeldoos met het stopcontact. Nu heb ik op
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de verdeeldoos dhe stopconlacten waar een spanningsverschil van 230 Volt op
Staat. Sluit beide iampen nu maar aan op de verdeeldoos. Ik maak de tekening af,
want dan kun je me aanwijzen hoe de stroom gaat Ionen (/.io tlgiiur f>.(>), Wat
verwacht je dat de stroomsterkte wordt door de tweede lamp?"

I>e leerling vindt dat de tekening er
heel symmetrisch uit/iet: twee
stroomkringen door een /eltdc lamp
die allehei /ijn aangesloten op de
spanningsbron van 230 Volt.

"Natuurlijk is de stroomsterkte
door beide Iampen gclijk. want de
stroomkringon hebbcn dc/clfdc
spanning en dezetfdc wecrstand."
Bij liet nameten blijkt dit inderdaad te
kloppen.

"Prima. Door de stroomkringcn
van de Iampen gaat dus elk een stroom
van 0,2 Ampere. Hoe groot verwacht
je dat de stroomsterkte is door het
snoer van de verdeeldoos? Op die
vcrdeeldoos /ijn beide Iampen

aangesloten. Door iedere lamp afzondcrlijk gaat een stroom van 0,2 Ampere."
De leerling kijkt van de tekening op het bord naar de opstelling op tatol on steh
zieh de stroom voor. Alle stroom moet uit het stopcontact aan de muur komen.
Vervolgens moet de stroom door het snoer naar de verdeeldoos. Na de
verdeeldoos gaat een deel van de stroom naar de ene lamp en een ander deel van
de stroom gaat naar de andere lamp. De totale stroom moet dus door het snoer van
de verdeeldoos, waarna de stroom zieh verdeelt om naar de stroomkringen van
beide Iampen te gaan.

"Alle stroom gaat door het snoer van de verdeeldoos, die is dus 2 x 0,2 is 0,4
Ampere?!" De leerling klinkt overtuigd van haar antwoord.

"Zeker weten?" vraagt de leraar. "Meet maar eens na."
Bij het nameten blijkt ook dit te kloppen. De leraar voegt de nieuwe
meetresultaten toe op het bord (zie figuur 6.7).

Figuur 6.6: de stroomkring met twec Iampen
via de verdeeldoos aangesloten.

proef 1
proef2
proef3
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spanning
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9
9
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stroomsterktc
I(A)

0.2
0,1
0,4
0.2

0,2
0.4

weerstand
R(O)

R
2 x R

R
2 x R

R*

Figuur 6.7: het overzicht van de oude en nieuwe meetresultaten.
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We kiezen ook in het tweede voorbeeld voor twee dezelfde grote lampen met
dezelfde weerstand R* om de essentie zo eenvoudig mogelijk weer te geven.

(5.2. (5 Sfap tf. zoeA: o w£«i/to/n.f ten en

In stap 6 wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de verzamelde
resultaten van minstens twee concrete relevante voorbeelden uit stap 5.

"Als laatste gaan we de resultaten van proef 5 en proef 6 met de grote lampen
met elkaar vcrgelijken. Wat we nog moeten weten is de weerstand. De weerstand
van ddn lamp hebben we op R* gcsteld. Wat is de weerstand van beide lampen
samen voor dc stroom die uit het stopcontact komt?"
Dc Iccrling hccft het antwoord vlot paraat:

"Uitcraard twee keer zo groot als van een lamp, dus 2 x R*"
Op dc vragende blik van dc leraar vervolgt ze met de uitleg:

"Nou, dc stroom gaat dan door twee lampen in plaats van een lamp..."
"Oaat die totale stroom van 0.4 Ampere door twee lampen? Of verdeelt de

totale stroom zieh juist in twee afzonderlijke strömen van 0,2 Ampere?" vraagt de
leraar haar.
Daar hecll de leraar gelijk in. Ze Staat er opeens wat bedremmeld bij. De leraar
helpt:

"Daarnet heb je ons een prima beeld geschetst: door een lamp gaat een
stroom, door de tweede lamp gaat een even grote stroom en de totale stroom is de
som van de stroom door de afzonderlijke lampen. Vergelijk het maar met een
stroom water: als je een kraan open zet, komt er een stroom water uit. Als je twee
kranen open zet, komt er een even grote stroom bij, dus in totaal is de stroom
water twee keer zo groot. Wat we zoeken, is de weerstand die de stroom
ondervindt. Eiekijk het dus vanuit de stroom: wat voor weerstand ondervindt de
stroom water? Als er geen kraan open is, dan is voor de stroom water de
weerstand oneindig groot: het kan niet strömen. Als we een kraan opendoen, dan
is de weerstand een stuk lager en het water kan gaan strömen. Als we twee kranen
opendoen dan kan het water nog gemakkelijker strömen, dus de weerstand is nog
lager. Wij willen niet weten wat de weerstand van de kraan is, maar we willen
weten wat de weerstand is die de stroom ondervindt. De weerstand van beide
kranen is gelijk, maar de weerstand voor de stroom van het water is een stuk
minder, als beide kranen openstaan. Dat doen we ook bij de lampen. Wat wij
willen weten, is hoe groot de weerstand is voor de stroom elektronen die er door
gaat. Dus hoe gemakkelijk de stroom er door kan. Bij twee open kranen is de
weerstand twee keer lager dan bij een open kraan. Zo is ook bij twee lampen,
waaruit de strooni kan kiezen, de weerstand twee keer lager dan bij een lamp. Als
de stroom er twee keer zo gemakkelijk door kan, dan is de weerstand voor de
strooni twee keer zo laag."
De leerling kijkt nog wat moeilijk. Ze verklaart haar probleem met: "In het eerste
geval dat de strooni door beide lampjes ging was de weerstand twee keer zo groot:
logisch. Nu bij de grote lampen kan de stroom kiezen tussen de lampen en is de
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weersland twee keer zo laag? Het verhaal van de kraan begrijp ik wel. niaar he«
verschil van beide gevallen nog niet helemaal."

De leraar helpt door de proeven met de kleine lampjes en de grote lampcn te
vergelijken:

"Bij proef 1 en 2 moet de stroom eerst door het one lampjc en vervolgens door
het andere (zie figuur 6.2). De lampjes staan achter clkaar. in scric noem je dat. De
gehele stroom gaat door beide lampjes en de totale weerstand is dus de WCCIM.UUI

van beide lampjes bij elkaar opgeteld. Bij proef 5 en 6 zijn beide lampcn via de
verdeeldoos verbonden met het stopcontact met dc/clfdc spanning van 230 Volt.
De stroom kon daarbij kiezen tussen of door de ene lamp te guun 61 door de
andere lamp. Deze lampcn staan niet achter elkaar. in scric. maar naast clkaar. dut
noem je parallel (zie figuur 6.6). Nu zijn er twee wegen, waaruit de stroom kun
kiezen. Dat gaat voor de stroom twee keer zo gemakkclijk. dus is de weerstand
twee keer zo laag." De leraar vcrduidelijkt dit met een voorbceld uit de
ervaringswereld van de leer I ing die de leerlingen begrijpen:

"Vergelijk de elektrische stroom maar ecus met een stroom leerlingen," haalt
de leraar een voorbeeld aan uit de dagclijkse praktijk van de leerlingen. "Jullie
willen met z'n allen tegelijk in de pauze door een dcur naar buitcn. Vccl leerlingen
staan te wachten en een klein stroompje leerlingen kan er uit. Als de
leerlingenstroom door een deur moet en even later nog ecus door ecu dcur, dan
ontstaat er twee keer een opstopping. De stroom wordt dan twee keer
tegengehouden, ofwcl de stroom ondcrvindt twee keer ecu weerstand. Dat geefl
een heel ander beeld dan als de leerlingenstroom uit twee deuren naast clkaar mag
kiezen. Als er twee deuren naast elkaar waren geweest, dan wordt de
leerlingenstroom minder tegengehouden. De leerlingenstroom was dan 2x zo
groot geweest, dus de weerstand 2x zo klein. Zo werkt het bij elektrische stroom
ook. Bij twee lampjes waar de stroom beide doorheen moet, is de weerstand 2x zo
groot. Bij twee lampen waar de stroom kan kiezen, dus /.ich kan verdelen. is de
weerstand 2x zo klein." Dit voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de leerlingen
verbaasde niemand. Dit is toch niet moeilijk? Het begrijpen van de wet van Ohm
is net zo min moeilijk.

"Vullen we bij proef 6 voor de weerstand in '/i x R*. Dan blijkt, bij
vergelijken van proef 5 en 6 bij gelijke spanning van 230 Volt dat als de
weerstand '/> zo groot is, de stroomsterkte 2x zo groot wordt. De gevonden
regelmaat V = J x R geldt dus in alle gevallen. Meneer Ohm heeft dat het eerst
ontdekt, vandaar dat deze formule 'de wet van Ohm' wordt genoemd. Als
rekenhulpmiddel is de formule händig."

Bij deze stap van het vergelijken van de voorbeelden, komt de docent met
voorbeelden uit een ander vakgebied. De volgende stap is, dat de leerlingen zelf
voorbeelden zoeken uit hun eigen belevingswereld en daarbij de overeenkomsten
en verschillen zoeken met de te leren grote lijn.
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Bij stap 7 zoeken de leerlingen zelf voorbeelden die ze kennen uit him dagelijks
leven. Daarfoij dient dezelfde samenhang van de grote lijn te gelden als in stap 6.

"Kan iemand me een voorbeeld geven van de werking van de wet van Ohm?
Waar moetcn jullie aan denken," vraagt de leraar, "als je dit verhaal hoort?"
Een leerling antwoordt:

"Mijn mocder neemt altijd met de auto een sluiproute om de file op de
rondweg te vermijden. Voor de verkeersstroom is de file een grote weerstand.
Vandaar dat zij en ook anderen kiezen voor een andere weg. Het verkeer zal
daardoor beter doorstromen. Heeft de verkeersstroom de keuze tussen beide
routes, dan zal de weerstand minder groot zijn en beter strömen. Moet de
verkeersstroom echter eerst de file passeren en dan ook nog door de sluiproute,
dan zou dc weerstand aanzienlijk toenemen. Dat zou enorme opstoppingen
geven."

"Ja. ccn uitstckend voorbeeld," bemoedigt de leraar. "Iemand anders nog?"
hen andere leerling verteil:

"Mijn opa heeft vorige week een 6V/MUJ gekregen. Een ader bij zijn hart zat
vcrstopt. In het ziekenhuis hebben ze nu een ader uit zijn been verplaatst.
Daardoor ondervindt hct bloed om het hart nu minder weerstand en kan het dus
beter strömen."

"Hct hart pompt met een bepaalde kracht. Nu de weerstand minder is, za/ de
stroom bloed groter worden," zo gaat de leraar er op in. "Ik weet trouwens niet
wat er precies gebeurt: öf dat de oude ader wordt verwijderd en de nieuwe ader
met minder weerstand er voor in de plaats komt, öf dat de nieuwe ader naast de
oude ader komt te lopen. Weet jij dat?"
De leerling schudt het hoofd.

"Nee? Kun je dat eens vragen aan opa? Gaat het goed met hem?"
De leerling knikt instemmend.
Weer een andere leerling vertelt:

"Ik hoorde van mijn zus dat ze de wet van Ohm vergelijkt met de wet van

Op de vragende blik van de leraar gaat ze lachend verder:
"Die naam heeft ze zelf verzonnen: 77iaw/<? is net zoiets als Ohm. Je bent

Verliefd (V) en daardoor komt er een stroom van kusjes (I). Hoe meer je Verliefd
bent, des te groter de stroom kusjes. Tenzij je ze tegenhoudt, die stroom kusjes.
Dus afhankelijk van je weerstand (R) komt de stroom kusjes op gang. Hoe kleiner
de weerstand, des te groter de stroom kusjes. Deze voorstelling gebruikt ze altijd
om de wet van Ohm beter te begrijpen."

Het gebruik van eigen voorstellingen helpt een formule beter te begrijpen. De
fysisch correcte manier van weergave van de wet van Ohm is dat de grafiek van
de stroom uitgezet tegen de spanning een rechte is. De stroom en de spanning zijn
dus recht evenredig. Daardoor wordt echter de betekenis van de formule zelf niet
begrepen. Neem bijvoorbeeld de uitspraak "In een salonorkest is de waardering
voor een cellist en een contrabassist omgekeerd evenredig met het aantal noten dat
ze spelen". Hen algemene uitspraak die de meeste mensen niet begrijpen. Pas na
het voorbeeld "een cellist sneelt drie keer zoveel noten als een contrabassist, maar
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de waardering voor de contrabassist is juist drie keer zo groot" komt de boodschap
over. Hen voorbeeld geven van een grote lijn komt vaak al duidelijkcr over dan de
grote lijn zelf.

Als voorbereiding van de volgende les over het gebruik van de wet van Ohm geett
de leraar een voorbeeld uit het dagelijks leven am over na te denken:

"Volgende keer gaan we bekijken hoe jullie fietslamp prccies werkt. Ik hoop
dat je na die les begrijpt dat als je voorlamp stuk is. binnen körte tijd ook je
achterlamp zal doorbranden." Een voorbeeld uit het dagelijksc leven (i)oltjes.
1966) waar veel scholieren uit de basisvorming mee te inuken hebben.

6.2.Ä //e/ verjcA/7 /w.v.«>/i </e /eer-

Plaatsen we de stappenplannen van de leer- en de lesmethode naast elkaar (figuur
6.10), dan zien we als verschil dat bij de leermethode het stappenplan uit 8 stappen
bestaal en de lesmethode uit 7 stappen.

De overeenkomsten tussen de stappenplannen van de leer- en lesmethode /.ijn
groot.
1. Stap I is bij beide het afbakenen van het gebied waarnaar je kijkt. ofwcl het

bepalen van de context.
2. Stap 2 van de leermethode is relevante voorbeelden verzamelen. llierbij

kunnen alle relevante voorbeelden bekeken worden. Bij stap 2 van de
lesmethode wordt een eerste voorbeeld gegeven, pas later volgen nog eer
voorbeelden.

3. Stap 3 en 4 van de leermethode is het verwoorden en opdelen in kleinst
mogelijke zinnen. Dat zelfde gebeurt in de lesmethode in slechts een stap 3,
het koppelen van het voorbeeld aan de grote lijnen.

4. Stap 5 van de leermethode komt overeen met stap 4 van de lesmethode: het
weergeven van de grote lijnen.

5. Bij stap 6 van de leermethode worden alle verzamclde voorbeelden gekoppeld
aan de grote lijn. In stap 5 van de lesmethode moet nog minstens een relevant
voorbeeld besproken worden, mogelijk zelfs meer dan een voorbeeld.

6. Stap 7 van de leermethode komt overeen met stap 6 van de lesmethode: het
weergeven van de overeenkomsten en de verschillen tussen alle voorbeelden.

7. Stap 8 van de leermethode komt overeen met stap 7 van de lesmethode: de
leerling aanmoedigen om voorbeelden uit het dagelijks leven te vergelijken
met de gevonden grote lijn voor kennistransfer.
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Voorbecldgestuurd leren

Kap 1
«ap2

stap3

»tap 4

»tap 5

•tap 6

§Up7
«tap 8

baken het gebied waamaar je kijkt af
vcr/amel relevante voofbeclden

verwoord de voorbeelden

maak de kleinst mogclijkc /innen
van de verwoording
geef de grote lijnen en de begrippen
weer
plaats de voorbeelden bij de grote
lijnen
7.oek ovcreenkomMcn en verschillcn
plauts de grote lijnen in de erva-
ringswcrcld

Voorbceldgcstuurd lesgeven

slap I
stap 2

slap 3

slap 4

3 tap 5

stap 6
slap 7

baken het gebied waamaar je kijkt af
geef een relevant voorbeeld

koppel het voorbeeld aan de grote
lijnen

geef de grote lijnen en de begrippen
weer
geef minstens twee relevante
voorbeclden
zock overeenkomsten cn vcrschillcn
plaats de grote lijnen in de ervarings-
wereld

Figuur 6.10: de sluppcnplanncn van de leer- en lesmethode van voorbeeldgestuurd onderwijs.

Het grootstc verschil tussen het stappcnplan van de leermethode en van de
lesmethode is, dat de twee stappen 3 en 4 van de leermethode in de enkele stap 3
van de lesmethode plaatsvindt. Bij de leermethode moet de leerling bij stap 3 de
voorbeeldcn verwoorden en vervolgens bij stap 4 de verwoording opdelen in de
kleinst mogelijke zinnen zonder informatieverlies. Deze kleinst mogelijke zinnen
geven alle eigenschappen van de begrippen weer die belangrijk zijn. Daardoor
wordt een complex begrip uiteengerafeld tot een aantal feitelijke eigenschappen.
Dit gebend aan de hand van de verwoording die de leerling zelf maakt en dus ook
zelf begrijpt. Bij stap 3 van de lesmethode daarentegen verwoordt de docent het
begrip. In de verwoording door de docent schuilt het gevaar dat de docent er te
stiel vanuit gaat dat de leerlingen het nieuwe begrip daadwerkelijk begrijpen. Een
voorbeeld is het te snel gebruiken van afkortingen van begrippen die na een keer
noemen al bekend worden verondersteld. Ook kan het voorkomen dat de docent
nieuwe begrippen aanduidt met Jczc of <//e terwijl zij op het bord wijst. Wanneer
de schrijvende leerling niet ziet waamaar de docent verwijst, kunnen mogelijk
misconeepties ontstaan door een verkeerde koppeling van eigenschappen aan
nieuwe begrippen. Dat deze ene stap 3 in de lesmethode dezelfde funetie heeft als
de twee stappen 3 en 4 bij de leermethode, geeft de belangrijkheid aan van deze
ene stap. Het koppelen van het voorbeeld aan de grote lijnen moet dus in zo klein
mogelijke stapjes gebeuren. De docent moet met woorden aan de leerlingen
uitleggen dat het concrete relevante voorbeeld dat de docent heeft gekozen,
evident is om de nieuw te leren grote lijnen te begrijpen.

Het grote verschil tussen de leer- en lesmethode is de verwoording. Bij de
leermethode worden de nieuwe begrippen door de leerling verwoord en bij de
lesmethode door de docent. Bij het klassikaal - frontaal auditief - lesgeven speelt
de bekwaatnheid van de leraar een grote rol om de nieuwe begrippen te
verwoorden en over te brengen. In de volgende paragraaf wordt deze
bckwaamheid van leraren besproken.
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6 J D« bekwuamheid van lemren

Hct voorbeeldgestuurd lesgeven integreert kenmerken van het nieuwe leren hij
klassikaal onderwijs. Bij klassikaal lesgeven is het pädagogisch en didactisch
handelen van de leraar van cruciale betekenis. De kwaliteitsbewaking van de
bekwaamheid van leraren is een zorg voor de overheid die ik beschrijf in 6». I. IV
overheid heeft om de kwaliteitsbewaking te kunnen garanderen, beroepsprolielcn
geformuleerd. De daaruit afgeleide gewenste competences voor leraren noem ik in
6.3.2. De door de overheid aanbevolen pedagogische en didactische activiteiten,
die leraren mocten ontplooien urn lesbekwaam te zijn, bespreek ik in 6.3.3.

6. J. / /Lwa/i/«?//J2or)f in Ae/ omferwi/x

Volgens de Inspectie van Onderwijs is de aandacht voor kwaliteitszorg de laatste
jaren op de scholen ontegenzeggelijk tocgenomen, aldus haar verslag over de Staat
van onderwijs in Nederland in 2001 (Inspcctic, 2002).

De overheid heeft een belangrijke permanente verantwoordelijkhcid voor het
garanderen van de kwaliteit van de leraar. Hct instrument van een in- of externe
ijking van de vakdidactischc kwaliteit is echter in hct algcmcen nog onbekend. l)e
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking moet vorm krijgen binnen een
dynamisch stelsel van beroepsprofielen, bekwaamheidseisen en de toetsing
daarvan. In het najaar van 2001 heeft de minister van OCenW (MinCK'enW, 2001)
een voorstel voor een 'Wet op de Beroepen in het Onderwijs' naar dc Twccde
Kamer gezonden. In deze profielen worden de verschallende activiteiten van de
leraar vrijwel vollcdig beschreven in samenhang met de bcdocling daarvan.
Hieruit is afgeleid wat van de leraar verwacht wordt en in welke contexten deze
het werk uitvoert. De Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Lcraren
(SBL) werd gevraagd een hanteerbare en in de dagclijkse praktijk herkenbare
standaard voor de basisbekwaamheid van de leraar te onrwikkelen. Op de cd-rom
'Leraar: beeiden van bekwaamheid' van de SBL (2002) wordt de
leraarsbekwaamheid beschreven. Het geheel van de gewenste bekwaamhedcn is
gedefinieerd in termen van gewenste opbrengst. De gewenste opbrengst wordt
(politiek-) maatschappelijk bepaald.

In enkele hoofdlijnen kan een referentiekader voor goed onderwijs als volgt
worden geschetst:
• goed onderwijs doet recht aan de psychologische basisbehoeften van lerenden;
• goed onderwijs helpt lerenden de maatschappelijk noodzakelijke, voor hen

haalbare en door henzelf gewenste leeropbrengsten te leveren; die hulp is
effectief en efficient;

• goed onderwijs is bij de tijd en in ontwikkeling, wat betreft inhouden,
materialen en werkwijze;

• goed onderwijs is verantwoord gezien de eigen identiteit van de
onderwijsinstelling. de actuele praktijk in het onderwijs en de actuele stand
van zaken in de onderwijskundige theorie.
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Voor dit referentiekader bestaat een breed draagvlak in en buiten het onderwijs,
aldus de SBL (2002). De bekwaamheidseisen voor leraren werden ingedeeld in
zeven competenties die ik in de volgende subparagraaf beschrijf.

d.i.2

I)e SBL (2002) heeft de kenmerken van goed onderwijs vertaald naar de
veranlwoordelijkheden van de leraar middels de defmitie van zeven competenties.
IX* leraar is:
1. /j«/</f,'Mff/.vrA competent: dc leraar draagt zorg voor het realiseren van een

veilige lecromgeving voor leerlingcn;
2. (vaA-M'<A«7MfA fo/w/xr/f«/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van een

krachtigc leeromgeving voor leerlingcn;
3. /M/IT/HT.VOOW///* f«»i/Jt7f«/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van

samen gaan van en samenwerken met leerlingen;
4. «r>»«w/.v(//«r/.vfA c-o/w/H7t7>/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van

structuur in de leeromgeving voor leerlingen;
5. compe/en/ in jKime?m-erJb'nj; met collega's: de leraar draagt bij aan het

realiseren en het vcrdcr ontwikkclcn van het pedagogisch/didactisch klimaat
van dc school en dc kwalitcit van dc werkverhoudingen en de organisatie van
de school;

6. co/»/tt7c7tf /n «wneHwerit/wg met anderen buiten de school, met name met
oudcrs en collega's van andere instellingen: de leraar draagt bij aan het
realiseren en de ontwikkeling van de samenwerkingsrelatie met mensen en
instellingen in dc omgeving van de school;

7. co/M/H7t7/f //) /v//tr//e IT» ««/H7Mi>/;«#: de leraar onderzoekt en ontwikkelt
opvattingen en bekwaamheden ten aanzien van de verschillende aspecten van
beroepsuitoefening.

Met de beschrijving van de zeven competenties worden de aspecten van
bekwaamheid, als genoemd in het wetsvoorstel, volledig gedekt: het handelen in
het onderwijsleerproces met de competenties 1 t/m 4, het werken binnen een
onderwijsorganisatie door competenties 5 en 6 en het algemeen professioneel
handelen door competentie 7 (zie figuur 6.11).

pedagogisch
(vuk)didaclisch
intcrpcrsoonlijk
organisalic

met
leerlingen

1
2
3
4

met
collega's

5

met
omgeving

6

met
zichzelf

7

Figuur 6.11: de indcling van de zeven competenties voor leraarsbekwaamhcid naar de Stichting
Samenwcrkingsorgaan Reroepskwaliteit Leraren (SBI,. 2002).

138



Mijn onderzoek is voorai gericht op de pedagogisehe (I) en (vak)didactische (2)
competencies van de leraar in klassikaal onderwijs. Op de aanbevolen didactische
werkwijzen ga ik in de volgende subparagraaf nader in. Ze blijken perfect te
sporen met de didactiek van voorbeeldgestuurd onderwijs.

tf.i.i /<a/iftevo/en J«/ac/tsc/ie arr/v;fe//en m <fc

Hoewel in de wet geen didactische werkwijzen worden voorgeschreven. zijn er
karakteristieken geformuleerd voor wenselijk geachte didactische activitciten. l)e
probleemstelling is voorai gericht op onderwijs in de basisvorming van het
voortgezet onderwijs, vandaar dat ik de karakteristieken bespreck die daarvoor
geformuleerd zijn.

In augustus 1993 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs begonnen met de
invoering van de basisvorming. In de basisvorming wordt ecu gcmccnschappclijk
curriculum aangehoden aan alle Icerlingen in de eerstc läse van het voortgezet
onderwijs. Het gemeenschappelijk curriculum omvat algemenc en vakspecifiekc
kcmdoelen die richtinggevend zijn voor de lecrinhouden vnn de vakken. Voor 15
vakken werden kerndoelen vastgesteld. die door alle Icerlingen in twee tot vier
jaar bereikt zouden moeten worden. Daamaast werd ook een vcrandering
verwacht in de aard van het onderwijsleerproces. Het Procesmanagement
Basisvorming (PMB) heeft in 1993 drie kernkarakteristieken geformuleerd nan de
hand waarvan wenselijke didactische activiteiten konden worden afgelcid: (T)
toepassen, (V) vaardigheid en (S) samenhang. Deze zogenaamde TVS-
karakteristieken (PMB, 1993a, 1993b) geven de richting aan van het didactisch
handelen:
T) 7be/?aM/ng.vgw/cA//K?K/ betekent dat de manier waarop kennis aan de

leerlingen wordt aangeboden levensecht dient te zijn. De kennis dient
gekoppeld te worden aan voor de leerling herkenbare situaties uit de
leefwereld. Toepasbaarheid vereist, dat de leerling iets met de kennis kan
doen, zowel als persoon als in het maatschappelijk functioncrcn.

V) Niet alleen kennis en inzicht, maar ook w«wY//#/zrt/t7i zijn van belang om aan
te leren. Dit dient in samenhang te gebeuren met de toepassing (T). Het
kunnen vakspecifieke vaardigheden zijn, maar ook vakoverstijgende
vaardigheden.

S) Kennis en vaardigheden voor alle vakken dienen in samenhang met elkaar te
worden aangeleerd. &wmvi/w/?# in leerinhoud komt tot uiting in samenhang
tussen vakken en leerstofgebieden. Dit kan uitmonden in overleg tussen
vaksecties op basis van overeenkomstige kemdoelen, in het gcbruik van
thema's (projectonderwijs), in vakkenintegratie, en in versterking van relaties
tussen onderdelen van de leerinhoud.

De TVS-karakteristieken zijn heel goed terug te vinden in voorbeeldgestuurd
onderwijs. De (T) toepassingsgerichtheid komt tot uiting bij het koppelen van
levensechte voorbeelden uit het dagelijks leven aan de lesstof, de (V) vaardigheid
in het uitvoeren van het stappenplan dat vakonafhankelijk toepasbaar is, en de (S)
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samenhang komt tot uiting in de voorbeelden uit het dagelijks leven waarbij de
vakintegratie logisch is.

In de volgende paragraaf ga ik in op het huidig pedagogisch en didactisch
handelcn van de leraar. Als eerste bespreek ik de mate van toepassen van de TVS-
karakteristieken zoals die uit onderzoek naar voren komt.

&4 Pedagogisch cn didactisch handelen

Volgens onderzoekers bevat de didactiek van uwf/itvint'/t /er«'/» kenmerken van de
aanhcvolcn TVS-karakteristieken. In 6.4.1 bespreek ik onderzoeksresultaten
waaruil blijkt in hocverrc de didactiek van uirf/icNi/ct /m'/» in de basisvorming
wordt gevolgd. Daarbij let ik vooral op oorzaken waardoor niet alle leraren
lesgeven volgens de aanbcvolen karakteristieken. In 6.4.2 geef ik het huidig
pedagogisch cn didactisch handelen van leraren in de basisvorming weer, zoals de
Inspcclic dat rapporteert. Daarna beschrijf ik in 6.4.3 de ideale situatie voor
didactisch handelen. /.oals die uit onder/oek naar voren komt opdat meer meisjes
het vak naluurkundc kic/cn in de basisvorming.

6.4. /

wordt beschouwd als een didactiek die de TVS-karakteristieken
voor het didactisch handelen van de leraar bevatten (Roelofs en Houtveen, 1990;
Roelofs e/ a/. 1996). De didactiek heeft vier kenmerken die het authentiek leren
bevorderen: 1) construetie van kennis in complete taaksituaties, 2) gerichtheid op
de leefwereld, 3) relevantie van leren voor buitenschoolse situaties en 4)
comnninicatie en samenwerking. De vier kenmerken kunnen als volgt worden
toegelicht:
1. Construetie van kennis in complete taaksituaties betekent dat leerlingen te

maken krijgen met betekenisvolle taken. De taken hebben een procesgericht
karakter, waarbij sprake is van verwoording van denkprocessen en reflectie
op regulatieprocessen.

2. Gerichtheid op de leefwereld van leerlingen en hun persoonlijke voorkennis,
doordat docenten bij hun keuze van hun lesonderwerpen aansluiten bij de
belevingswereld van de leerling. Er is aandacht voor preconeepties van
leerlingen, die misconeepties kunnen blijken te zijn.

3. Relevant voor het leren zijn ervaringen buiten school. Leeropbrengsten reiken
in de optiek van authentiek leren verder dan het verdienen van een
schoolcijfer. gegeven door de docent. Bij taken en opdrachten worden
leerlingen geplaatst in de rol van kennisgebruiker. Bij de instruetie legt de
docent contact met de actualiteit en hanteert daarbij verschillende media
waardoor dat contact mogelijk wordt (zoals computer, tv).

4. Communicatie en samenwerking, waardoor kennisverwerving tot stand komt
door leertaken waarin sprake is van onderlinge interactie en samenwerkend
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leren. De docent biedt de faciliteiten voor net grocpsproces en spreekt
leerlingen aan op de door hen gevolgde aanpak.

Een onderzoek van Roelofs en Houtveen (1999) naar de didactiek van authentiek
leren op scholen. bestond uit een vragenlijst die gestuurd is aan 9() scholen; per
school aan een docent wiskunde en een docent Nederlands. Uit de resultaten hlijkt,
dat de wenselijk geachte didactische karakteristieken 7iHyH«A7Mx».vi»«v/'»7i//it'/</,
Faar<//g/it'</?n en 5timfn/f<jn£ in de basisvorniing slechts mondjesmaat worden
gerealiseerd. Dit geldt met name voor het meest complexe en omvattendc aspect
van authentiek leren, namelijk de combinatic van dc/.c karakteristieken: de
realisatie van een construetieve leeromgeving. Tcr verklaring van de geringe
realisatie wordt als belangrijkste conditie gevonden. de mate waahn de Icraar /.ich
competent voelt. Docenten die het gevoel hebben voldoendc deskundig te /.ijn um
les te geven in de basisvorming, realiseren in hogere mate een didactiek van
authentiek leren, dan zij die dat gevoel minder hebben. Niet allccn leerlingen zijn
dus onzeker, maar leraren net / o goed.

In een dieptestudie van Roelofs t*/ u/. (1999) aan drie hrede
scholengemecnschappen werd bij een enquete onder 570 leraren cn 2900
leerlingen gekeken in hoeverrc de didactiek van authentiek leren werd tocgepast
door leraren. Daaruit bleek dat activiteiten buiten het leerbock om, startend bij
individuele interesses en behoeften van leerlingen. slechts weinig voorkomen.
Leraren houden zieh vooral vast aan het strakke programma van het leerbock. De
docenten voeren als argument voor hun huidige lespraktijkcn aan, dut eerst de
basiskennis dient te worden aangebracht alvorens gewerkt kan worden volgens
kenmerken van authentiek leren. Als verklaring dat het begrijpelijk is dat
authentiek leren tot nu toe nauwelijks wordt gerealiseerd, geven Roelofs <v <//. aan,
dat dit mogelijk komt omdat de docenten niet beschikken over de benodigde
vaardigheden om een didactiek van authentiek leren vorm te geven. Het
stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven wil hen daarbij behulpzaam zijn.

Net als leerlingen hebben dus ook leraren last van onzekerheid over hun eigen
competentie. Voorbeeldgestuurd lesgeven wil door het bieden van het stappenplan
leraren steunen om via de induetieve weg - uitgaand van onzekerheid - volgens de
gegeven TVS-karakteristieken van de overheid pedagogisch cn didactisch te
handelen.

De Inspectie (2002) steh in haar verslag vast dat binnen het kwaliteitsbeleid van
de scholen het vakdidactisch handelen van leraren niet of nauwelijks een rol
speelt. Ongeveer 80 procent van de leraren mist een instantie die hen als Icraar
helpt om zieh te ontwikkelen en die hen inspireert in hun beroep. Voor zover het
gaat om vakdidactiek voorzien schoolleiders niet in dit gemis; zij hebben
doorgaans weinig zieht op de kwaliteit van de vakdidactiek. In het onderzoek van
Van Tienhoven (2000) gee ft bij na tweederde van de leraren aan, dat de
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schoolleiding niet op de hoogte is van wat er in de klas gebeult. Leraren
functioneren dus vrijwel autonoom wat bet re ft vakdidactisch handelen.

De Inspectie van het Onderwijs meldt in haar verslag over het jaar 2001
(Inspectie, 2002) dat ze de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in
88 procent van de bijgewoonde lessen positief heeft gewaardeerd. Bij de
beoordeling is ze uitgegaan van basale voorwaarden binnen het
ondcrwijsleerproces. zoals: positieve persoonlijke aandacht voor leerlingen, zorg
voor een goed werkklimaat, structuur in de opbouw van de les, voldoende
kwaliteit in de uitleg en de controle op de voortgang van leerlingen.

In het eerstc leerjaar van alle schoolsoorten is de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen goed te noemen, constateert de Inspectie. Op het VMBO en
HAVO wordt deze minder sterk in het tweede leerjaar. In MAVO-3 en HAVO3-4
houdt cle/.e matigc pedagogische en didactische kwaliteit aan. Op alle
schoolsoorten hebben leraren van de algemene vakken (exacte vakken, talen,
zaakvakken) de mecste mocite met het realiseren van een goed werkklimaat in de
klas. Lessen waarin leraren (bijna) uitsluitend frontaal klassikaal lesgeven, vond
dc Inspectie bctrekkclijk vaak van mindere kwaliteit.

In het MAVO (thans VMBO) is het frontaal klassikale lesgeven de dominante
werkvorm; deze neemt toe in dc loop van dc leerjaren 1 tot 4. In de leerjaren 4-5
HAVO cn 4-5-6 VWO neemt het zelfstandig werken door leerlingen weliswaar
toe, maar de frontaal klassikale aanpak is in het eindexamenjaar van HAVO en
VWO in ruim dc helft van de lessituaties toch de overwegende didactische
werkvorm, constateert de Inspectie in haar verslag over 2001. Het ligt voor de
hand, dat er een relatie bestaat tussen de aard van het vak en de daarin toegepaste
didactische werkwijze. De frontaal klassikale aanpak is het meest waargenomen in
de lessen geschiedenis, vreemde talen en natuurkunde, aldus de Inspectie.

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeieid geeft in haar
verkenningsrapport over hoe het onderwijs er in 2010 uit zal zien nadrukkelijk aan
"dat zij. zeker waar het het funderend onderwijs betreft, geen radicale overgang
verwacht van het traditionele naar een nieuw type onderwijs. Wel zal er nääst de
huidige onderwijspraktijk meer ruimte zijn voor andere opvattingen over kennis,
leren, didactiek, leraren en schoolorganisatie, dan in het verleden het geval is
geweest" (AWT, 2002). De verwachting is dus dat de traditionele klassikale
manier van lesgeven in de basisvorming niet radieaal zal verdwijnen.

Zeker in de basisvorming zal de huidige situatie van klassikaal lesgeven in de
toekomst nog veelvuldig gebruikt worden. In de volgende subparagraaf beschrijf
ik het ideaalbeeld van didactisch handelen opdat meer meisjes natuurkunde
kiezen.
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6. ¥. i ÄercAry vi/ijj v«n /»er «fraa/te-e/d van <rt<&jrfürA

Onderzoek van Alting (2003) gceft aan wat docenten kunnen doen zodat meer
meisjes na de basisvorming natuurkunde kiezen. in de steekwoorden: MM*.
»vrfroi/Mvn en /<>t'jj<wi/tt'///t/»<7</. Op grond van wat er uit onder/oek en
praktijkgegevens al bekend is over wat meisjes aanspreekt. vormt Alting een bceld
van de ideale toestand: de /</f«»/ Stoff Zij vergelijkt «.lit ideaalheeld met de
bestaande onderwijspraktijk: de 4t7M<// Sto/e Hit het onder/oek blijkt dm er
(meer) aandacht moet worden besteed aan het (1) nur van natuurkunde in de
lessen. Verder moet de docent bij de keu/ebegeleiding (2) verrroim«/» hebben in
de capaciteiten van meisjes voor natuurkunde en het vak moet (3) rf>c*,v<"'A<7i/Jt zijn
voor de leerlingen qua moeilijkheidsgraad. variatie in onderwerpcn, orde en
strucluur. Deze punten licht ik hieronder tin.".

De sterkste voorspeller van de keuze van meisjes voor het vak natuurkundc is het
(1) />i// van het vak. Leerlingen die natuurkunde nuttig vonden, praalten significant
vaker dan andere leerlingen over opieidingen en berocpen waar natuurkunde voor
nodig is, vooral met hun ouders. Leerlingen vonden dat doccnten tijdens him
lessen veel meer met voorbeelden moesten komen over het nut van het vak
natuurkunde voor later. Het m// blijkt bij voorbeeldgestuurd onderwijs uit het
starten van de les met voorbeelden uit het dagelijks leven.

De door de docent venvachte keuze voor het vak vormt eveneens ccn stcrke
voorspeller van de keuze door meisjes. Die keuze hangt samen met een niet-
stereotiep beeld van, of ook (2) wrroi/w«'« in. de eigen capaciteiten. De door
Alting onderzochte meisjes kozen vaker natuurkunde naarmate zij aangaven een
positief advies te hebben gehad van hun docent natuurkunde. Docenlen
natuurkunde zouden op zijn minst aan meisjes, met voldoende of betere rcsultatcn
in de natuurkunde, kunnen verteilen dat zij op grond van hun prestaties het vak
natuurkunde en/of exact technische sector kunnen kiezen. Dit advies zou
vergezeld kunnen gaan van informatie over vervolgopleidingen en beroepen waar
natuurkunde voor nodig is, maar niet van een gesprek over de toekomstplannen
van de meisjes in het algemeen. Praten over de toekomstplannen in het algcmeen
zou te veel uitmonden in het meegaan in de mogelijkheden die een meisje voor
zichzelf ziet, zonder dat informatie wordt geboden over mogelijke aantrekkelijke
altematieven waar zij nog niet bij stil heeft gestaan, aldus Alting. Het vcr/wwwv/i
blijkt bij voorbeeldgestuurd onderwijs door het lesgeven vanuit de onzekerheid
van de leerling. De inductieve denktrant zorgt daarvoor. Bovendien krijgen
onzekerheden voile aandacht bij de discussie in de verduidelijkingsdialoog. Zowcl
in de discussie met medeleerlingen als met de leraar.

Door de presentaties van de leerstof komt onder andere de (3) /o?#a/ffa7//'A:/K'K/tot
uiting: variatie in de leerstofonderdelen die een brede, oriCntcrcndc aanpak
impliceert, een goed op de capaciteiten van de leerlingen afgestemde
moeilijkheidsgraad van de leerstof, ook tot uiting körnend in gemak als kenmerk
van het klasklimaat 'de meeste leerlingen vinden natuurkunde gemakkelijk', en
geen selecterend proefwerk vlak voordat de keuze moet worden gemaakt. Verder
verdient het aanbeveling af te zien van een te eenzijdige, diepgaande en op selectie
gerichte behandeling van natuurkunde in het tweede leerjaar, het gebruiken van de
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wiskundecijfers als indicator voor toekomstig succes in natuurkunde en het
gcbruiken van een helder gestructureerd, qua taalgebruik en illustraties niet
stereotyperend, leerling-gericht leerboek. Op schoolniveau zouden maatregelen
genomen motten worden om negatieve effecten van störend gedrag van jongens
op waardering van meisjes voor natuurkunde tegen te gaan. De toeganfe/f/Me;</
bij voorbeeldgestuurd ondenvijs blijkt uit de transfer van kennis met eerder
opgedane ervaringen waarmec de nieuwe leerstof wordt vergeleken.

Bovenstaande punten: m//. verrroi/wen en toe^ante/»/')^«/ gelden als
aanbevclingen van wat leraren kunnen doen zodat meer meisjes natuurkunde gaan
kiezen. In voorbceldgestuurd lesgeven zijn de drie genoemde punten nadrukkelijk
aanwc/ig. Ook voor andere vakken zullen deze aanbevelingen het didactisch
handclcn van leraren positief be'mvloeden. De docent neemt bij klassikaal
lesgeven cen ccntrale plaats in, die ik in de volgende paragraaf bespreek.

6.5 Centrale rol van de docent bij het lesgeven

Bij klassikaal lesgeven heeft de docent een centrale rol. De interactie tussen leraar
en leerlingen neemt daarbij een belangrijke plaats in. In 6.5.1 bespreek ik dat de
interactie van leraar en leerling vaak - onbedoeld - genderafhankelijk is. Leraren
laten zieh misleidcn door de onzekerheid van meisjes. In de vorige hoofdstukken
bleek al dat meisjes zieh zekerder voelen als er wordt lesgegeven volgens de
inductieve denktrant. Bij leraren. die een denkniveau hoger de deduetieve
denktrant beheersen, ontstaat bij inductief lesgeven het gevoel 'van achteren naar
voren' les te moeten geven. Dit gevoel, de anti-didactische inversie, wordt
overwonnen door het stappenplan aan te houden. In 6.5.2 bespreek ik hoe het
stappenplan leraren zekerheid geeft, hetgeen hun competentiegevoel verhoogt.
Vervolgens bespreek ik in 6.5.3 hoe ordeverstoringen bij voorbeeldgestuurd
onderwijs kunnen worden omgebogen tot een wezenlijk onderdeel van het leren
van de leerling. Dit versterkt het verhoogde competentiegevoel van de leraar,
waardoor de kwaliteit van het didactisch handelen toeneemt.

<5.5. / Gem/mi/7N7«£c/»/te /«/eracffe fwssen /eraar en /ee/7/ngen

De interactie tussen leraar en leerlingen staat bij lesgeven centraal. In het
emancipatierapport 'Een kristal van kansen' (MinOCenW, 1998) staat te lezen:
"Er moet een cultuuromslag bij docenten komen om te leren omgaan met indi-
viduele verschillen, zeker ook sekseverschillen."

Het sekseverschil wordt soms versterkt door de docenten. "Taal - in de zin van
communicatie tussen leerkracht en leerling - blijkt cruciaal", zo vonden Dolle-
Willemsen en Verbiest (1999). "Tot verbazing en soms ook ontzetting van de
leerkrachten, die menen meisjes en jongens gelijk te behandelen. blijkt er in de
klas behoorlijk onderscheid te worden gemaakt. Meisjes laten ze meer
feitenvragen beantwoorden 'Wanneer brak de revolutie uit?' Jongens krijgen
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doordenkertjes: 'Waarom brak de revolutie uit?' Daarbij maken leerkrachten
vaker oogcontact met jongens: ze luisteren meer naar jongens en /e knikken hen
vaker bemoedigend toe. Dit alles zonder dat ze zieh daarvan bewust /.ijn." Meisjes
en jongens ontwikkelen zieh in hoge mate naar het verwachtingspatroon van de
docenten. De argeloze leerkracht trekt uit het /fAtwtyHTto/rr van een meisje en
het </o/tMn<//£twv/vr/()i/v van een jongen snel de conclusie dat jongens weten
waar ze over praten (Volman. 1W5). Bij de wet van Ohm noemen meisjes het
lampje bijvoorbeeld 'dat dingetje' in plaats van weerstand. want /e beheersen de
nieuwe stof nog niet. Zelfs broer en /us uit een zelfdc ge/in /itten in een
verschillende sociale wereld die hun toekomstverwachting hop.uli Dat vloeit
voort uit socialisatie, de latente en manifeste beVnvloeding dooi IK-I gcheel van
maatschappelijke omgevingsfactoren op de persoonsonlwikkeling van de mens.
Toch is het draagvlak voor het serieus nemen van sekseverschillen als belangrijk
onderwerp binnen het onderwijs nog beperkt. Dat komt omdat dc gi\l;u-hioi';uw
van de meeste docenten is "ik behandel jongens en meisjes gelijk". D.i.nil.>.>i .i.m
sekseverschil niet hoog op de agenda genoteerd in de discussic over gewenste
pedagogisch-didactische aanpak.

Hieronder geef ik een eigen obscrvatie als voorbeeld. Tijdens een les imtuurkunde
aan een groep Studenten beantwoordde de mannelijke docent vragen. De meisjes
werkten samen aan de opgaven en ook een aantal jongens had een groepje
gevormd. De Studenten werkten aan een opgave over elektrische en magnetische
krachten, under invloed van die krachten kunnen druudramen gaan dmuicn.
Draadramen bestaan uit een rechthoekige draad waardoor een elektrische stroom
loopt. De docent legde het draaien uit met behulp van de zogenaamde Ä;7-/»r»iM/t'.
Eerst aan het groepje meisjes en een half uur later aan het groepje jongens. De
structuur van het gesprek bij de uitleg aan de meisjes verliep ongeveer als volgt.
"Je moet je dit ruimtelijk voorstellen," sprak de docent. Hij vcrduidelijktc het
figuur in het boek en had een paar handen te kort om dat goed te doen. "Dit stuk is
niet interessant. Dat is geen veroorzaker van het draaien. Laten we eerst een
gemakkelijker situatie bekijken, dit is al een mocilijke." Hij besprak nog cens de
theorie uit het boek. "Klinkt ingewikkeld. Je moet het ruimtelijk zien, dat is nog
ingewikkelder, met al die vlakken. Nooit stereo gehad? Dan is het moeilijk in tc
zien. Het is ook een ingewikkelde regel, de Bil-fbrmule." Hen half uur later legde
de docent dezelfde opgave uit aan de jongens, zonder een keer het woord moeilijk
of ingewikkeld uit te spreken. De uitleg aan de jongens leek eerder op een
discussie met gelijkwaardige partners.

Tijdens de nabespreking attendeerde ik de mannelijke docent er op dat hij bij de
uitleg aan de meisjes vijf maal het woord /wot'/////i had gebruikt en bij dc uitleg aan
de jongens geen enkele keer. Daar keek hij verbaasd van op. Zijn verschil in
houding naar de meisjes - moeilijk/moeilijk - en naar de jongens - gelijkwaardig -
verklaarde hij na enig doorpraten, licht blozend, dat een vak als natuurkunde toch
ook niets voor meisjes was. "Dat hebben vrouwen toch niet nodig? Exactheid is
iets voor mannen." Die docent was zelf verbaasd over zijn eigen uitspraak. Het
verschil in lesgeven aan meisjes en jongens blijkt bij docenten onbcdocld wel
degelijk aanwezig te zijn, zeker bij exacte vakken zoals natuurkunde en wiskunde.
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In 1989 startle echter op het Coornhert Lyceum in Haarlem een proef met aparte
meisjes en jongensklassen voor het vak wiskunde, om uit te sluiten dat er bij de
exacte vakken gedifferentieerd werd naar gender. Het eindrapport van deze proef
van Van Kck (1994) vermeldt als voordelen, dat meisjes in een ongemengde groep
meer vragen durven te stellen en dat jongens sneller door de stof kunnen. Als
nadeel Staat vermeid, dat in de klas met alleen meisjes de .v//wwc vra#e» van de
jongens gemist werden. Deze conclusie wordt door veel mensen bestreden, omdat
uit andere onderzoeken niet blijkt dat meisjes minder slim zijn in wiskunde dan
jongens. De bcdoeling was om met het project aan te tonen dat meisjes beter in
wiskunde zouden prcsteren als ze ook eens alle aandacht van de docenten kregen.

Mijns in/.iens is extra aandacht krijgen alleen niet voldoende om onderwijs in de
exacte vakken meisjes te taten aanspreken. Het gaat er om de vragen niet op te
delcn in de schadelijke binaire oppositie van slimme/domme vragen, maar of er op
een /.odanigc manier wordt lesgegeven dat meisjes hun vragen durven te stellen.
Wil je slimme vragen krijgen van meisjes, dan moet je lesgeven op een manier dat
ze hun onzekcrheid overwinnen. Dan krijgen de meisjes meer zelfvertrouwen en
komen ze vanzelf met spontane readies en met meer en slimmere vragen. Vragen
worden dan niet gesteld door leerlingen die iets niet begrijpen, maar door
Iccrlingcn die aan het zocken zijn naar de mogelijkhcden en onmogelijkhcden van
de te leren grotc lijncn. Het stellen van vragen wordt dus gehaald uit de sfeer van
t/o/w en me/ /»t'>f///>c'«. Vanuit de onzekerheid van de leerling worden spontane
TKHUÜMlLSTlUJi 'til 'lOTUm 'gl'VAiligt QJ77. ̂ fi. 7IRK «k. 'R. 'OT/yj. «!<)£ 'K. v.e£<gejjjk£n.. Kej).
leraar geeft dus niet alleen zelf voorbeelden, maar moet ook samen met de
leerlingen overeenkomsten en verschillen zoeken van de voorbeelden die
voortkomen uit hun spontane associaties. Leerlingen krijgen dus de kans aan de
hand van hun individuele voorbeelden te leren. Onafhankelijk van hun gender.

Dc leraar kan dus niet de les van tevoren geheel voorbereiden, want zij moet ook
de spontane voorbeelden van de leerlingen bespreken. Het stappenplan biedt de
leraar daarbij houvast.

6.5.2 Sfcp/wip/art gee/f de /eraar eew gevoe/ vaw compefewf/e

Vaak is verondersteld dat het handelen van leraren door bewuste processen wordt
gestuurd (Clark en Peterson, 1986; Corporaal, 1988). Vanuit de veronderstelling
van bewuste processen vindt kennisoverdracht aan leraren-in-opleiding veelal
volgens de aloude deductieve denktrant plaats (Dolk, Korthagen en Wubbels,
2000). De belangrijkste bezwaren die daaraan kleven zijn (Korthagen, 1998) het
gebrek aan transfer van de onderwijstheoriee'n naar de praktijk en het
modellerendc effect van de opleiding. Uit gebrek aan transfer van
onderwijstheoriee'n naar de praktijk blijkt al, dat ook voor leraren de deductieve
manier van les krijgen niet de optimale is. Het modellerende effect van hun
opleiding zorgt ervoor dat leraren op dezelfde manier gaan lesgeven. Door de
ervaring die leraren als leerling hebben ondervonden met de deductieve
lesvolgorde. geven ze zelf veelal ook weer deductief les, hetgeen dus bij
voorbeeldgestuurd onderwijs bewust doorbroken dient te worden.
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Het lesgeven volgens de inductieve denktrant keen de lesrichting om door te
beginnen met voorbeelden en van daaruit de grote lijnen at' te leiden. Dit
omdraaien van de lesvolgorde noemde Freudenthal (1*>87) anti-didactische
inversie (zie 3.4.4). Bij het omdraaien van de lesvolgorde wordt niet uitgegaan van
de zekerheid van de leraar. maar van de onzekerheid van de leerling. De leraar
moet dus haar eigen zekerheid als uitgangspunt loslaten. l)at moot do leruar
durven.

Uit onderzoek van Oosterheert. Vermunt en Vccnstra (2002) bleek dat de meeste
leraren-in-opleiding niet mnrW/ kunnen gaan lesgeven. maar dat lesgeven gelcerd
moet worden. Net zoals de kennisconstructieprocessen van leerlingen de amulachl
moeten krijgen, moeten de kennisconstnictieprocessen van Icraren-in-opleiding de
aandacht krijgen. Het bleek dat voor een leraar-in-opleiding de actuele munier van
leren gerelateerd is aan individuele verschillen in lesgeven. Sommige Studenten
zullen, om de opleidingsdoelen te bereiken, zelfs moeten leren anders te leren,
aldus Oosterheert «•/ u/. In paragraat 4.9.3 heb ik aangctoond dat
voorbeeldgestuurd onderwijs met behulp van het stappenplan aunsluit bij de grote
diversiteit aan leerstijlen en daarbij sturend optreedt om te komen tot een
betekenisvolle manier van leren. Binnen de driclagen-structuur hclpt het
stappenplan de individuele student (onderste laag) de leerstijlen (de middelste
laag) bij te sturen om te leren (de bovenste laag). Analoog werkt het stuppenplan
van voorbeeldgestuurd onderwijs de individuele leraar (onderste laag) de
manieren van lesgeven te leren (middelste laag) om gocd les te geven (bovenste
laag). De drielagen-structuur kan gebruikt worden bij elk soort leren, dus ook bij
leren lesgeven. Bij het bespreken van het stappenplan van de lesmethode in
hoofdstuk 4 heb ik aangetoond dat de leerniethode de leerling zelfvertrouwen
geeft en daardoor leerlingen met een diversiteit aan leerstijlen sluurt naar dc
betekenisvolle leerstijl. Analoog geeft het stappenplan van voorbeeldgestuurd
lesgeven de leraar het zelfvertrouwen om uit te gaan van zijn eigen onzekerheid en
dus bij het lesgeven uit te gaan van de inductieve denktrant.

Door het houvast van het stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs dürft de
leraar, door acceptatie van de eigen onzekerheid, de anti-didactischc inversie toe
te passen bij het lesgeven. Daardoor ontplooit dc leraar didactische en
pedagogische activiteiten die voldoen aan de aanbevolen TVS-karakteristieken,
waardoor de kwaliteit van didactisch handelen toeneemt. Dat het uitvoeren van het
stappenplan ook de orde in de klas doet toenemen, bespreek ik in de volgende
subparagraaf.

6.5.3 Ordeversf ormgen o/w/>w/#ew m/ar J/WD taa/i /eren

De kwaliteit van lesgeven wordt vaak afgemeten aan de mate waarin dc docent
orde heeft. Boekaerts (1991b) stelde dat leren in klassenverband veel te lang werd
gezien als een kennisoverdrachtproces, waardoor het gedragsveranderingaspect op
de achtergrond bleef. Docenten gingen er stilzwijgend van uit dat de leerlingen
gedragscontrole-technieken beheersten, zoals dat leerlingen zichzelf kunnen
motiveren, nun inzet bewaken, hun leerresultaten attribueren aan de juiste oor-
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zaken, zichzelf belonen of berispen, sociale steun verwerven, enzovoort. Dit is
echter niet het geval. Een aantal positieve resultaten van gecombineerde
trainingsprogramma's, waarin zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele
aspccten van het leerproces worden betrokken wil ik hier bespreken. Borkowski
en Krause (1985). Schunk (1990), en Vauras en Lehtinen (1991) lieten duidelijk
zien dat wanneer trainingsprogramma's zo worden opgezet dat gelijktijdig
aandacht wordt besteed aan het aanleren, bewaken en controleren van
oplossingsstrategiettn (metacognitieve vaardigheden) en het bewaken van moti-
vatie, leerlingen meer gemotiveerd en vooral vaardiger worden in het
probleemoplossen. Als baby waren de leerlingen experts in het spontane leren.
Deze capaciteit neemt later af omdat kinderen /trcv; gelijkstellen aan fa^e/ei«/

. Hue meer leerlingen crin slagen spontaan te blijven leren, des te beter het is.

Uij traditionccl klassikaal onderwijs verwacht de docent bij een goed voorbereide
les binnen een gegeven tijd een bepaalde hoeveelheid leerstof te behandelen. De
docent wil dit doen met behulp van een gocde lesopbouw en bordgebruik. De
lesstol wordt dan voor de leerlingen over/ichtelijk gebracht en komt daardoor ook
ovcr/.ichtelijk in hun schritten. De lijn van het betoog zoals de docent die heeft
vtK>rbereid, wordt verstoord door spontane reacties van leerlingen. Zij gaat uit van
kennis die /ckcr is en van tevoren vastligt: de deduetieve manier van lesgeven.
Voorbeeldgestuurd onderwijs maakt daarentegen gebruik van de induetieve
denklrant van lesgeven door te starten met voorbeelden uit het dagelijks leven die
tie leerlingen begrijpen. De spontane associaties van leeriingen vormen daarb/j een
wezenlijk onderdeel van de les en de zelfgeproduceerde voorbeelden worden
bediscussieerd op overeenkomsten en verschillen. De houding van de leraar
verändert dus van 'frontaal auditief lesgeven van de geheel vastliggende les
waarbij orde moet worden gehouden' naar het 'geven van voorbeelden uit de
praktijk en het bespreken van de spontane reacties en voorbeelden die de
leerlingen aandragen'. De reacties worden bij voorbeeldgestuurd lesgeven dus niet
ervaren als ordeverstoringen, maar als onderdeel van spontaan leren door de
leerlingen. Dit verhoogt het competentiegevoel van de leraar. Volgens Roelofs en
Iloutveen (1999; zie 6.4.1) is het competentiegevoel de belangrijkste factor om de
aanbevolen didactische activiteiten te ontplooien en de kwaliteit te verhogen.

Bij voorbeeldgestuurd onderwijs vormen spontane reacties van de leerlingen een
wezenlijk onderdeel van de methode en worden daardoor niet als ordeverstoringen
ervaren. Dit verhoogt het competentiegevoel van de leraar, waardoor de kwaliteit
van het pedagogisch en didactisch handelen toeneemt. Voorbeeldgestuurd
onderwijs is dus een prima klassikaal te gebruiken lesmethode. In de volgende
paragraaf vergelijk ik voorbeeldgestuurd onderwijs met een nieuwe vorm van
leren die geen gebruik maakt van klassikaal onderwijs.

6.6 Overzicht van probleemgestuurd onderwijs (PGO)

In het huidige onderwijs zijn er verschillende vormen van nieuw leren ontstaan
(AWT, 2002). zoals competentiegericht onderwijs, projectgericht onderwijs en
probleemgestuurd onderwijs. Deze vormen van nieuw leren hebben als kenmerk
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de omkehng die plaatsvindt van docentgestuurd naar vraaggestuurd leren.
Daardoor laten deze vormen van onderwijs de klassikale lessituatie los. Deze
vormen van het nieuwe leren wil ik graag vergelijken met voorbeeldgestuurd
onderwijs dat wel te gebruiken is in de klassikale lessihiatie. IXHU de
overeenkomst van de uitvoering in .yvwnjft'w van probleemgestuurd onderwijs en
de .v/ti/yv/i van voorbeeldgestuurd onderwijs vergelijk ik in de körnende
paragral'en deze beide onderwijsvormcn. Eerst bespreek ik in 6.6.1 de historie van
probleemgestuurd onderwijs, daama in 6.6.2 de uitgangspunlen en vervolgens in
6.6.3 de praktijk.

Bij probleemgestuurd onderwijs is het startpunt van het leren een />rr>/>/<rm. Dat is
niets nieuws als je naar de historie van onderwijskundc kijkt. /o 'n 400 jaar voor
Christus gebruikte Socrates bij het onderwijs ul de dialoog. In het begin van de
negentiende eeuw schreef Marcet (1809) een leerboek waarin de toenmalige
scheikunde systematisch werd behandeld in 26 wmw.w/Hwi.v. Ikvc conversations
werden gevoerd tussen een mooie elegante dame Mrs. H en twee meisjes van 12
en 13 jaar: Emily, leergierig cn intelligent en Caroline, lastig en brutaal. Dit
leerboek was een succes in Hngeland cn Amerika (Ofl'ereins. 19%). In het begin
van de twintigste eeuw stelde de Amerikaanse onderwijskundigc I)cwey (1902.
1929) in zijn onderwijstheorie de praktische bruikbaarheid van hei geleerde
voorop. Dewey ontwikkelde een /?r»/tr/#i'.\7Mu/-</ CM/TUM/W/M waarbij de
intrinsieke motivatie van de leerling werd verhoogd door constructieve
activiteiten. Zijn uitgangspunt was, dat zonder intrinsieke motivatie geen
betekenisvol leren zou kunnen plaatsvinden. Met curriculum moest leerling-gericht
zijn, waarbij leraren leerlingen niet moesten onderwerpen maar moesten
onderwijzen.

Haiverwege de twintigste eeuw was Bruner (1961, 1966) de initiator van
o/ifc/dtfavK/ /ert'n in het onderwijs. Ontdekkend leren confronteert Studenten met
Problemen, die ze vervolgens trachten op te lossen door middel van discussie met
leeftijdsgenoten. Volgens Bruner (1961) leidt ontdekkend leren tot een dieper
inzicht in de werkelijkheid. geeft het de gelegenheid cognitieve vaardigheden te
oefenen, bevordert het de intrinsieke motivatie tot leren en stimuleert het leren van
informatie die betekenisvol is en daardoor beter wordt onthouden.

In 1972 verscheen het boek 'Freedom to learn' van de Psychotherapeut Rogers,
waarin .tfift/e/i/xer/r/i/ /eren centraal werd gestcld. In het begin was de
probleemgerichte aanpak vooral bedoeld om de intrinsieke motivatie te verhogen
van de medische Studenten (Barrows. 1971), maar later pleitte de
onderwijsvernieuwer Barrows (1980) ervoor, met deze aanpak niet alleen kennis
te vergaren maar ook te leren redeneren en problemen op te lossen. Met dit
Studentgericht leren als uitgangspunt, voerde de McMaster Universiteit een
radicale onderwijskundige vernieuwing door (Mustard f/ a/., 1982). Kenmerkend
voor het onderwijs op McMaster was het werken in kleine groepen, een Sterke
nadruk op zelfwerkzaamheid, een leven lang leren, het gebruik van talrijke
informatiebronnen en samenhangende vakinhoud. Een aanvankelijke theorie, tot
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stand gekomen op basis van de bestaande kennis van de Studenten, werd getoetst
aan de bestaande literatuur en gaandeweg werden de originele opvattingen
hcrzien. I)e aandacht verschoof op deze manier van het'leren van de inhoud' naar
het 'proces van informatieverwerking'. Aan de hand van probleemgestuurd leren
vond een //?*w/tfco/w/n/cf/e plaats op de manier zoals een wetenschappelijk
ondcr/ocker leert.

De uitgangspunten van probleemgestuurd onderwijs zijn gebaseerd op twee in het
ondcrwijs gesignalccrdc problcmen (Schmidt en Moust, 1998). Het eerste
probleem is dat de dominante onderwijsaanpak - de les, het college - in allerlei
op/ichten nict gocd aansluit bij de individuele talenten en behoeften van
Studenten. De vcrondcrstclling is dat dit komt omdat de Studenten te weinig actief
en pcrsoonlijk betrokken zijn bij wat ze leren. Vandaar dat probleemgestuurd
ondcrwijs de nadruk legt op werken in kleine groepen, waarbij iedere student
vcrantwoordelijk is voor zijn eigen leren en voor het gebruik van gevarieerde
Iccrmiddelcn. I let tweede gesignalcerde probleem is, dat Studenten niet goed in
Staat zijn om de gclccrdc kennis daadwcrkclijk toe te passen waar en wanneer dat
nodig is. Dit fenomeen wordt wel de «>m/vfc'H/K'7we'.v/af/f-paradox genoemd:
mensen beschikken wel over de competenties of bekwaamheden, maar zijn niet in
Staat deze te demonstreren als ze een relevante taak moeten uitvoeren. Dit zou
komen omdat ze te weinig gelegenheid krijgen hun kennis toe te passen op
levensechte situaties.

Op grond van bovenstaande gesignaleerde problemen heeft probleemgestuurd
onderwijs tot doel de volgende cognitieve processen in Studenten teweeg te
breiigen (Schmidt en Moust, 1998).
• Activeren van voorkennis. De analyse van een probleem stimuleert het

tenighalen van reeds eerder geleerde kennis. Voorkennis vergemakkelijkt het
begrijpen van nieuwe informatie.

• Elaboratie van voorkennis. Door de discussie in de onderwijsgroep, zowel
voorafgaand aan de opname van de nieuwe kennis, als nadat de nieuwe kennis
is verworven, bewerken de Studenten de nieuwe informatie actief. De
elaboratie van voorkennis verrijkt de semantische kennisstrueturen die verder
ontwikkeld worden. Dit vergemakkelijkt het terughalen van kennis op een
later tijdstip.

• Herstructurering van kennis. Constructie van een adequate theorie in de vorm
van een rijk semantisch netwerk, zodat die past op het probleem dat
gepresenteerd wordt, waardoor herstructurering van kennis plaatsvindt.

• Leren in een context. Het probleem fungeert als een raamwerk voor het
ontstaan van terugzoekpaden in het geheugen, die het terughalen van relevante
kennis ondersteunen wanneer dit noodzakelijk is voor het oplossen van
gelijksoortige problemen.

• Studenten nemen de onderwerpen die ze moeten bestuderen als relevant waar.
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• Verbogen van de intnnsieke motivatie. Aangezien de Studenten zelf
verantwoordelijk zijn voor wat ze leren en hoe ze dat doen, neemt de
intnnsieke motivatie tot leren toe. De intrinsieke motivatie wordt eveneens
bevorderd door de discussie over de problemen, omdat Studenten zieh
daardoor bewnst worden van het gat tussen wat ze weten en wat ze zouden
moeten weten.

In Nederland heeft vooral de Universiteit Maastricht praktijkcrvaring met
probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs is sinds 1974 het
kenmerk, eerst van de Medische laculteit en later van de hole Universiteit
Maastricht. Bij de Universiteit Maastricht wordt het onderwijs in blokken van een
week of 6 ingedeeld. Tijdens deze weken komt een ondcrwijsgroep, die bestaat uit
10 Studenten en een tutor, tweemaal twee uur per w eek sanien om de problemen tc
bespreken die gcbundeld /ijn in een blokboek. In iedere onderwijsgrocps-
bijeenkomst worden twee activiteiten ondemomen: de analyse van nieuwe
problemen en de uitwisseling van informatie die de Studenten door Zeitstudie
verworven hebben. De bijeenkomsten worden gelcid door een sludentgcsprcks-
leider. De rol van gespreksleider wordt door alle Studenten bij toerbeurt vcrvuld.

De aard van de discussie die de Studenten voeren, kan worden omschreven als
theorieconstruetie. Dit lijkt op de manier waarop wetenschappelijkc onderzoekers
een probleem trachten te begrijpen. De Studenten produceren hypothesen die het
probleem trachten te verklaren. Wanneer de Studenten over het probleem
discussieren, bouwen ze een mentaal model op van de beschreven situatie. Dit is
een proces van kennisconstruetie. Ogenschijnlijk lijkt het een chaotische situatie,
maar de Studenten bespreken een probleem op systematische wijze met behulp van
een speeifieke procedure die de zevensprong wordt genoemd. In de volgendc
paragraaf vergelijk ik de zeven sprongen van probleemgestuurd onderwijs met het
stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs.

6.7 Overeenkomsten tussen voorbeeldgestuurd onderwijs en P(JO

De zeven sprongen van probleemgestuurd onderwijs zijn:
6.7.1 Sprong 1: verhelder onduidelijke begrippen.
6.7.2 Sprong 2: definieer het probleem,
6.7.3 Sprong 3: analyseer het probleem,
6.7.4 Sprong 4: diep samenhangende ideeCn systematisch uit,
6.7.5 Sprong 5: formuleer leerdoelen,
6.7.6. Sprong 6: bestudeer zelfstandig de stof,
6.7.7 Sprong 7: rapporteer en integreer de nieuwe informatie.
In iedere subparagraaf leg ik eerst een sprong van het probleemgestuurd onderwijs
uit. Daarna bezie ik de stap van voorbeeldgestuurd lesgeven aan de hand van het
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voorbccid van de wet van Ohm. en vervolgens vergelijk ik de sprong met de
overecnkomstige stap van voorbeeldgestuurd lesgeven. De verschillen tussen
probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd onderwijs komen in de
volgende paragraaf aan de orde.

/$. 7. /

Sprong I van probleemgestuurd onderwijs is het verhelderen van termen en
bcgrippcn. F)c onduidelijke termen en begrippen van het probleem moeten aan het
cind van dcze sprong voor alle leden van de groep helder zijn. Zo nodig moeten de
vcrschillende gebcurtenissen die in het probleem worden beschreven in kaart
worden gebracht.

In het voorbceld van de wet van Ohm moeten bij stap 1 van voorbeeldgestuurd
lesgeven dc gehniiktc begrippen worden genoemd en eventueel verduidelijkt. De
belangrijkc grootheden worden weergegeven met hun afkorting en met de eenheid
waarin zc worden uitgedrukt. Het gaat bij de wet van Ohm over de spanning,
afgekort met cen U en uitgedrukt in Volt; de stroomsterkte I in Ampere en de
wcerstand K in Ohm. Zonodig kan het plaatsen van de spanningsmeter en
stroomstcrktcmctcr in de stroomkring worden uitgelegd. De spanningsmeter geeft
het vcrschil in spanning over de polen van de spanningsbron en de
stroomsterktemeter meet de stroom die door de stroomkring loopt.

Bij stap I van voorbeeldgestuurd onderwijs moeten de feiten uit de onderste laag
van inlbrmutieoverdracht worden genoemd en beschreven. Hiermee ligt het gebied
van de werkclijkhcid dat beschouwd wordt vast, het 1/mvw.s? o/Dj.vcoMr.se. Stap 1
van voorbeeldgestuurd lesgeven komt overeen met de sprong 1 van
probleemgestuurd onderwijs: verhelder de termen en de begrippen.

6.7.2 Sprowg 2:

Sprong 2 van probleemgestuurd onderwijs is het definie'ren van het probleem. De
vraag Staat centraal welke verschijnselen verklaard moeten worden in het
beschreven probleem.

Bij de behandeling van de wet van Ohm worden bij stap 2 van voorbeeldgestuurd
lesgeven voorbeelden verzameld. Bij het eerste voorbeeld sluiten we het lampje
aan op de batterij en meten de spanning en de stroom. Daama nemen we nog zo'n
lampje en plaatsen dat ook in de stroomkring. Deze proef kunnen we herhalen met
twee batterijen. We hebben nu een aantal verschillende meetresultaten en plaatsen
dit in een duidelijk overzicht op het bord.

Bij stap 2 van voorbeeldgestuurd lesgeven worden binnen het f/mverse o /
DI.VCOM/WV de voorbeelden beschreven. Deze stap is te vergelijken met de sprong 2
van probleemgestuurd onderwijs: definieer het probleem.
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6.7. i igwiuflg 3. u/w/yjeer Ae//>n>6/

Sprong 3 van probleemgestuurd ondenvijs is hct analysercn van het probleem.
Van dc leden van de onden* ijsgroep worden alle idce£n die een verklaring kunnen
geven voor de verschijnselen kort en kracht ig geVnventariseerd. De Studenten
analyseren welke idee£n en veronderstellingen /ij hebben over hei probleeni. Het
doel van deze sprong is het activeren van voorkennis. IX* ideet'n die tijdens de/e
/>ro/rt.T/orm naar voren komen. noteert een van de Studenten op het bord.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm worden bij stap 3 van voorbeeldgestuurd
lesgeven de verzamelde voorbeelden in het overzicht vcrgeleken. De leerlingen
vergelijken de meetresultaten op overeenkomsten en verschillen om de regelinaat
zelf te vinden. Bij het zoeken naar de regelmaat worden tijdens een discussie de
overeenkomsten en de verschillen besproken. om duidclijk naar voren te taten
komen dat de resultaten van de voorbeelden voldoen aan him verwachting.

Bij stap 3 van voorbeeldgestuurd lesgeven worden de voorbeelden bekeken. de
verschijnselen besproken en de essentie genoteerd. Dal koini overeen met sprong
3 van probleemgestuurd onderwijs: analyseer door de verschijnselen van het
probleem te inventariseren en te verklaren.

6.7.4 Sprang 4: t/zep jam<?nAcinge/tt/e «/eê 'w JV5remafi.vc/t u/7.

Sprong 4 van probleemgestuurd onderwijs is het düsteren van samenhangendc
ideegn om deze vervolgens systematisch uit te dienen. Dat gebeurt op basis van
wat Studenten uit de voorkennis weten of menen te kunncn verklaren uit de
verschijnselen of gebeurtenissen.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm wordt in stap 4 van voorbeeldgestuurd
lesgeven de gevonden regelmaat van de overeenkomsten en de verschillen van de
meetresultaten als grote lijnen weergegeven. In de natuurkunde is het gebruikelijk
de grote lijn op te schrijven in formulevorm. Tijdens het zoeken van de regelmaat
door het vergelijken van de meetresultaten wordt nadrukkelijk nagegaan dat de
veranderingen in het voorbeeld niet verrassend zijn, maar logisch. Zelfs bij zo'n
eenvoudige wet als de wet van Ohm zal menige leerling toch mocite hebben /.ich
er een mentale voorstelling van te maken. Indien de leerlingen de regelmaat zelf
niet gemakkelijk onder woorden kunnen brengen, is het wcllicht voor hen een
goede hint om de resultaten op het bord aan te vullen met een kolom waarin de
uitkomst van de te vinden formule Staat. De regelmaat kan daarmee, ook als deze
minder voor de hand ligt. door de leerling zelf worden gevonden.

Bij stap 4 van voorbeeldgestuurd lesgeven wordt de regelmaat van de voorbeelden
door de leerling dus als grote lijnen weergegeven. De regelmaat geeft de
samenhangende ideeen van de verzamelde voorbeelden weer. Stap 4 van
voorbeeldgestuurd lesgeven is derhalve te vergelijken met de sprong 4 van
probleemgestuurd onderwijs: werk samenhangende ideetfn systematisch uit.
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d. 7.5 S/wo/ig 5:

Sprong 5 van probleemgestuurd onderwijs is het formuleren van leerdoelen.
I.eerdoelen zijn vragen die na de discussie in de onderwijsgroep onbeantwoord
zijn geblcven en nadere Studie vereisen. De bedoeling hierbij is dat de groep
afsprakcn maakt over wat ieder voor zieh voor de volgende bijeenkomst gaan
bestuderen, door te bepalen wat ze wel en niet weten of wat tegenstrijdig blijkt te
zijn.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm moeten in stap 5 van voorbeeldgestuurd
lesgeven meerdcre relevante voorbeelden gegeven worden. Een tweede voorbeeld.
dc gevonden grote lijn van de wet van Ohm bij gelijke spanning uit het
stopcontact /oals de Iccrling thuis ervaart, is zeker op zijn plaats om te toetsen of
die ook aan de gevonden grote lijn voldoet. Dat leidt uiteindelijk tot vertrouwen in
de juisthcid van de gevonden grote lijn, de formule: U = I x R. Deze formule is
händig bij de opgaven die gemaakt gaan worden, vandaar dat je hem uit je hoofd
/ou kunncn leren. Maar nodig is dat niet. want als je logisch nadenkt. kun je de
formulc zo weer bedenken. De docent geeft de gevonden formule ongetwijfeld op
als huiswerk om voor de volgende les te bestuderen en zal deze dus zien als
Iccrdocl.

Stap S bij voorhccldgcstuurd lesgeven geeft als leerdoelen de grote lijnen van de
informatie. Stap 5 is te vergelijken met sprong 5 van probleemgestuurd onderwijs:
het formuleren van leerdoelen. Het verschil, dat bij probleemgestuurd onderwijs
de Studenten zelf de leerdoelen bepalen en bij voorbeeldgestuurd onderwijs de
leraar, bespreek ik in 6.8.

6.7.6 S/wort£ 6:

Sprong 6 bij probleemgestuurd onderwijs is zelfstudie. Tijdens zelfstudie zoekt
iedere student de afgesproken aanvullende informatie over de geformuleerde
leerdoelen.

In stap 6 van voorbeeldgestuurd onderwijs worden de overeenkomsten en
verschillen van alle voorbeelden besproken die voldoen aan de grote lijn. In de
eerste voorbeelden ging de stroom door beide lampjes na elkaar en gold de wet
van Ohm. In het tweede voorbeeld kon de stroom kiezen tussen of door de ene
lamp te gaan of door de andere lamp. De lampen waren niet achter elkaar
geschakeld, maar parallel, naast elkaar. Ook nu bleek de wet van Ohm te gelden.
In de eerste overeenkomende voorbeelden en in de tweede verschillende
voorbeelden geldt de wet van Ohm. Daarnaast kunnen tijdens deze stap nog
overeenkomsten en verschillen gezocht worden van andere strömen, zoals een
stroom mensen die door een deur naar buiten willen. Indien de stroom mensen
door twee deuren achter elkaar moet of door twee deuren naast elkaar. geeft dit
een volstrekt ander beeld. Tijdens de verduidelijkingsdialoog aan de hand van
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voorbeelden uit het dagelijks leven wordt de lesslof rond het Iccrdoel aaiwullend
bcstudeerd.

Bij stap 6 van voorbeeldgestuurd lesgeven wordt gekeken naar de overecnkomsten
en verschillen van de voorbeelden op de geformuleerde grote lijn. Alle mogclijkc
vcronderstellingen binnen de randvoorwaarden. waaronder do fonnulc wel en niet
geldt, worden bekeken en tevens wordt naar aanvullcndc voorbeelden ge/ocht uit
het dagelijks leven. Stap 6 is ten dele te vergelijken met de sprong 6 van
probleemgestuurd onderwijs: Studie waarbij tegenstrijdigheden mocten worden
opgezocht. Dat tijdens deze sprong ook door Zeitstudie eventuele nieuwe
informatie wordt opgezocht. is een verschil dat ik. zoals aangckondigd. bespreek
in de volgende paragraaf 6.8.

6.7.7 .S/wong 7: rqppor/eer e« »n

Sprong 7 van probleemgestuurd onderwijs is het rapporteren en integreren van de
nieuwe informatie. Met de groep wordt besproken wat iedere student lijdcns de
zelfstudie gevonden heeft. Hoofd- en bijzaken worden onderscheiden en structuur
wordt aangebracht in de informatie. I)e nieuw verworven kcnnis inoet worden
toegepast op het problecm om te kijkcn of je nu beter in staat bent de
verschijnselen te verklaren. Tijdens deze rapportagc vindt een synthese van het
geleerde plaats en wordt het geleerde toegepast op de situatie zoals beschrcvcn in
het probleem.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm van stap 7 van voorbeeldgestuurd lesgeven
wordt de essentie van de nieuwe formule getoetst aan de al bestaande kennis die
de leerling heeft. De leerlingen worden gestimuleerd om met voorbeelden van hun
eigen ervaring te komen uit een ander kennisveld, waarvan dc werking de/ellde is
als van de gevonden formule. Ben goed voorbeeld is de wet van 7Vw/7/t/. Bij de
wet van Thante werd elektrische stroom vergeleken met een .stroom kusjes.
Voorbeelden uit het dagelijks leven waarvan de leerling de essentie prima begrijpt.

Bij stap 7 van voorbeeldgestuurd onderwijs wordt datgene wat op het bord werd
opgeschreven, overgenomen in het schritt van de leerling. Verder wordt de
essentie van de nieuwe formule getoetst aan de ervaring door het vinden van
voorbeelden met dezelfde samenhang van de grote lijn uit een ander kennisveld.
Dit komt overeen met sprong 7 van probleemgestuurd onderwijs: het rapporteren
en integreren van nieuwe informatie.

6.8 Verschillen tussen voorbeeldgestuurd onderwijs en PGO

In de vorige paragraaf heb ik de overeenkomsten hissen probleemgestuurd
onderwijs en voorbeeldgestuurd onderwijs vergeleken. In deze paragraaf bespreek
ik de verschillen. Ik doe dit aan de hand van vier inzichten die onderzoek op het
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gcbied van leren heeft opgeleverd en die besproken worden in 'Probleemgestuurd
onderwijs: mythes en merites' (Dolmans ef a/.. 1999). Die inzichten zijn
achtereenvolgens: (1) leren is een constructief proces, (2) bij het verwerven van
nieuwe informatie wordt ook contexlinformatie opgeslagen, (3) intrinsieke
motivatie heeft een positieve invloed op de leerprestaties, en (4) metacognitieve
processen vinden plaats tijdens het leren. Jeder inzicht bespreek ik in een aparte
subparagraaf.

a/.*

Met ecrste in/.icht uit het onderzoek naar leerprocessen is, dat leren een
constructief proces is (Glaser. 1991). Zowel de 7-sprong van probleemgestuurd
onderwijs als het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven gaat uit van leren
als een constructief proces bij de leerling. De organisatie is echter volstrekt anders.

Probleemgestuurd onderwijs wordt gekenmerkt door een onderwijsorganisatie met
een centraIc sturing. Het vereist (I) een strakke regelgeving, planning en
coordinate, (2) een ccntrale bcsluitvorming. (3) duidelijk omschreven rollen en
functics en (4) een beperktc autonomie van de individuele docent (Dolmans,
Wulfhiigen en Scherpbicr, 1996). Dit is nodig om het leerproces en de
lecromgeving op elkaar af te stemmen en om het programma modelmatig en
planmatig vorm te geven. Voor het leerproces ligt door het uitvoeren van de 7-
sprong sterk de nadruk op actieve en zelfstandige verwerking door de student. Het
startpunt bij probleemgestuurd onderwijs is het probleem, zoals beschreven staat
in het blokboek. Het blokboek is vooraf door een team van docenten
samengesteld. Goed probleemgestuurd onderwijs staat of valt bij de keuze en het
ontwikkelen van deze problemen. Het onderwijs vindt plaats tijdens de
bijeenkomsten van de onderwijsgroepen waarbij de 7-sprong wordt gehanteerd.
Bij een goede uitwerking van de 7-sprong leren de Studenten zelfstandig de
nieuwe lesstof, van elkaar en door het zelf uitzoeken. De groep wordt begeleid
door een tutor die zonodig bij moet sturen, zodat er niet te veel van de sprangen
wordt afgeweken. Bij probleemgestuurd onderwijs worden de leerdoelen niet
gedetailleerd aan de Studenten voorgeschreven, maar moeten de Studenten hun
leerdoelen zeit" formuleren. De Studenten moeten zieh de beoogde leerdoelen
geheel zelfstandig eigen maken, met als leidraad het blokboek.

Bij voorbeeldgestuurd lesgeven wordt uitgegaan van klassikaal lesgeven. De duur
van het lesgeven kan wisselen: het kan een hoorcollege zijn van anderhalf uur, een
presentatie van drie kwartier of een korte uitleg van tien minuten. De docent moet
de resultaten van de voorbeelden systematisch weergeven (stap 3). zodat de
Studenten zelf de grote lijnen kunnen vinden (stap 4). De docent geeft extra
voorbeelden uit de ervaringswereld van de Studenten (stap 5), waarna een
discussie volgt over overeenkomsten en verschillen van de voorbeelden met de
grote lijnen (stap 6). De Studenten zelf kunnen ook met eigen ervaringen komen en
bij de docent verifieren of die voorbeelden inderdaad de essentie weergeven (stap
7). De keuze van de docent van de voorbeelden waarmee de les begint, is
belangrijk voor het welslagen van de les, analoog aan de keuze van de problemen
bij probleemgestuurd onderwijs. De docent stuurt op belangrijke wijze het
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leerproces van de leerling om de door de docent beoogde leerdoelen te bereiken.
Tijdens de uitvoering van de les kan de docent accenten loggen, misconcepties
verwijderen en onduidelijkheden aangeven. om do essentic \an de los good te
laten overkomen. Het leerproces van de leerling wordt vorstorkt als. na het
klassikale gedeelte van de les. de leerling aan de hand van het stapponplan van
voorbeeldgestuurd leren de juist behandelde lesstof uit hot leerboek analysoort.

Bij probleemgestuurd onderwijs wordt er nauwelijks klassikaal Icsgegevcn. Indien
dit wel het geval is. dan is het de bedoeling dat er ccn bewuste kou/o voor het
geven van een college wordt gemaakt. bijvoorbeeld door eon deskundige die hot
belang van een bepaald thema voor de opieiding bclicht (Sncllcn-I)alcndoug on
Dolmans. 1999). "Andere motieven voor het geven van colleges /ijn hot
bespreken van moeilijke onderwerpen, corrigeren van misconcepties. stimulcren
van interesses. concretiseren van de leerstof. prosontoron van eon ovcr/icht of
demonstreren van probleemoplossen" (Dolmans «•/ <</.. 1999). Indien moeilijke
abstracte nieuwe zaken moeten worden overgebracht is dus doccntgestuurd
onderwijs aan te bevelen. lien ander verschil is. dat bij probleemgostimrd
onderwijs de student de leerdoclen lonnuleert. IX>or do Studenten /elf
geformuleerde leerdoelen blijken bij probleemgestuurd onderwijs in sterkc mute
overeen te komen met do door de docent beoogde doelen (Dolmans et al.. 1993).
Bij voorbceldgestuurd onderwijs kan juisl do docent tijdens hot leerproces de
diepgang en de te berciken leerdoclen bewaken. In een klassikale lessituntie kan
dus bij voorbeeldgestuurd onderwijs moeilijke abstracte kennis worden
overgebracht waarbij de diepgang door de leraar wordt bewaakt.

6. & 2 Z.eren i/i </e conterf

Een tweede inzicht dat uit onderzoek over leren naar voren komt. is dat bij het
verwerven van nieuwe informatie ook contextinformatie wordt opgcslagcn. De
kennis dient toegepast te worden in verschillende concrete situaties (Vormunt,
1992), waardoor de student in staat is het geleerde flexibel te gebruiken. Het leren
in de context is bij probleemgestuurd onderwijs en bij voorbeeldgestuurd
onderwijs duidelijk aanwezig. Met contextueel leren wordt bedocld. dat dc student
of leerling een relevante context wordt aangeboden waarop het geleerde wordt
toegepast. Het vinden van de nieuwe informatie in de context rond het probleem
of voorbeeld verloopt bij probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd
onderwijs echter geheel verschillend.

Bij probleemgestuurd onderwijs vindt tijdens de brainstormsprong een
uitwisseling plaats van ideee"n tussen de leden van de onderwijsgroep onderling.
Daarbij beslissen ze samen welke nieuwe stof ze moeten bestuderen en welke
Problemen ze moeten uitzoeken tijdens de zelfstudiesprong. De zelfstudic voert
iedere student zelfstandig uit met behulp van zelfgekozen bronnen en
hulpmiddelen. Daartoe is een lijst van hulpmiddelen in het blokboek opgenomen
om de student te helpen een keuze te maken. Bij het zoeken naar uitleg van
nieuwe stof, komt de student mogelijkerwijs andere onderwerpen tegen waarin
deze gelnteresseerd is. Studenten zullen de zelfdiscipline op moeten brengen om
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op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag, maar ondertussen steken ze op een
heel zelfstandige manicr nieuwe stof op die wordt gelezen rond de vraagstelling.

Bij voorbecldgestuurd lesgeven wordt het voorbeeld als inleiding van de nieuwe
lesstof door de docent gegeven. De nieuwe stof wordt zo door de leraar
aangcdragcn en niet door de leerling zelfstandig in hulpmiddelen opgezocht. De
leerling mist daardoor ook de mogelijkheid nieuwe stof die rond het onderwerp
liggen spontaan te lezen en daarvan kennis te nemen. Bij voorbeeldgestuurd
onderwijs werkt de docent voorbeelden uit, die een beroep doen op voorkennis
vanuit een bepaalde context. Na het formuleren van de grote lijnen wordt er
tijdens de verduidclijkingsdialoog gezocht naar overeenkomsten en verschillen.
Daarbij wordt dc leerling gestimulecrd om associaties met andere voorbeelden uit
te werken. Om de stof te koppelen aan de ervaring van de leerling vergelijkt de
docent voorbeelden met analoge grote lijnen uit een andere context. Nadat de
docent dit heeft gedaan, worden vervolgens de leerlingen aangemoedigd met eigen
voorbcclden te komen en die tc bediscussiSren op overeenkomsten en verschillen.
Daardoor vindt transfer plaats vanuit voorbeelden uit een andere context, maar
met de/clfdc grote lijnen die de leerlingen begrepen hebben. Voorbeeldgestuurd
onderwijs moedigt de Studenten aan hun eigen (spontane) associaties bij de door
dc lemur aangedragen voorbeelden te toetsen aan de essentie van de nieuwe
lecrstof en de leraar tc vragen of dcze voorstelling juist is.

Bij probleemgestuurd onderwijs bestudeert de student zelfstandiger nieuwe
leerstof dan bij voorbeeldgestuurd onderwijs. Bij voorbeeldgestuurd onderwijs
kan de leraar door de keuze van voorbeelden de diepgang van de kennis bewaken
en bevorderen. Tevens kan de leerling terstond bij de leraar verifieren of de
essentie van de nieuwe lesstof goed begrepen is om mogelijke misconcepties te
voorkomen.

<5. & 5 Lerew door i

Behalve de cognitieve verwerkingsprocessen van het leren die hiervoor besproken
zijn, speien bij het leren ook allerlei affectieve processen een rol, zoals motivatie.
De intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op de interesse in de leerstof
en daarmee op de tijd die eraan besteed wordt en daarmee op de leerprestaties
(Schmidt. 1983).

Een optimaal gebruik maken van voorkennis is een uitgangspunt bij
probleemgestuurd onderwijs. Bij de analysesprong worden overeenkomsten en
verschillen in het probleem gezocht, die vervolgens geordend worden, waarna
samenhangende ideeön worden uitgediept. Tijdens de discussie in de
onderwijsgroep ontstaat zo <7a/>oranV van voorkennis. ledere student zal vooral
uitweiden naar omliggende probleinen die zij zelf interessant vindt en leert
daardoor op stimulerende manier een heleboel over en rond de vraagstelling. Ieder
groepslid komt bij een bepaald onderwerp met iets nieuws: op deze wijze wordt de
voorkennis zo veel mogelijk gebruikt. Vaak zal de uitbreiding van de kennis rond
het opgegeven probleem liggen, dus in hetzelfde kennisveld. Het zelf selecteren
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van leermiddelen, bezorgt de student in het begin van de Studie onzekerheid
omtrent de omvang en diepgang van de zelfstudie. In het algemeen neemt de
onzekerheid van de student omtrent de omvang en diepgang af, naarmate de
student meer ervaring heeft met probleemgestuurd onderwijs, ulhoewel er altijd
sprake zal blijven van enige mate van onzekerheid (Dolmans ef a/., 1999).

Voorbeeldgestuurd leren neemt juist deze onzekerheid van de leerling als
uitgangspunt. Ten eerste door les te geven volgens de inductieve denktmnt. Ten
tweede worden leerlingen bij de verduidelijkingsdialoog gestimulccrd tot verge-
lijken met voorbeelden uit een ander kennisveld. Dit /ullen voorbeelden /ijn uit de
ervaringswereld van de leerling, die de leerling zelf dan ook begrijpl. Om
onmiddeilijk te kunnen verifie'ren of het door de leerling bedachte voorbeeld
inderdaad de essentie van het nieuwe begrip weergeeft. is het een voordeel dat er
een leraar aanwezig is. Dat gee ft de leerling het zclfvertrotiwen dat de grote lijn
goed begrepen is en bezorgt haar een /tui dat er iets nieuws is gelcerd. Door het
stimuleren van het gebruik van voorbeelden uit een ander kennisveld. levert
voorbeeldgestuurd onderwijs de samenhang tussen de vakken. IX- ervaring uit het

dagelijks leven van de leerling is
uitcraurd niet opgcdccld in
vakken. Dc lesmethotk- rial uit
van een indclui: m 3-
trapswijsheid (/.ie liguur 6.12).
Het onderwijsproces kunnen we
indelcn in vuMi-/», dc

en dc
. Mel hele proces

van informatieoverdracht met
behulp van dc driciagen-
strucluur is daarbij nodig. De
samenhang kan weer als voor-
beeld dienen voor een nieuw te
leren doelstelling. I lei begrip van
de samenhang is dus weer de
basis, een voorbceld, voor het
volgendc dat geleerd gaat

t cnergie

cnergic

cnergie •
vw/i

Figuur 6.12: de drie lagen voor samenhangend
onderwijs.

worden. Leerlingen ervaren dus voordeel van de energie die zc hebben gestoken in
het leren van iets nieuws. Dat voelt als efficient leren. De voorbeeldgcstuurde
lesmethode stimuleert, dat voorbeelden uit een ander kennisveld dc nieuwe
leerstof verifie'ren. Het gaat daarbij om voorbeelden uit de ervaring van de leerling
die niets te maken hebben met vakken, waardoor de samenhang van de
verschillende vakken wordt gewaarborgd. Dat geeft de leerlingen een sterke
intrinsieke molivatie.

Zowel probleemgestuurd onderwijs als voorbeeldgestuurd onderwijs bevorderen
door ontdekkend leren de intrinsieke motivatie, waardoor beter wordt onthouden.
Probleemgestuurd onderwijs verhoogt de intrinsieke motivatie doordat Studenten
tijdens de zelfstudie rond het probleem voor henzelf interessante onderwerpen
verder uitdiepen. Voorbeeldgestuurd onderwijs verhoogt de intrinsieke motivatie
(I) doordat het uitgaat van de onzekerheid van de leerlingen die geverifiecrd kan
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worden bij een leraar en (2) door het gebruiken van eerder opgedane ervaringen
door kennistransfer.

VOM

Hct vierde inzicht dat naar voren is gekomen uit onderzoek naar leren, beziet de
wijzc waarop de cognitieve en afTectieve processen in het leren gestuurd worden.
Metacognitieve processen blijken hierbij een belangrijke rol te speien (Vermunt,
1992). Naarmate de student beter in Staat is te reflecteren over het geleerde, te
evalucren cn te diagnosticeren, zal de Student het geleerde beter begrijpen en ook
beter kunnen toepassen.

Bij problcemgcstuurd onderwijs is het uitgangspunt dat de student tijdens het
uitvoeren van de 7-sprong zo effectief mogelijk leert. De Studenten voeren de 7-
sprong zelfstandig uit. Hvcntueel stuurt de aanwezige fw/or in de onderwijsgroep
het proces bij. Indien het onderwijs hct leren van de student op deze wijze
stimulcert, dan ontwikkelt de student vaardigheden voor /nvm/anj; /era». De
Studenten zijn nict langer allecn afhankelijk van de leerinhouden waarmee zij
gcconf'ronteerd worden tijdens de opleiding, maar de Studenten leren vooral op
welke wijze zij zichzelfleerstof eigen kunnen maken. Aan dergelijk onderwijs ligt
het studieconeept /<•»•< 71 /<TVW ten grondslag, waarbij de Studenten in toenemende
mate zelf verantwoordelijk zijn voor nun eigen leren. Probleemgestuurd onderwijs
gaat uit van de zelfstandigheid van de student. Zelfs in het bepalen van de
leerdoelen.

Bij voorbeeldgestuurd onderwijs geeft het stappenplan het metacognitieve inzicht
aan. Het voorbeeldgestuurd lesgeven gaat daarbij uit van de onzekerheid van de
leerling, om van daaruit een leidraad te bieden om de abstracte grote lijnen af te
leiden. Ook het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren gaat uit van concrete
relevante voorbeelden. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren wordt
uitgevoerd, waarbij eventuele vragen aan de leraar kunnen worden gesteld, en/of
geverifieerd. Het aanleren van het stappenplan, met als uitgangspunt het
bediscussie"ren en daardoor leren vanuit voorbeelden, is dus bij uitstek geschikt
voor de jongere leerling die onzekerder is dan een volwassen student. Het
uitvoeren van hct stappenplan leert de leerling zelfstandig de eigen onzekerheid te
aeeepteren en grote lijnen vanuit de voorbeelden te ontdekken. Niet alleen in
schoolse situaties, maar ook daarbuiten, voor de rest van het leven.

Probleemgestuurd onderwijs verwacht dat de student optimaal leert door
zelfstandig te leren, waarbij de Studenten zelf de leerdoelen formuleren. Deze
vorm van onderwijs is dus uitstekend te gebruiken voor Studenten die zelfstandig
kunnen leren. Voorbeeldgestuurd onderwijs wil een stappenplan bieden waarmee
de leerling /mV zelfstandig te leren; het is dus geschikt voor de jongere onzekere
leerling. Daamaast biedt voorbeeldgestuurd lesgeven de leraar de mogelijkheid de
diepgang van de leerdoelen te bewaken en te bevorderen. Ook is
voorbeeldgestuurd lesgeven toepasbaar voor aanvullende colleges bij
probleemgestuurd onderwijs. In het volgende hoofdstuk bespreek ik hoe
voorbeeldgestuurd lesgeven in de praktijk wordt toegepast.
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7 Voorbeeldgestuurd lesgeven in de praktijk

In dit hoofdstuk vergelijk ik traditioneel lesgeven met voorbeeldgestuurd
lesgeven. In 7.1 presenteer ik de beoordeling van Studenten van beide
onderwijsvormen tijdens een pilotstudie. Vervolgens geel ik in 7.2 de resultaten
van twee reekscn van voorbeeldgestuurd lesgeven. Met betret\ vcrschillende
hoorcolleges op het HBO. Bij de eerste reeks colleges beschrijfik hoc ecu ervarcn
docent voorbeeldgestuurd lesgeven leert. Hen groep van gcmiddeld 24 Studenten
volgt deze collegereeks. waarvan 14 mcisjes en 10 jongens. De beoordelingen van
de meisjes en jongens van Ae/rW/tfe college blijken duidelijk te verschillen. In de
tweede reeks colleges bespreek ik de stijging van de beoordeling van ecn grocp
van gemiddeld 38 Studenten die enkel uit jongens bestond. In 7.3 prcsentccr ik
tenslotte de beoordelingen van leerlingen voor traditioncel en voorbeeldgestuurd
lesgeven bij het vak natuurkunde in twee MAVO-3 Massen. Ook daarbij blijkt ccn
duidelijk verschil in de beoordeling tussen meisjes en jongens.

7.1 Een pilotstudie

Tijdens een pilotstudie heb ik een evaluatieformulier ontwikkeld met bchulp
waarvan de veranderingen in lesgeven te meten zijn. I)e pilotstudie vond plaats
gedurende een halfjaar tijdens mijn eigen colleges op de Ilogere Infbrmatica Op-
leiding van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

In 7.1.1 bespreek ik het evaluatieformulier dat ontwikkeld is om verschillen in
lesgeven te kunnen meten op basis van beoordelingen van Studenten. Daarna geef
ik in 7.1.2 aan, hoe ik de resultaten van de ingevulde evaluatieformulieren zoveel
mogelijk grafisch presenteer. Met behulp van deze presentatie vergelijk ik in 7.1.3
de beoordelingen van een zelfde college dat aan twee verschillende groepen
Studenten werd gegeven. Beide colleges leverden nagenoeg identieke resultaten
op. Tenslotte presenteer ik in 7.1.4 de resultaten van twee colleges die op
verschillende wijze aan twee verschillende groepen werd gegeven. Het verschil
tussen de colleges bestond uit het beginnen met een metagrammaticaal voorbccid
in plaats van daarmee te eindigen, een essentieel uitgangspunt van
voorbeeldgestuurd lesgeven.

7. /. /

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs neemt als vertrekpunt de
onzekerheid van de student. Het evaluatieformulier vraagt dan ook naar de
ervaring van de student op een manier die zo transparant mogelijk is en op geen
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enkele wijze bedreigend. Na afloop van de colleges in het onderzoek vroeg ik de
aanwezige Studenten het evaluatierormulier individueel en anoniem in te vullen.
Op het formulier waren het college en de datum al ingevuld. Het
evaluatieformulier begon met een onderscheidende vraag: "ik ben een meisje /
jongen". De volgende vraag van het evaluatieformulier luidde: "voor de algehele
bcoordeling van deze les geef ik het cijfer", waarna een cijfer met laagste
waardering 1 tot hoogste waardering 10 kon worden ingevuld. Deze beoordeling
gceft de algemcnc indruk van de les weer. Daama volgde de vraag: "de drie
belangrijkste punten die de docent in deze les wilde behandelen zijn:" (er werd
een opsomming van drie zaken gevraagd) gevolgd door "met cijfer voor uitleg:".
De beoordelingen geven dc mcning van de student weer over de manier van
Icsgeven door dc docent. De laatste vraag luidde: "de drie belangrijkste zaken die
ik in deze les gelcerd heb zijn:" (opnieuw met opsomming voor drie zaken) "met
ccn cijfer voor mijn begrip nu:". Deze cijfers geven een oordeel over het leren van
de student zclf. Met evaluatieformulier werd afgesloten met een lege ruimte voor
evcntucle opmerkingen. Alle vragen samen pasten precies op een A4-velletje. Het
gcbruiktc evaluatieformulier staat in Appendix A.

7. /..? De mawter »vaaro/? </e m u t o n wor

De presentatie van de resultaten vloeit voort uit de gestelde vragen. Op het
evaluatieformulier werden over drie categorieen cijfers gevraagd: (1) de a/gewe«e
mJ/w/t van het college, (2) het /esgeve/j van de docent en (3) het /eren van de
student. Per categorie werden de cijfers over een hele groep gemiddeld. Van het
gemiddelde werd de standaarddeviatie bepaald, met behulp waarvan de betrouw-
baarheid van de metingen werd berekend. Bij iedere grafische weergave is
hetzelfde betrouwbaarheidsinterval genomen van 70%, om de resultaten van de
verschillende colleges te kunnen vergelijken. Dit wil zeggen dat 70% van de

Beoordeling per categorie

S3 7.5

3 7
u '

•o

I 6.5
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algemcne indruk lesgeven leren

I'iguur 7.1: do prcscntalic van de gemiddelde cijfers mcl het betrouwbaarheidsinterval in de drie
verschillende categorieen algemene indruk, lesgeven en leren.
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gegeven cijfers in het aangegeven interval liggen rond de gemiddelde waarde. In
de grafische presentatie is het betrouwbaarheidsinterval weergegeven als een
verticale streep. Een voorbeeld daarvan is te zien in figuur 7.1. Het betrouwbaar-
heidsinterval is klein als er öf over veel gegevens gcmiddeld wordt. of als de
cijfers dicht rond het gemiddelde waarde liggen. Het belroim haarheidsinterval is
groot als er slechts weinig cijfers zijn waarover gemiddeld wordt of als de
gegeven cijfers sterk van elkaar verschillen.

Beoordeüng groep a en groep b

£ 7.5

7 - •

6.5

groep a yoep b

Vaak worden de gemid-
delden van de rcsullutcn
per categoric van twee
verschillende groepen met
elkaar vcrgelekcn in dc-
zclfde figuur. Een voor-
beeld daarvan is weerge-
geven in figuur 7.2.
(iroep a heefl een gemid-
dclde van 7,10 i 0,0«) en
groep b heeft een gemid-
delde van 7.35 + 0.15 by
de voor de grafische
weergave gebruiktc be-
trouwbaarlieid van 70%.

Kiguur 7.2: hcl gemiddelde
weergegeven in een llguur

van Iwce groepen a en b

Verschil beoordeling groep a en groep b
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Bij het vcrgelijken van de
gcmiddcldcn van twee
groepen wordt soms
gebruik gemaakt van de
weergave van het verschil
in de gemiddelde
waarden. Het verschil van
het gemiddelde van groep
b en groep a is 7,35 7,10
= 0.25 (zie figuur 7.3).
Als bctrouwbaarheids-
interval van het verschil
van het gemiddelde van
beide groepen geef ik in
de grafische weergave het
gemiddelde van beide
betrouwbaarheidsintcrval-
len waarover gemiddeld
wordt. Het betrouwbaar-
heidsinterval van het

verschil van de gemiddelde van groep a en b is (0,09 + 0,15) / 2 = 0.12. Het
verschil van de gemiddelden van groep b en groep a is dus 0.25 + 0,12. In het
weergegeven voorbeeld in figuur 7.3 ligt het hele betrouwbaarheidsinterval boven
de 0. Als het hele betrouwbaarheidsinterval boven de 0 ligt, is de conclusie dat het
gemiddelde cijfer in groep b boven het gemiddelde van groep a ligt met een be-

I 0.5
SD

= 0

- groep a

Figuur 7.3: het verschil in gemiddelde van twee groepen a en
b waarbij de betrouwbaarheidsinterval van 70% is aange-
geven.
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trouwbaarheidsniveau van 70%. Voor de grafische weergave van het versc/i// in
Ae/ ^»/ttA/f/cfe is bij de presentatie in het hele onderzoek hetzelfde interval
genomen, namelijk tussen de -1,0 en +1,8 punt.

Van het v<r.»c//// /'« Attf g?m/</(/e/</? wordt het statistische betrouwbaarheidsniveau
genoemd. De statistische betrouwbaarheid is een maat voor de waarschijnlijkheid
dat het verschil in beoordeling niet bcrust op toeval. Deze is in het voorbeeld 99%.
Indien de statistische betrouwbaarheid groter is dan 95% wordt aangenomen dat
het verschil niet door toeval is ontstaan. dus statistisch .«#/?//?<:•</«/ is. De
statistische betrouwbaarheid notcer ik soms tussenhaakjes bij het verschil. in het
voorbeeld is het ver.vc/»/ /« Ae/ jffmuA/cMe van de beoordelingen 0,25 ±0,12
(99%).

7, /. J We/ wvn <fcz<»(̂ /? /ey oan versc/i/7temfr £roepe/i

Tijdcns dc pilotstudie vergclcek ik de rcsultaten van een zelfde les die aan
vcrschillendc groepen was gegeven. Bij de herhaling van het college werden geen
inlnnidelijke veranderingen aangebracht, voor de docent was het tfrzc//t/e les.
Beide groepen die de colleges volgden, bestonden uit zo'n 22 mannelijke
Studenten, Tijdens de les werd de matrixmethode voor subtypering uitgelegd
(Bakema, Zwart en van der Lek, 2000) met gebruikmaking van dezelfde
voorbeelden die in beide groepen op papier werden uitgereikt.

Bij de beoordeling van de les kreeg de vraag over de a/^e/wene »Wrw£ in de eerste
groep a een gemiddelde van 7.21 ±0.10 en bij de herhaling van de les in groep b
een gemiddelde van 7.17 ± 0.14. Binnen de betrouwbaarheid van 70% is daarbij
een enorm grote overlap te zien, zoals grafisch is weergegeven in figuur 7.4. Voor
de categoric /e.vjjtwM door de docent zijn deze gemiddelde resp. 7.19 ± 0.10 en
7.21 ± 0.08. Voor de categorie van het /erf» van de student zijn de gemiddelden

les: beoordeling van groep a en groep b

8

7,5

7

6.5

6

groep a groep b

algemene indruk

groep a groep b

lesgeven

groep a groep b

leren

Figuur 7.4: de gemiddelde cijfers van groep a en groep b voor alle drie de categorieen.
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De gemiddelde cijfers
en / rmi zijn evcnals

voor de respectievelijke groepen 7.28 ± 0.12 en 7.34 ± 0.11
van beide groepen voor de twee andere categorical
de categone tf/#tvne/it' ;/jJruA weergegeven in figuur 7.4.

Het verschil van de gemiddelden per categoric is grafisch weergegeven in tlguur
7.5. De beoordeling van de <j/xi'#nt??t' //»</r«* is bij de hcrhaling van dc les icts
lager met een grotere spreiding (veroorzaakt door ecu heel laag cijler van cen
student). In de categone /esgmvi is nagenoeg geen verschil in gemiddelden van
beide groepen. Het /mvi door de Studenten wordt bij de hcrhaling van de les ietsje
hoger beoordeeld. De verschillen in alle drie dc categorical! liggen rond de 0. dus
de eflecten op de beoordeling van het herhalen van een les /.ijn gering, lief
statistische betrouwbaarheidsniveau is voor de categoricfn <j/i;r»/«7»i' /«<//MÄ en
/erf« 98% en voor de categorie /t'.vj»ewn 99%. [X* beoordeling van </«"«7/<A- lessen
door verschillende groepen is dus statistisch significant gelijk.

les: verschil bcoordcling grocp a en groep h

algemene indruk lesgeven leren

Figuur 7.5: het verschil van de gemiddelde beoordeling van groep a en groep b voor alle drie de
catcgoriee'n.

Je zou verwachten dat bij het geven van een herhaling de les soepeler vcrloopt,
omdat slordigheden en onvolkomenheden de tweede keer worden vermeden en
eventuele vragen in de les zijn verwerkt. De herhaling van de les zou daardoor
hoger beoordeeld kunnen worden. Ook zou je kunnen verwachten dat de docent
bij het geven van de herhaling minder geconcentreerd is, door dc aannamc dat net
als bij het geven van de eerste keer de les wel goed zal verlopcn. De hcrhaling van
de les zou daardoor minder hoog beoordeeld kunnen worden. Dit hoger of lager
beoordelen volgt niet uit de resultaten van de beoordelingen door de Studenten. Bij
het geven van wat een docent J ^ c ^ c /ev noemt aan verschillende groepen blijken
de resultaten van de beoordeling door de Studenten significant gelijk te zijn.
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7. /.4 //e/ /eere/?fec/ /»//' eew /es fregiwiem/ me/ een voor6ee/J

Uit het voorgaande blijkt dat </eze//J/c les die gegeven wordt aan verschillende
groepcn Studenten hetzelfde beoordeeld wordt. Tijdens de pilot-studie werden ook
lessen gegeven waarbij in hct tweede college duidelijke veranderingen werden
aangebracht ten opzichte van de eerste keer. Het uitgangspunt van
voorbceldgestuurd lesgeven is. dat er gemakkelijker geleerd wordt als de les
vanuit voorbeeldcn wordt opgebouwd. Een essentieel punt daarbij, is dat de les
begonnen wordt met een zogenaamd metagrammaticaal voorbeeld uit de praktijk,
waaruit hct nut van de te leren stof blijkt. Dit uitgangspunt van voorbeeldgestuurd
lesgeven is getest bij een college waar notenschrift van muziek geanalyseerd
moest worden.

Stel dat je jemand bladmuziek wilt leren lezen (zie figuur 7.6). Dan neem je
bladmuzick en ga je vervolgens verteilen wat alle Symbolen betekenen. Dat de /?
van /www komt en zacht betekent en/van /or/e, dus hard moet worden gespeeld.
Veel boeiender is hct niet re i't'/v<7/tv» wat p en f betekenen door de grote lijnen uit
de middclste laag te verwoorden, maar dc grote lijnen fc' /o/f« Aorew met een
voorbeeld uit dc bovenste laag. De kans is dan aanzienlijk dat de student zelf ont-
dekt dat bij een /> zacht wordt gcspecld en bij een/hard. Zelf ontdekken door te
horcn, is veel indringender leren dan het aangereikt krijgen van de grote lijnen.
Een voorbeeld uit dc hoogste laag laat dc muziek horen. terwijl een voorbeeld uit
de middelste laag slechts vertelt hoe de noot zou moeten klinken.

-«—^

2 teilen
1

forte

L muziek
lalen horen

noten spelen

Symbolen

Figuur 7.6: de meeste metagrammaticale voorbeelden liggen uitermate voor de hand.

Het muziekstuk werd getoond via de overheadprojector en was voor alle Studenten
goed te lezen. In het eerste college speelde de docent op een aanwezige cello de
weergegeven grote lijnen in het muziekstuk afzonderlijk voor, zoals de hoogte van
de toon, hoc lang een toon duurde of hoe hard er gespeeld moest worden. Pas aan
het eind van hct college werd het muziekstuk voorgespeeld zoals de componist dat
had aangegeven in het muziekstuk. Bij de herhaling van de les werd juist
begonnen hct genoteerde muziekstuk voor te spelen. Tijdens het spelen konden de
Studenten zien en horen hoe de muzikant speelde en kijken of ze begrepen waarom
de muzikant speelde zoals zij deed. De Studenten konden daarbij het gegeven
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notenschrift vergelijken met de bewegingen van de cellist en met dat wat /e
hoorden. Pas daarna werden de grote lijnen apart behandeld op de/elfde mamcr
als in de eerste les. Dit starten met een voorbeeld is een essentieel punt van
voorbeeldgestuurd lesgeven.

De beoordeling door de Studenten van de (//jjemtvit- inc/ruA van de eerste les was
7.09 ± 0.09 en bij de herhaling 7.36 ±0.15, de beoordeling van net /«wjjcivn van
de docent was resp. 7.0! ± 0.07 en 7.22 ± 0.10 en voor hot /»re-;» van de Studenten
6.83 ±0.11 en 7.08 ± 0.14. Deze waarden zijn weergegeven in tlguur 7.7. De
beoordeling van de Studenten in alle drie de categorical is bij do herhaling van de
les vooruit gegaan.
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Figuur 7.7: de gemiddelde cijfers van groep a en groep b voor alle drie de categoric*^

Het verschii van de gemiddelden per groep is voor de a/gewem? /wt/rw* 0,25 ±
0,12, voor het /eleven 0,21 ± 0,9 en voor het /CT-CTI 0,25 ± 0,12 (zie figuur 7.8).
De statistische betrouwbaarheid dat de gevonden verschii in beoordelingcn nict op
toeval berust is voor de categorie tf/#tvw<'m' /m/rwA 98%. voor /<'.v#<'vt7i grotcr dan
99% en voor /«-en 97%. Daaruit blijkt dat. bij het starten van de les met een
metagrammaticaal voorbeeld, alle drie de categoriefin, de <v/#<7Wfm' »WrwA, de
beoordeling van het /eleven van de docent en het /mv? van de student een
significant hogere beoordeling krijgen. De les die startle met de analyse van het
muziekstuk werd door de Studenten mogelijk ervaren als een vakinhoudclijkc
theorieles. De Studenten vroegen zieh wellicht af bij het zien van het notenschrift
"Wat zijn dat voor bolletjes en waarom zet die componist daar zoveel tckens bij?
Waarom doet hij zo moeilijk?" De Studenten van de les die starttc met het spclcn
van het muziekstuk, konden echter zien en hören dat de aantekeningen van de
componist zinvol waren. De hogere beoordeling van de Studenten zou er op
kunnen duiden dat vanuit die overtuiging de student veei eerder bereid is alle grote
lijnen te gaan ontdekken die in het muziekstuk zijn weergegeven.
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I iguur 7.K: hcl vcrsthil in de gcmiddelde cijlcrs van beide gruepen waar alleen de herhaling \an
de les hegon met ecn metagrammatieaal voorbeeld.

Uit veel meer lessen dan hier is weergegeven, bleek. dat het met het ontwikkelde
cvaluaticlormulicr mogelijk is betrouwbare verschillen aan tc tonen tussen lessen
met of zonder veraiuleringen die aan verschillende groepen werden gegeven. De
l.'iiiNIc ri*i«k«i mi-t ijj'f VUIIIPPI-HP lp«;<u>n inclimipf rl<> hiprhnvpn fv»«irhr«vnn , !K t«
vinden in Appendix B.

7.2 Leren voorbeeldgestuurd lesgeven op het HBO

Voorbeeldgestuurd lesgeven is uitgeprobeerd in het HBO tijdens hoorcolleges.
Een collega aan de Bedrijfskundige Informatica opleiding van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden (NHL) leek het interessant om mee te doen aan het
onderzoek. Toen ik hem vroeg bij welke lessen we het onderzoek zouden kunnen
uitvoeren, bleek dat hij geen les gaf aan een groep Studenten met een evenredige
hoeveelheid meisjes. Zijn kamergenoot Klaas Kalma die ons probleem hoorde
bood spontaan aan om indien mogelijk mee te doen. Kalma zou een serie colleges
gaan geven aan de managementopleiding van de NHL waar meer dan de helft van
de groep van 30 Studenten uit meisjes bestond. De serie colleges werd gegeven in
een periode van vijf weken, volgens het periodensysteem dat de NHL kent. De
eerste les van de serie colleges zou Kalma op zijn eigen manier geven. De daarop
volgcnde vier lessen zouden we samen voorbereiden en eventueel aanpassen aan
de methode, voordat Kalma de lessen zou geven. De vijf lessen worden in deze
paragraat" uitvoerig besproken. Een andere collega, Jan van der Wal, volgde een
didactiekeursus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was daardoor bewust met
didactiek bezig en het leek hem interessant deze manier van lesgeven uit te
proberen. Dit gebeurde tijdens colleges bij een groep van 40 Informatica-
studenten die alleen uit jongens bestond. Van der Wal zou de eerste twee colleges
op zijn eigen manier geven en vervolgens vijf colleges die we samen aan de hand
van de methode zouden voorbereiden.
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In 7.2.1 geef ik de les weer zoals Kalma die op zijn eigen manicr gaf. Daama
bespreek ik in 7.2.2 de problemen bij het leren van stap 2 van voorbeeldgestuurd
onderwijs: de les starten met een voorbeeld. Vervolgens geef ik in 7.2.3 de
moeilijkheden bij het uitvoeren van stap 3: koppel het voorbeeld aan de grote lijn.
In 7.2.4 bespreek ik een les waarbij stap 4 nog niet volledig werd uitgebuit: geef
de grote lijnen. In 7.2.5 worden de rcsultatcn getoond van alle vijf lessen die
Kalma gaf. Daarbij krijgt het verschil in beoordeling van meisjes en jongens extra
aandacht. In 7.2.6 presenteer ik de resultaten van de hoorcolleges die Jan van der
Wal gaf aan een groep van alleen mannelijke Studenten op een Technickoplciding.
Tenslotte geef ik in 7.2.8 de aandachlspunten bij het leren van voorheeldgestuurd
lesgeven.

7.2. / 7Va</i//o#iee/ /eleven <A>or een ervoren <&>oew/

Tijdcns het eerste college gaf Kalma les op de manier zoals hij al jarcn het vak
geeft. In de resultaten noem ik dit college /c.v M. Het college wcrd gegeven nan tie
hand van keurige sheets met de grote lijnen crop. IXve sheets konden de Studenten
in hun raj</er of op het intranet van de oplciding terugvinden.

Kalma begon het college met te verteilen hoe je in projecten kon werken. Dit
gebeurde aan de hand van de grote lijnen die op sheets stonden. Hen voor öen
werden de sheets op de overhead gelegd en besproken. Kalma legdc uit dat
projectmanagement bestaat uit faseren, bcslissen en bcheersen. Do parlijen die bij
projectmanagement nodig zijn, zijn het management, de gebruiker en dc
ontwikkelaar. Daarna vertelde hij hoe je projeetmatig kon werken aan
systeemontwikkeling met behulp van de methode SDM: .9IW/<7M /MW«/»»«'/»/
A/efA<K/»/«gy (Bots en Van Heck, 1999). Na de pauze werden de verschillende
fasen van SDM besproken aan de hand van de grote lijnen op de sheets, zoals
definitiestudie, basisontwerp, detailontwerp, realisatie en invoering. Met
opmerkingen moedigde Kalma de Studenten aan om mce tc denken en bij de
leerstof te betrekken, zoals "... denk bijvoorbeeld aan ..." en "... gcbruik jc
gezonde verstand ..." Aan het eind van het college werd de Studenten gevraagd het
evaluatieformulier in te vullen.

Bekijken we de beoordeling van de Studenten van les 0 uitgcsplitst naar sekse
(figuur 7.9) dan zien we dat de jongens deze les in alle catcgoricCn hoger
beoordelen dan de meisjes. De groep Studenten bestond uit zo'n 20 meisjes en 10
jongens. In de beoordeling van de meisjes is het betrouwbaarheidsinterval kleiner
dan die van de jongens, omdat er meer meisjes waren dan jongens. Op het
evaluatieformulier werd bij deze les 0 slechts een enkele opmerking geschreven:
"je kunt ook goed zelfstudie toepassen"
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Figuur 7.9: let 0 uitgcsplilst naar sekse voor de drie categoriccn.

Vanuit de vorige observaties zie ik dc volgende grote lijn: de meisjes
hcoordccldcn de/e les die wcrd gegeven aan de hand van de grote lijnen
bcduidcnd lager dan de jongens.

7.2.2 S/crrfen we/ een

De daarop volgende colleges les 1 t/m les 4 hebben we samen voorbereid voordat
Kalnia deze ging geven.

De eerste keer dat we samen een college gingen voorbereiden hadden we daar
anderhalf uur voor uitgetrokken. Kalma liet een Stapel keurige sheets zien met de
grote lijnen erop. Hij wilde een procesaangestuurde manier van
systeemontwikkeling laten zien, namelijk ISAC (/n/ormaf/o« Si'stems uw/t a/jJ
J4/KJ/V.V/.V O/ C7ttwy»t\v) (Bots en Van Heck, 1999). Als voorbeeld had hij een
Activiteiten-diagram getekend. zoals gebruikelijk bij de ISAC-methode, met
processcn die nodig zijn om met behulp van water en een theezakje vier kopjes
thee te kunnen inschenken. Dit voorbeeld liet Kalma me aan het begin van de
bespreking zien. Vervolgens ging Kalma de Stapel sheets met me bespreken,
beginnend bij de belangrijkste sheet die bovenop lag. Stuk voor stuk ging Kalma
me oplezen wat de betekenis was van de grote lijnen die op de sheets stonden. Na
iedere grote lijn die hij opias van de sheet onderbrak ik hem en koppelde zijn grote
lijn aan het voorbeeld van theezetten. Zoals hij vertelde "Je bepaalt eerst de
invoerverzameling ..." en mijn onderbreking met "... water, theezakje..." en hij
vervolgde "... en je bepaalt de uitvoerverzameling..." waarna mijn koppeling met
het voorbeeld volgde "... vier kopjes thee...". Onverstoorbaar ging hij door met het
oplezen van de sheets. "Daarna ga je aangeven welke bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden..." en ik "... water koken, zakje thee in water doen...". Na zo'n half
uur had ik het gevoel dat Kalma vond dat ik hem stoorde in het geven van zijn
weergave van de les. Steeds weer koppelde ik zijn grote lijn aan het voorbeeld: "...
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je zou dus lainnen zeggen de smaak van de thee..." of"... wanneer je te weinig
water opzet..." Op een gegeven moment keek hij me wat langer en zwijgend aan.
Ik was even bang dat hij ermee zou stoppen. Bij mij begon de twijlel op te komen
of ik andere docenten wel kon leren aan de hand van voorbcelden los te geven.
Waarschijnlijk gaf toch ons basisenthousiasme de doorslag. want hij begon inet
me mee te doen: "... dus als je opeens niet vier maar meer tncnsen op thccbc/ock
krijgt. dan moet je processen gaan bijsturen..." kalma begon nu /elf vuntiit hei
voorbeeld mij de grate lijn uit te leggen. Raima vatte aan het eind van de
voorbespreking zijn gevoel samen dat hij de les kon geven met het voorbeeld van
thee/.etten en met behulp van de sheets die hij al jaren tijdens dit college
gebruikte, maar de volgorde moest omdraaien. Dit omdraaien van de lesvolgorde,
het uitvoeren van de anti-didactische inversie (zie 3.4.4), vatte Kalma samen inet
'van achteren naar voren lesgeven'.

Bij het geven van de les de dag ema, bleek dat omdraaien van itc lesvolgorde voor
Kalma even wennen was. Vaak greep hij terug naar de grote lijnen op de sheets, in
plaats van het voorbeeld over theezetten, dat de Studenten begrepen. uit ic buiten
door vanuit het voorbeeld de grote lijnen uit te bouwen. In de pau/e verleide
Kalma spontaan en enthousiast dat hij het. ondanks de aanpassingsproblemen, cen
prettige en boeiende manier van lesgeven vond.

De resultaten van les 1 zijn uitgesplitst naar sekse in figuur 7.10 weergegeven. De
hogere beoordeling van de jongens ten opzichte van die van de meisjes zoals in les
0 is nu verdwenen. Meisjes beoordelen deze les die begon met een voorbeeld even
hoog of zelfs hoger dan de jongens in alle drie de categorieCn.

Les I: uitgesplitst naar sekse
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Figuur 7.10: de beoordeling van les I uitgesplitst naar sekse voor de drie calcgorieen.

Het verschil in beoordeling van les 0 en les 1 (figuur 7.11) in de categorie
a/jfemenc /Wrw* stijgt bij de meisjes met 0.29 ± 0,13 en daalt bij de jongens -0,22
± 0.23. Voor de categorie /e.v^eve« stijgt de beoordeling voor meisjes met 0,24 ±
0,08 en voor jongens blijft nagenoeg gelijk 0,01 ± 0.14, en voor de categorie /ere«
is de stijging voor de meisjes 0,32 ± 0,09 en jongens 0.12 ± 0.15. Voor de meisjes

171



is de statistische betrouwbaarheid dat het verschil niet op toeval berust voor de
categoriefin a/xcmt'«? /ra/rn* en /ere« 98%, en voor /esgevew groter dan 99%. In
alle drie de categories is de stijging dus significant.

Verschil les 0 en les I: uitgesplitst naar sekse

mcisjcs jongens

algemene indriik

meisjes jongens

lesgeven

meisjes jongens

leren

ligtiur 7.11: het verschil van de bcoordcling in les 0 en les i uitgcsplilst naar sekse voor de drie
culcgorictn

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de stijging van de
bcoordcling van de meisjes was significant groter dan de stijging van de
bcoordcling van de jongens in dezelfde lessen met dezelfde condities. Deze
observatic versterkt dus de veronderstelling dat het gemiddelde meisje en de
gemiddeldc jongen op een andere manier leren.

7.2.5 Ko/?/?e/ /»er voorAee/rf aa« de grote /lynen

Op dezelfde manier als bij les 1 hebben Kalma en ik de volgende lessen
voorbereid: werkend vanuit voorbeelden. Tijdens de bespreking brachten we een
duidclijke koppeling aan van het voorbeeld naar de te leren grote lijnen. Door deze
koppcling wordt het bekende voorbeeld optimaal benut om van daaruit de nieuwe
abstractics te leren. De sheets met de belangrijkste grote lijnen erop waarmee hij al
jaren het college begon, gaf hij pas aan het eind van de les. Het gevoel van Kalma
dat hij 'van achteren naar voren' les moest geven, zou hij alle lessen behouden.

Stap 3 van voorbeeldgestuurd lesgeven koppelt het voorbeeld aan de grote lijnen
van de nieuw te leren lesstof (zie 6.2.3). Dat leverde tijdens de tweede les die
Kalma aan de hand van de methode gaf nog wat problemen op. Kalma wilde
namelijk ecu model laten zien van gegevensverwerkende processen dat veel
gebruikt wordt bij systeemontwerp, het £Mft'rv-Ät7ufiow-/M<></<?/ (ER-model) (Bots
en Van Heck, 1999). Hierbij lag het voorbeeld voor de hand, want de Studenten
hadden net een groot feest gevierd en de helft van de organiserende commissie zat
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in de klas. Tijdens de voorbespreking hadden we de volgende opzet van les 2
bedacht.

FccstCie

K.a.slcrPart>
FindKccsi

da tan

12 «pril
juni

lonli«

l.icimchcrnc
Harmonic

baad

Prime Suspccl

I iguur 7.12: het Knlily-Rclalion-model van de gebruikte voorbeelden tijdens les 2.

De eerste vraag zou luiden wat bij het organiseren van de £a?/tr /W/v de
belangrijkste zaken voor de feestcommissie waren geweest. Het werd ecu hele
lijst, zoals het kiezen van de datum 12 april. het vastleggcn van dc locutic
Lieuweherne, het contracteren van de band /V/'mf SM.V/M'C7, enzovoort. In
schematische vorm zouden alle gegevens op het bord worden geschreven (zic
figuur 7.12). Tijdens de voorbespreking van de les hadden we het schema van alle
gegevens van de fus/er /'«rft' in blauw op een sheet geschreven. De/.e gegevens
worden de ?/j//7e/f?/i genoemd. Daarna hadden we in het schema ook de gegevens
van het komende Eindfeest in blauw op de sheet erbij geschreven. IX' locatie zou
waarschijnlijk de Harmonie worden, de datum in juni en de band was nog niet
bekend. Bij het opschrijven van de gegevens van het nog te organiseren Eindfccst
zou simpel blijken dat je hetzelfde schema kon gebruiken als dat van de £av/er
Pur/v. Voor beide feesten moest bijvoorbeeld een locatie worden besproken, een
datum worden vastgelegd en een band worden gecontracteerd. IX- entiteiten van
de verschillende feesten stonden keurig onder elkaar in het blauw weergegeven.
Boven de blauwe gegevens uit de voorbeelden schreven we de algemene zaak
waar het omging. Zo ging het in het geval van Lieuweherne en de Harmonie om
de gekozen locatie. De locatie is het type van de entiteiten, ofwel <7if//t'//(y/?e.
Voorts werden tijdens de voorbespreking alle entiteiten van beide voorbeelden van
de twee feesten voorzien van entiteittypen. Deze entiteittypen werden in het groen
weergegeven. Aan het eind van de voorbespreking stonden in het blauw alle
entiteiten op papier en in het groen de entiteittypen die daarbij hoorden. (X*
bedoeling was dus dat tijdens college het algemene model dat je gebruiken kunt
om een willekeurig feest te organiseren, uiteindelijk in het groen op het bord zou
staan. Dat vond Kalma een mooie manier van presenteren. Echter, tijdens het
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geven van het college stond hij meer te goochelen met de kleuren blauw en groen,
waarvan hij het gcbruik zo helder vond, dan dat hij begon met het uitwerken van
de twee voorbeelden. Om de voorbeelden te koppelen aan de grote lijnen zou hij
eerst in blauw de entiteiten van de £o5/er Parry opschrijven, daarna in blauw de
entiteitcn van het tweede voorbeeld van het Eindfeest en pas als laatste in het
groen de algemenere entiteittypen in het schema boven de blauwe entiteiten
plaatsen. Tijdens het college kon Kalma niet eerst het hele voorbeeld uitwerken en
daarna pas de grote lijnen weergeven. Hij switchte steeds van voorbeeld naar
algemene rcgels, dus van de kleur blauw naar de kleur groen en omgekeerd. De
voorbcelden werden daardoor niet goed gekoppeld aan de grote lijnen, zodat de
les nog lang niet optimaal gegeven werd volgens het stappenplan.

Bij de bconrdcling van les 2 uitgesplitst naar sekse zien we (figuur 7.13) dat de
meisjes dezc les hoger beoordeelden dan de jongens. De meisjes kregen tijdens les
2 ccn groot aantal voorbcelden waaraan ze het begrip en nut van de te leren stof
konden koppelen. De jongens beoordeelden de les minder hoog. mogelijk omdat
tijdens de les de voorbeelden nog niet goed gekoppeld werden aan de grote lijnen.

7 ^

1 7 •
1 < • • * •

Les 2: uitgesplitst naar sekse

" f
1
1

meisjes jongens

algemene indruk

meisjes jongens

lesgeven

1

!
meisjes jongens

leren

l'iguur 7.13: les 2 uilgesplitsl naar sekse voor de drie categorieön.

Op het evaluatieformulier stond bij de opmerkingen van een aantal Studenten dat
de les wat rommelig was. Dat zou goed kunnen komen door de wisseling van
Kalma tussen algemene regeis en het voorbeeld. De lijn van het voorbeeld werd
(nog) niet vastgehouden en uitgewerkt. Tijdens de nabespreking direct na de les
was Kalma ietwat teleurgesteld dat hij het voorbeeld niet volledig had uitgebuit.
Hij gaf als reden dat hij te snel naar de algemenere regeis was overgegaan: "omdat
ik het zelf vroeger ook zo heb gehad" en "omdat ik graag zo volledig mogelijk wil
zijn". Hij dacht nog dat hij veel vollediger overkwam als hij de zekere abstracte
regeis vertelde, in plaats van te vertrouwen op v/ec/jr.v twee voorbeelden. Toch
werd Kalma steeds enthousiaster over de manier van lesgeven.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de meisjes
beoordeelden een les die vanuit voorbeelden werd gegeven ondanks de
onvolkomenheden hoger dan de jongens.
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In de daarop volgende les 3 wilde Kalma de menselijke aspecten van
systeemontwikkeling laten zien. De voorbespreking ging al een stuk sneller. Bij
les 1 duurde de voorbespreking nog anderhalf uur. maar langAimerhand was dat
teruggebracht tot drie kwartier. Daarbij werd ook nog een groot deel van dc tijd
gebruikt voor het bespreken van de sociale aspecten van on/e wcrkomgeving.
Kalma had prima door dat hij met voorbeelden min-st komen. samen met de stupel
sheets die hij al jaren bij dit vak gebruikte en waar niets mis nice was.

Als voorbeeld om de menselijke aspecten van systeemontwikkeling te laten zicn
koos Kalma voor een ziekteverzuimregistratiesvsteem. I en werknemcr moest dc
receptie bellen dat hij ziek was, dcze receptie gat de melding door aan de atdeling
Pcrsoncel & Organisatie die het invoerde in het bijbehorende computersystccm.
De ziekmclding moest vervolgens worden doorgegeven aan de Icidinggcvetule
van de zieke werknemer. Het systeem moest zo gemaakt worden, dat dc directie
statistieken over ziektevcr/uim kon opvragcn. Tijdens dc les zou ook aandacht
geschonken worden aan de verandcring van kwalitcit van arbcid. Als voorbccld
nam Kalma dat door de komst van de pinautomaat op de bank, het werk van con
baliemedewerker mogelijk veranderde. Bijvoorbecld van geld uittellcn naar hcl
gcven van reisadviezen, of het geven van voorlichting over hypolheken. Kalma
zou er deze les extra opletten dat de voorbeclden gekoppcld zouden worden aan ile
grote lijnen. Een voorbeeld hiervan is: de operationele gebruikers van een systeem
zijn de medewerkers van de afdeling Personeel & Organisatie. de funetioncle
gebruikers zijn de leidinggevenden en een beleidsbepalendc gebruiker is
(bijvoorbeeld) de directie.

Tijdens les 3 gaf Kalma enthousiast alle voorbeelden. Hij vergal allecn aan het
eind van de les de grote lijnen te geven; dus dc voorbeelden koppelen aan dc grotc
lijnen gebeurde helemaal niet. Aan het eind van de les had hij het wel over
beleidsbepalendc functionele, operationele en passieve gebruikers. Bij het
voorbeeld had hij echter niet genoemd welke gebruikers dit nu waren. Bij de
nabespreking zei Kalma: "Nu geef ik alleen voorbeelden en geen grotc lijnen. Ik
sla door naar de andere kant". Hij zei het lachend, want hij had een gocd gevoel
over de les.

Splitsen we de beoordeling van les 3 uit naar sckse, dan zien we (figuur 7.14) dat
in de categorie u/ge/newe /m/rwt en het /efgeven de beoordeling van dc meisjes
aanzienlijk hoger is dan die van de jongens. Respectievelijk 0,6 en 0.4 punt. I)e
beoordeling voor wat ze zelf /tre/j, is nagenoeg even hoog bij de meisjes als bij de
jongens. Uit de beoordelingen van deze les met teveel voorbeelden, of bcter
gezegd met te weinig grote lijnen, zien we dat de meisjes het begrijpen van het
voorbeeld belangrijk vinden. terwijl jongens graag ook nog de grote lijnen willen
zien. Maar, nogmaals, dat geldt meer voor de categorie a/gcme/ic /m/rwA en het
/esgeve« dan voor de beoordeling van wat de jongens leren. De beoordeling van
het /ere/i is bij de meisjes en jongens even hoog.
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Figuur 7.14: le»3 uilgcspliUI naar sekM voor alle calcgoriecn.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de jongens hadden meer
dan meisjes bchoctte aan de presentatie van de grote lijnen, terwijl meisjes juist
hct begrijpen van hct voorbecld aansprak.

7.2.5 Afers/es /ere« vamW/

De laatste les van deze serie colleges werd besteed aan de vraag aan welke eisen
een informatiesysteem moet voldoen.

Als voorbeeld koos Kalma voor het ontwerpen van een informatiesysteem van een
uitzendbureau. Er moest een mailing worden rondgestuurd aan een lijst van
adressen. De eerste opdracht luidde om een activiteitendiagram volgens de ISAC-
methode te maken, zoals in les 1 geleerd was. In het activiteitendiagram moesten
de »wvoer. de wYvtw en het />roce? worden aangegeven. In het gekozen voorbeeld
was de invoer een brief en een adressenlijst, de uitvoer een brief die aan alle
adressen moest worden verstuurd en het proces was het samenvoegen van de
gemaakte brief en de adressenlijst. Na het geven van het voorbeeld volgde een
vraag aan de Studenten om zelf uit te werken: "Aan welke eisen moet dit systeem
voldoen?" Toen tijdens college bleek dat de Studenten deze vraag moeilijk
vonden, herhaalde Kalma na enige tijd de vraag net andersom: "Waar word je
verdrietig van als het niet goed gaat in het systeem? Dus welke eisen moet je
stellen?" AI gauw kwam er een hele lijst eisen op het bord, zoals dat het
programma moet doen wat de bedoeling is, dus betrouwbaarheid; het programma
moet het snel doen, ofwel efficient; de invoer moet de juiste adressen bevatten,
dus de gegevens moeten up-to-date zijn en relevant. Zo kwam een hele waslijst
van kwaliteitseisen voort uit de 'verkapte' vraag "Hoe moet het systeem werken?"
Voor de functionele eisen was dit ook het geval. Daar ging het eigenlijk om de
vraag "Wat moet het systeem kunnen?" Hieruit volgden de technische eisen voor
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de vraag "Hoe kunnen we zulk een systeem bouwen?" Otwel wat voor een
computer moeten we aanschaiTen. welke programmeenaal gaan we gebruiken.
enzovoort. Deze afsluitende les van de colleges duurde wat kotier dan de vorige
lessen.

Bekijken we van alle lessen de a/j?t'#w<w /««/rw* van de hele groep. dan zien we
(figuur 7.15) dat les 2 even hoog werd heoordeeld als les I. Alle overige lessen
werden steeds hoger beoordeeld dan de les ervoor. I)e stijging van de lautste les
(les 4) ten op/ichte van de eerste les (les 0) is 0.4 t 0.1 punt. IX- statistische
betrouwbaarheid dat het gevonden verschil niet op toeval berust is groter dan
99%, dus een significante stijging.

Figuur 7.15: de beoordeling van de categoric u/^emfnc /ncüruA van alle lessen.

Bekijken we het verloop van de beoordeling van het /e.vjijrm;, dan zien we (figuur
7.16) een constante lichte stijging, behalve bij les 2 waar de docent zijn wanhoop
meedeelde over de keuze van klcurgebruik bij het scheiden van de voorbecldcn en

Figuur 7.16: de beoordeling in de categoric /ejgrvrn van de docent bij alle lessen.
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de grote lijnen. Het verschil tussen les 4 en les 0 is een lichte stijging, zo'n 0,2 ±
0,1 punt. De statistische betrouwbaarheid van het verschil is 95%, dus significant.
Alle lessen zijn gegeven door dezelfde docent. De docent veranderde niet, vandaar
waarschijnlijk dat de beoordeling van de Studenten weinig verschilt. Een
mogelijke verklaring voor de stijging is het feit dat de docent steeds enthousiaster
werd.

De beoordcling van het /er«?w van de student geeft een zelfde beeld (figuur 7.17)
als de beoordcling van de <//#t7Wt'«i' /m/rt/A, namelijk bij iedere les een lichte
stijging. De totale stijging van les 4 ten opzichte van les 0 is hier 0,4 ± 0,1 punt
met ccn statistisch betrouwbaarheidsniveau groter dan 99%. Dit betekent opnieuw
een duidclijke signiiicantc stijging.
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Figuur 7.17: de beoordeling van de categorie /errn van de student bij alle lessen.

Splitsen we de beoordeling voor alle lessen per categorie uit naar sekse, dan zien
we (figuur 7.18) dat meisjes en jongens deze manier van lesgeven anders ervaren.
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Figuur 7.18: de algemene indruk van alle lessen uitgesplitst naar sekse.
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Bij de o/j?cmenf »n</rw* stijgt de beoordeling van de meisjes direct al na de eerste
les die aan de hand van voorbeelden wordt gegeven. l)c maximale stijging van de
meisjes is 0.8 punt ten opzichte van de traditionell gegeven les 0. Van les 0 naar
les 4 is er bij de meisjes een significant? stijging van 0,6 ± 0,1 punt mot con
statistisch betrouwbaarheidsniveau van meer dan 99%. Bij de jongens gaat de
beoordeling eerst omlaag alvorens weer te stijgen. IX' stijging is uiteindelijk 0.1
punt, maar niet significant. Wat vooral opvallend naar voren komt. is hot \crschil
in beoordeling bij de meisjes en de jongens van de/.elfde lessen.

Deze tendens in beoordeling komt overeen met die van de categorie /»'.VJJCIVM. Ook
hier zien we (flguur 7.19) van meet af een stijging van de beoordeling van de
meisjes vanaf les I. de eerste les die de docent aan de hand van voorbccklcn gcetl.
Bij de meisjes is er een significante stijging van 0.4 t 0.1 punt met een statistische
betrouwbaarheid van meer dan 99% en bij de jongens een lichte stijging van 0,1
punt.
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Figuur 7.19: het lesgeven van de docent voor alle lessen uitgcsplitsl naar sck.se

Ook bij de beoordeling van de Studenten over wat ze zelf /m»w (figuur 7.20)
tijdens de les, zie je een zelfde verloop: de beoordeling van de meisjes stijgt direct
en bij de jongens daalt de beoordeling alvorens ook te stijgen. loch gaat de
beoordeling van het /ere« van zowel de meisjes als de jongens met 0,4 punt
significant omhoog. De meisjes met 0,4 ± 0,1 punt en de jongens 0,4 * 0,2 punt,
beide met een statistisch betrouwbaarheidsniveau groter dan 99%. Zowel de
meisjes als de jongens geven aan dat ze, als de docent na een les of vier het
voorbeeldgestuurd lesgeven beheerst, meer leren.
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liguur 7.20: de bcoordcling van het leren uitgespliui naar sekse.

Bij het afsluitende gesprek was Kalma uitermate enthousiast over zijn nieuwe
manier van lesgeven. Hij noemde het een heel n<i/MMr///Jti' manier van lesgeven.
Op mijn vraag waarom hij dan op de/.e natuurlijke manier niet altijd al had
lesgcgeven. anlwoorddc hij dat hij lesgaf op de manier zoals hij zelf had les
gekregen. Hij zou na dezc ervaring zeker zijn stijl veranderen. De verandering in
voorbereiding van de les vond hij niet groot. Hij gebruikte dezelfde sheets
waarmee hij al jaren lesgaf en een voorbeeld was snel gevonden, want dat heb je
als docent altijd wel in je hoofd. De les met die voorbeelden starten, vond hij
achteraf eigenlijk vanzelfsprekend.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijnen: zowel de meisjes als
de jongens gaven aan dat ze significant meer leerden als er goed
voorbeeldgestuurd werd lesgegeven. De beoordeling van de meisjes steeg terstond
als er aan de hand van voorbeelden werd lesgegeven en de beoordeling van de
jongens steeg naar gelang de docent niet alleen de voorbeelden noemde, maar ook
de grote lijnen van de leerstof duidelijk weergaf. De meisjes beoordeelden lessen
die voorbeeldgestuurd werden gegeven hoger dan de jongens.

Dat ook jongens ervaren baat te hebben bij deze vorm van lesgeven, blijkt uit
observaties bij een groep Studenten die alleen uit mannen bestond.

7.2.6 <4;i/i-<//</a(7/.vc/>e iwwrs/e: 'van ac/jferen naar vo/vn'

Bij de vorige resultaten van voorbeeldgestuurd lesgeven is vooral gekeken naar
het verschil in beoordeling van meisjes en jongens. De beoordeling van meisjes
bleek hoger te zijn dan die van jongens. Ook heb ik onderzoek gedaan bij een
groep van veertig tnannelijke Studenten van de Informatica Opleiding van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dit om aan te geven dat de lesmethode ook

180



jongens aanspreekt. Docent Jan van der Wal gaf de lessen in de programmeertaal
Java. Ik geef de inhoud van de lessen hier niet weer. omdat de/* lessen voorkennis
van informatica veronderstellen. Slechts een voorbeeld wil ik noemen: om aan te
tonen dat ook in deze context de docent net gcvocl kreeg dat dc les 'van achteren
naar voren' moest worden gegeven.

Stel een computerprogrammeur wil een tekenprogramma schrijven. Het
computerprogramma moet een helehoet verschillendc wiskundige figuren als
cirkels, driehoeken, Vierkanten en veelhoeken ktinnen tckenen en bewerken. Om
de fjguren te kunnen tekenen moeten de gegevens van ai dcze figuren opgeslagen
worden. De structuur van de gegevens moet vooraf worden vastgelegd bij het
maken van het computerprogramma.

Als een docent de datastructuur wil uitleggen die nodig is om de gegevens van dc
figuren op te slaan met behulp van supertype en subtypes, kan dat op dc volgcnde
manier.
• Het gemeenschappelijk supertype van alle figuren beschouw je als cen

abstract geheel. Je programmeert er niet de tekenroutinc in. omdat
verschillende soorten figuren een verschillende tekenroutinc gebruiken.

• De kleur en de dikte van de lijn hebben alle figuren gemcenschappelijk. De
gegevens die alle soorten figuren gemeenschappelijk hebben, sla je op in een
supertype.

• Voor ieder soort figuur moet je een eigen tekenroutine programmeren. Dat
gebeurt voor iedcr soort figuur in een eigen subtype.

• Bij ieder soort figuur moet je andere gegevens opslaan om het te kunnen
tekenen. Zo sla je bijvoorbeeld van een driehoek de punten op of van een
cirkcl het middelpunt en de straal. Per soort figuur sla je de benodigde
gegevens op in verschillende subtypes.

• Ik teken verschillende soorten figuren: een blauwe driehoek door de drie
hoeken te verbinden en een rode cirkel met een straal rond een middelpunt.

Verteilen we hetzelfde verhaal als boven 'van achteren naar voren' dan luidt dat
als volgt.
• Ik teken verschillende soorten figuren: een blauwe driehoek door de drie

hoeken te verbinden en een rode cirkel met een straal rond een middelpunt.
• Bij ieder soort figuur moet je andere gegevens opslaan om het tc kunnen

tekenen. Zo sla ik bijvoorbeeld van een driehoek de punten op of van een
cirkel het middelpunt en de straal. Per soort figuur sla je de benodigde
gegevens op in verschillende subtypes.

• Voor ieder soort figuur moet je een eigen tekenroutine programmeren. Dat
gebeurt voor ieder soort figuur in een eigen subtype.

• De kleur en de dikte van de lijn hebben alle figuren gemeenschappelijk. De
gegevens die alle soorten figuren gemeenschappelijk hebben, sla je op in een
supertype.

• Het gemeenschappelijk supertype van alle figuren beschouw je als een
abstract geheel. Je programmeert er niet de tekenroutine in, omdat
verschillende soorten figuren een verschillende tekenroutine gebruiken.
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De eerstc manicr van uitleg vertelt de kennis va/j Aove/i q£ Eerst worden de
abstracte zaken die voor alle figuren uit het supertype gelden genoemd;
vervolgens wordt dat uitgesplitst naar verschillende soorten figuren in de
subtypes. Ausübet (1964) noemde dat .vK^erorJ/na/e /fürM/«g. Eerst wordt de
abstractie genoemd, om deze daarna te illustreren met voorbeelden. Bij
voorbceldgestuurd lesgeven wordt de volgorde precies omgedraaid. Eerst worden
voorbeelden gegeven van het tekenen van een driehoek met drie hoekpunten en
een cirkel met middelpunt en straal. Deze gegevens worden daarna opgeslagen in
het eigen subtype dat bij de verschillende soorten figuren behoort. Vanuit de
voorbeelden blijkt dat alle soorten figuren dezelfde gegevens gebruiken. zoals
kleur en dikte van de lijn die in het supertype opgeslagen worden. Om vanuit de
voorbeelden de supertypes te vinden via .vu/wrJ/'ncj/e JMÄJU/W/>//O« is volgens
Ausubcl (1964) de beste manier van leren. Het Staat uitvoerig beschreven in
subparagraaf 4.6.2. Bij het leren kan er dan namelijk geleerd worden vanuit ideeön
die relevant zijn voor de nieuwe begrippen en die voldoende verklärende waarde
hebben om een volgend leren betekenisvol te laten verlopen, aldus Ausubel. Je
voelt je bij het leren /.ekerder door uit te gaan van het bekende voorbeeld in de
subtypes, om van daaruit de abstracte theorie te veronderstellen en vervolgens af
tc leiden in het supertype. Dat meisjes meer last van onzekerheid hebben dan
jongens. bleck uit de cijfers in hoofdstuk 3. Vandaar de verpachte trend dat de
bcoordcling van meisjes meer stijgt dan die van jongens bij voorbeeldgestuurd
lesgeven. De beoordclingcn van jongens zullen natuurlijk ook stijgen als ze zieh
zekerder voelen. fn de vo/gende subparagraaf presenteer ik resuftaten van
voorbeeldgestuurd gegeven colleges die alleen door jongens werden gevolgd.

7 . 2 . 7 ./(?M£C7i.v /<?r<?n

Aan een groep van rond de 40 informaticastudenten die alleen uit jongens bestond,
gaf Van der Wal een serie van zeven colleges. Van der Wal wist dat de essentie
van het voorbeeldgestuurd lesgeven bij de voorbeelden lag. In de eerste les, die hij
zeit'had voorbereid, gat" hij dan ook veel voorbeelden. Na afloop van de eerste les
mompelde een student naast mij bewonderend: "zo'n goede les hebben we dit jaar
nog niet gehad". Toch was mijn indruk dat Van der Wal eerst de grote lijnen gaf
en daarna pas de voorbeelden. De les kon dus aanzienlijk verbeterd worden door
'van achteren naar voren' les te gaan geven, zoals Kalma dat ervaren had. De
tweede les die Van der Wal op zijn eigen manier gaf verliep analoog. De daarop
volgende vijf lessen hebben we samen voorbereid. De resultaten van de zeven
lessen bespreek ik aan de hand van de drie categorieen van het evaluatieformulier:
de beoordeling van de a/gf/mw zWruJt van de les, de beoordeling van het
/e.Y#i'vi7i door de docent en de beoordeling van het /er«?/» van de Studenten.

De beoordeling van de tf/g«?mene m</ru)t van de Studenten bij de lessen die de
docent traditioneel gaf was gemiddeld de eerste les (les 0.1) een 6,45 en de tweede
les (les 0.2) een 5.77. Daarna volgde een enorme stijging naar les 1. die als eerste
vanuit voorbeelden werd gegeven. De daaropvolgende lessen werden steeds hoger
beoordeeld. De d/gtvMf nf /m/ruA steeg van gemiddeld een 6.07 ± 0,11 van de
eerste twee lessen naar een 6.86 ± 0.10 in les 5. Een significante stijging van 0,79
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Kiguur 7.21: de beoordeling van de catcgoriee'n .i/tfemtw /m/ru* en van dc doccnt

± 0,11 punt met een statistisch betrouwhaarheidsniveau van mccr dan 99%. I)e
beoordeling van de categoric /r.vjjt'vcM maakte ccn analoge stijging door (/.ic
figuur 7.21) van 6,11 t 0.15 naar 6.88 ± 0,10. Ook hier is een significantc stijging
van gemiddeld 0.77 i 0,13 punt (99%) van de gangbare lessen van dc docent naar
de lessen die voorbeeldgestuurd werden gegeven

In de categorie /trt'/i was het verschil tussen de lessen die de docent zclf had
voorbereid en de lessen die werden gegeven aan de hand van de melhodc nog
duidelijker te zien (figuur 7.22). De stijging van 6,05 ± 0,16 naar 7,00 ± 0,14 gee It
een significant verschil van 0,95 ± 0,15 (99%) punt. Dezc mannclijke Studenten
beoordelen dus wat ze geleerd hebben tijdens de les met bijna ccn hclc punt hogcr.
Dit is dus een overduidelijke stijging.

Leren student

lesO.I Icsd 2 IcsS

Figtnr 7.22: de beoordeling van de calegone /mm van de student.
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Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: de jongens
beoordeelden het lesgeven en hun leren hoger als er voorbeeldgestuurd werd
lesgegevcn. In 7.2.5 noemde ik al de geobserveerde grote lijn dat deze manier van
lesgeven meisjes duidelijk aansprak. De geobserveerde grote lijnen samen
rechtvaardigen het formuleren van de trend dat voorbeeldgestuurd lesgeven als
lesmcthodc goed wordt beoordeeld door de Studenten. In de volgende
subparagraaf bespreck ik puntcn van aandacht om aan de hand van voorbeelden te
leren lesgeven.

Tijdens de voorbesprekingen en het volgen van de lessen kwam een aantal
aandachtspunten naar vnren bij het leren van voorbeeldgestuurd lesgeven.

1. Hen docent hegint cen les /onder dat hij de beginsituatie duidelijk aangeeft.
2. Een docent start dc les met enthousiast achter elkaar alle grote lijnen te geven.
3. Ben docent gcbruikt de zin "Straks zul je zien..." als hij pas na het geven van

de grote lijnen cen verduidelijkend voorbeeld zal geven.
4. I)e docent cindigt zijn les met voorbeelden.

Deze vier aandachtspunten licht ik toe met voorbeelden uit de lesvoorbereiding
met Van der Wal.

Een docent begint soms de les zonder dat hij de (1) beginsituatie duidelijk
aangeeft. Tijdcns de voorbespreking werd de docent gedwongen de beginsituatie
duidelijk weer te geven in plaats van ergens in zijn eigen gedachtewereld zomaar
te beginnen. Na een licht wanhopige uitroep van mij "Waar heb je het over? Begin
eens bij het begin", zei hij verontschuldigend lachend: "Misschien doe ik dat thuis
ook wel." Niet alleen Studenten begrijpen je niet als je zomaar ergens begint, maar
anderen natuuilijk ook niet. Een docent zit zo goed in de stof, dat hij vergeet dat
anderen daar niel zo mee bezig zijn. Het werd de docent al snel duidelijk dat als je
begint met een voorbeeld je vanzelf de randvoorwaarden geeft waaronder het
voorbeeld geldt. De aangenomen beginsituatie en de context van het probleem
volgen op natuurlijke wijze door de les te starten met een voorbeeld.

Een docent begint enthousiast (2) achter elkaar alle grote lijnen te geven. Niet
alleen de grote lijnen zelf zijn belangrijk, maar ook de samenhang. Vandaar dat
het vaak nodig is vanuit het voorbeeld de grote lijnen tegelijkertijd uit te bouwen.
Dan is een duidelijk bordgebruik van belang. Bij het vak Java, wat Van der Wal
gaf, zijn vaak drie grote lijnen duidelijk aanwezig: je wilt weten welke </ec/ara//e
je moet doen om de computer te verteilen welke gegevens er volgen, je moet de
i/M/>/«.7Mi7itonV geven in de programmeertaal Java en je moet aangeven hoe de
twnroi'/j is van de verschillende programmaonderdelen. ledere grote lijn
uitbouwen op een deel van het bord lag voor de hand. Het bord werd dan ook
verdeeld in vier kolonunen. Een koloin voor het voorbeeld waarmee gestart werd
en waar tijdens de les steeds naar werd verwezen. Verder voor iedere grote lijn
een kolom: de declaratie, de implementatie en de aanroep. Tijdens de les werden

184



de kolommen steeds verder opgebouwd. Bij een andere les wilde Van der Wal het
verschil laten zien tussen het gebruik van objecten bij een «wn/v. een /«/ en een
Atu/j/uMf. Ook daar werd het bord in vieren gedeeld: voor het voorbeeld, het
gebruik van het U/TUT, de /ivr en de AO.V/I/<J/>/C-. Bij zo'n duidelijk bordgebruik staut
aan het eind van de les de hele theorie ordentelijk op het bord. IX" Studenten
konden die gebruiken tijdens het maken van de oefeningen aan het eind van de les.
Dit deden ze ook veelvuldig. De Studenten vertelden dat /e nieer hadden aan zo'n
goed uitgewerkt voorbeeld op het bord. dan dat zc de grote lijnen lungs zagen
flitsen op sheets die ook in hun dietaat stünden.

Een docent gebruikt (3) de /in "Straks /ul je /ien..." als hij pas na het geven van
de grote lijnen een verduidelijkend voorbeeld zal geven. Wantrouw de uitspruk
"straks zul je zien..." Het voorbeeld zal dan bijna altijd volgen na het geven von de
grote lijnen. Van der Wal verleide dat hij graag hegon met de grote lijnen te
verteilen, omdat hij niets wilde vergeten. Hij wilde /o volledig mogelijk /ijn en
dat kan alleen aan de hand van de abstraetc grote lijnen waarin alles besloten ligt.
Ook het tijdsaspect spcelde daarbij een rol: "Met de grote lijnen kun je alles in een
keer behandelen". Na de eerste voorbeeldgestuurde les had Van der Wal ervaren
dat als het uitgewerkte voorbeeld op het bord stond. hij daarna heel viol de grote
lijnen kon aangeven. IXwr vervolgens met nog een voorbeeld de overeenkomslen
en verschillcn tc bespreken, was hij verrassend stiel klaar. Het kostte hem tot /ijn
verbazing niet meer tijd om. zonder haast. aan de hand van voorbeelden les le
geven. Hij vond het zoeken naar en bespreken van die concrete relevante
voorbeelden nog leuk ook.

De docent (4) eindigt zijn les met voorbeelden. Bij de voorbespreking begon Van
der Wal steeds te verteilen wat de grote lijnen waren die hij wilde behandelen. De
ene vraag die ik steeds herhaalde "Heb je ook een voorbeeld? Hei liefst een
nuttig" werkte gelukkig op zijn lachspieren. Te mocten beginnen met voorbeelden
gaf hem echt het gevoel om 'van achteren naar voren' les te geven. Aan het eind
van een voorbespreking stond de bordindeling in keurige kolommen op papier met
het voorbeeld en de grote lijnen. Bij hei zien daarvan riep Van der Wal lachend
"Dit is leuk!" Van der Wal kent genoeg leuke voorbeelden die aanspreken. ook in
de techniek.

De ervaring in het HBO met het geven van voorbeeldgestuurde lessen, is dat de
docenten na een les of vier het voorbeeldgestuurd lesgeven aardig onder dc knie
hadden. De duur van de voorbesprekingen voor hoorcollegcs van tweemaal drie
kwartier varieerden van de eerste keer zo'n anderhalf uur tot de laatstc keer een
half uur. De docenten hadden er geen enkcl probleem mee om voor de start van
iedere les een concreet relevant voorbeeld te vinden.

Ondanks de vele leuke voorbeelden in de techniek kiezen maar weinig leerlingen
voor een technische Studie. De keuze van een technische Studie is mogelijk na het
kiezen van de exaete vakken in de basisvorming. Om te onderzoeken of
voorbeeldgestuurd lesgeven ook in de basisvorming hogere beoordelingen krijgt,
is onderzoek gedaan in HAVO-3 klassen bij het vak natuurkunde. De resultaten
daarvan zijn weergegeven in de volgende paragraaf.
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7.3 Effect van voorbeeldgestuurd lesgeven in HAVO-3

De verwachting is dat voorbeeldgestuurd lesgeven het duidelijkst resultaat geeft
bij de lessen in exacte vakken aan meisjes. Vandaar dat er in het voortgezet
onderwijs gezocht is naar een docent natuurkunde die voorbeeldgestuurd lesgeven
wilde uitproberen. Op dc Woudschotenconferentie in Noordwijk, waar een paar
hondcrd natuurkundeleraren ieder jaar in december over didactiek praten, ben ik in
contact gekomen met een docent die natuurkunde geeft in het studiehuis van het
Christclijk Scholengcmeenschap Comenius te Leeuwarden. Hij gaf in het
studiehuis echter nauwclijks klassikaal les, dus hij kon de lesmethode niet zelf
uitproberen. Vandaar dat hij zijn collcga Gerben van Hes heeft gevraagd aan het
onder/ock met- te doen. Van Hes bleek direct bereid om de methode uit te
probercn. Hij stond open voor vernieuwing en zeker voor mogelijke verbetering
van zijn lessen.

Het onderzoek vond plaats gedurende een half jaar, van februari tot juni 2002.
Van lies gaf iian twee HAVO-3 Massen natuurkunde. Op maandag en donderdag
gaf hij les aan h3a en op dinsdag en vrijdag aan h3e. De opzet van het exploratief
onder/ock zou als volgt zijn.
• Van Hes zou alle lessen zelf geven.
• Dc onderzockcr zou aanwezig zijn tijdens alle lessen natuurkunde aan de

klasscn h3a en h3c.
• De evaluatieformulieren werden aan het eind van iedere les uitgedeeld door de

onderzoeker, ingcvuld door de leerlingen en terstond weer verzameld.
• De eerste twee weken zou Van Hes traditioneel lesgeven, zonder dat de

resultaten mccteldcn voor het onderzoek. Dit gebeurde zo om de leerlingen te
laten wenncn aan de aanwezigheid van de onderzoeker en het moeten invullen
van de evaluatieformulieren bij de natuurkundeles.

• Van Hes zou de lessen eerst geven in de ene klas zoals hij al jaren gewend
was. Daarna zouden we tijdens een bespreking deze les aanpassen aan
voorbeeldgestuurd onderwijs, om het effect te kunnen meten. Vervolgens zou
Van Hes de aangepaste les geven aan de andere klas.

• De onderzoeker noteerde tijdens de les de gang van zaken. Daarbij werd,
naast de lesinhoud, gelet op de interactie tussen de docent en de leerling(en).
Om de genderspeeifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werd
genoteerd aan wie de docent een vraag stelde: aan een meisje, aan een jongen
of in het algemeen. Bij de spontane readies van de leerlingen werd genoteerd
of het een meisje was die reageerde op de inhoud van de les, een jongen of
een helc groep leerlingen.

• Als controle werden aan het begin, halverwege en aan einde van het halfjaar
onderzoek lessen vergeleken waarbij geen aanpassingen waren gemaakt, het
waren </IT<.7/</I" lessen. De resultaten daarvan zouden van beide klassen gelijk
moeten zijn met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van 95% of meer.

In 7.3.1 worden de resultaten van de beoordeling van lessen waarbij geen
verandering werd aangebracht besproken. Vervolgens worden de resultaten gepre-
senteerd van lessen, waarbij in de herhaling wel veranderingen werden
aangebracht. De verandering is in 7.3.2 dat tijdens de herhaling de les meer vanuit
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de onzckerheid van de leerling is opgebouwd. In 7.3.3 hespreek ik een les die 'van
achteren naar voren* werd gegeven. Daama. in 7.3.4. toon ik de resultatcn van stap
3: koppel het voorbeeld aan de grote lijnen. Vervolgens laat ik in 7.3.5 de invlocd
van stap 7 zien: plaats de grote lijnen in de ervaringswereld. Tcnslotte wordl in
7.3.6 de interactie van de leerlingen en de leraar weergegeven.

7. J. / 7>a</f rioni?/ /«gern? tfoor <wi errarvn /«roar

De eerste twee weken van het onderzock werden dc/elfde natutirkundelessen
gegeven aan beide klassen. Het waren gewone natuurkundclcsscn. /oals de
leerlingen die het eerste halfjaar van dat schooljaar gewend waren. Het cnige
verschil was dat er een onderzoeker achter in het lokaal aanwe/ig was en dat er
aan het eind van de les werd gevraagd een evaluaticfornuilier in te virilen.
Sommige leerlingen vulden in de eerste lessen de formulieren een beetje angstig
in. alsof ze het gevocl hadden dat ze de leraar gingen beoordclen en dat daar
consequenties aan konden worden verbonden. Zowel de onder/oeker als de leraar
benadrukten dat de leerlingen op de evaluatieformulicren konden invullcn wat /r
vonden. Het invullen gebeurde anoniem en het zou geen enkele conscqucntic
hebben, noch voor de leraar noch voor hen/elf. In beide klassen was de sfeer
goed. Dil bleek ook uit de opmerkingen op het evalualiclonnulier bij een aantal
meisjes: "Van Hes is trots op ons". Zoals al is aangekondigd bij de opzet van het
onderzoek. zijn de resultaten van de eerste weken waarin de leraar traditioneel les
gaf niet meegerekend in het onderzoek. Pas de derde week werd er met het
eigenlijke onderzoek begonnen, dus nadat iedere leerling al vier keer een
evaluatieformulier had ingevuld.

Zowel aan het begin als aan het eind van het halfjaar onderzock zijn de resultatcn
van lessen aan beide klassen waaraan niets werd aangepast met elkaar vergeleken.
De beoordeling van beide klassen ging over c/ezt'/^A' les maar wel met cen andere
groep leerlingen, een ander lokaal, een ander uur en andere invloeden van buiten.
Toch zou dit een nagenoeg zelfde beoordeling moeten opleveren als je met de
resultaten van het ontwikkelde evaluatieformulier onderzoek wilde gaan doen. Dat
bleek inderdaad het geval te zijn. De dric categorieCn waarover op het
evaluatieformulier vragen werden gesteld, a/̂ f/wt'Wf /Wn/A van de les, /i'.vj»t'vtvi
door de leraar en /mrn van de leerling werden door h3a en h3e gelijk bcoordccid
met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van meer dan 95% (zie figuur 7.23).
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Piguur 7.23: de beoordcling van ccn Ics aan h3a en </t?r//t/<- les aan h3e.

Bij een les met een volstrekt andere inhoud werd de volgorde van de klassen
waaraan de Ics werd gegeven omgedraaid: eerst werd de les gegeven aan h3e en
dc daarna aan h3a. Ook daar bleck de beoordeling van beide klassen van c/ere/Zt/?
les gelijk te zijn met een statistische betrouwbaarheid van meer dan 95% (zie
figuur 7.24).

les: met spannende proetjes

2
-o

8

7.5

7

6,5

6
5,5

5

h3e h3a

algemcne indruk

h3e h3a

lesgeven

h3e h3a

leren

h'iguur 7.24: dc bcoordcling van een les eerst gegeven aan h3e en </ere//</f les aan h3a.

Aan het beoordelingsverschil tussen beide lessen is duidelijk te zien dat het om
een geheel andere les gaat. Bij de les die is weergegeven in figuur 7.23 ligt de
beoordcling van beide klassen in alle drie de categoriee"n rond de 6, en bij de les
die is weergegeven in figuur 7.24 ligt de beoordeling van beide klassen rond de
7,5. De eerste beoordeling gaat over een les waarbij opgaven werden behandeld en
de tweede beoordeling gaat over een les waarbij spannende proefjes werden
getoond. zoals het doorslaan van de bliksem. Bij deze inhoudelijk sterk wisselende
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natuurkundelessen kun je dus niet verschillende lessen met clkaar vergelijken,
maar wel kun je de les met zijn herhaling onderling vergelijken.

Splitsen we de beoordeling van de les uit naar sekse. dan komen we bij een les die
op de traditionele manier wordt gegeven steeds het/elfde patroon legen dat de
beoordeling van de jongens hoger is dan de bcoordeling van dc meisjes (/.ic figuur
7.25). Dat geldt voor de beoordeling voor alle drie de catcgorietfn cj/,i;<'mt7t?
//w/rw*. /ejrjjevf« en /ere«. Dit genderspecitleke beoordelingspamH>n koml steeds
voor bij traditioneel gegeven lessen, of de les nu hoog of laag wordt bcoordccld.

Traditioneel gegeven les uitgesplitst naar sekse
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Figuur 7.25: de beoordeling van een traditioneel gegeven les uitgcspitsl naur sekse.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijnen: alleen lessen met
dezelfde inhoud mögen worden vergelekcn. Bij lessen die traditioneel werden
gegeven was de beoordeling van de jongens hoger dan de beoordeling van de
meisjes in alle drie de categoricön u/ge/nc/tc /m/rw/t, /evfjem» en

7.3.2 l///gaan /*/ va« de /eer/i ng

Bij een practicumles is de beoordeling van de leerlingen meestal hoog. Dit bleek
ook al in de vorige subparagraaf. Leerlingen beoordelen lessen die bestaan uit het
nakijken van als huiswerk opgegeven opgaven veel lager. Bij de opmerkingen op
het evaluatieformulier worden deze lessen vaak met .vaa/' aangeduid. Dc les kan
echter veel boeiender gemaakt worden door niet van het goedc antwoord op de
vraag uit te gaan. maar van de onzekerheid van de leerling. Dat kun je als leraar
bereiken door bij iedere opgave in plaats van te vragen "wat komt eruit?" te
vragen "hoe heb je het aangepakt?" Zo wordt onderstreept dat niet het antwoord
het belangrijkste is, maar de manier waarop de leerling aan het antwoord is
gekomen. Er wordt dus vooral geleerd tijdens het uitvoeren van een opdracht of
taak. Dit is de constmetivistische benadering van leren. Bij klassikaal onderwijs is
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het daarbij mogelijk dat de leraar eventuele ontstane misconcepties in mentale
voorstellingen van de leerling helpt voorkomen.

Bij een les waar opgaven werden nagekeken, hadden we afgesproken dat tijdens
de cerstc les de leraar de leerlingen om de beurt zou vragen "wat komt emit?" Als
het antwoord van de leerling niet correct was. zou de opgave door de leraar
worden bcsproken. De meeste opgaven werden tijdens de les alsnog helemaal op
het bord uitgewcrkt. Tijdens de aangepaste les stelde de leraar de vraag: "hoe heb
je het aangcpakt?" Bij de resultaten van de leerlingen in figuur 7.26 is duidelijk te
zien dat de bcoordeling in alle categorieön omhoog gaat.

Aangepaste les: vanuit onzekerheid leerling

h3e | heJa
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Me h3a

lesgeven
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h'iguur 7.26: de bcoordeling waarbij de aangepaste les werd gegeven vanuit de onzekerheid van
do leerling.

Bij de nabespreking van de les vertelde de leraar dat hij blij was niet alleen naar
het antwoord te hebben gevraagd. maar ook naar de mentale voorstelling van de
leerling. Ken leerling moest bijvoorbeeld de vraag beantwoorden welke
energieomzetting er plaatsvindt als het zonlicht op zonnepanelen valt. De leerling
antwoordde: "Dat is een omzetting van zonne-energie naar beweging, dus
kinetische energie...". De leraar keek verbaasd, want hij kon zieh niet voorstellen
dat de leerling verwachtte dat de op het dak vastgeschroefde zonnepanelen zouden
gaan bewegen. De leerling vervolgde met de uitleg hoe hij er aan kwam "...want
door de zonne-energie gaan de elektronen in de zonnepaneel bewegen, vandaar
dus bewegingsenergie die je ook wel kinetische energie noemt". De leraar legde
vervolgens deze leerling en zijn klasgenoten uit dat de elektronen inderdaad gaan
bewegen door de zonne-energie, en dat daardoor een elektrische stroom ontstaat.
Een elektrische stroom kan een elektrisch apparaat laten werken en wordt daarom
gerekend tot elektrische energie. De energieomzetting van de zon op de
zonnepanelen is dus van zonne-energie naar elektrische energie. De correcte
voorstelling van de leerling moest nog worden aangevuld met de constatering dat
de energie van de elektronen niet werd geleverd doordat nun beweging een kracht
kon uitvoeren, maar doordat ze samen een elektrische stroom vormden. Door uit te
gaan van de onzekerheid van de leerling werd op deze manier een mentale
voorstelling aangevuld en daardoor een tnogelijke m/.sco/?«pfie' voorkomen.
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De verschillen in gemiddelde beoordelingcn van dcze lessen, uitgesplitst naar
seksc zijn weergegeven in figuur 7.27. IX- beoordelingen van zowel de meisjes als
de jongens gaan omhoog met rond de 0,6 ± 0.2 punt. IX* statistische
betrouwbaarheid is in de categorie «(ncmcm' //h/rw* bij de meisjes 91% en de
jongens 98%. in de categorie /t\vj?m7» bij zowel de meisjes als de jongens meer
dan 99% en in de categorie /m-n bij de meisjes 59% en de jongens 97%. IX*
beoordeling van de meisjes in de categorie / twn blijft achter.

Verschü aangepaste les: vanuh onÄkcrhcnl leerling
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Figuur 7.27: het verschil in gemiddelde hcoordeling uitgcsplitst naar NCLSC waarbij de aangcpatlc
les uitging van de onzekerheid van de leerling.

Tijdens de nabespreking verleide de leraar dat hij soms de nciging heeft direct
naar het antwoord te vragen, omdat hij verwacht anders in tijdnood tc komen aan
het bespreken van de opgaven. Het tijdsverschil blcek echter gering te zijn. Hij de
eerste les, waarbij hij alleen naar het antwoord vroeg. resteerde 12 minuten van de
les. De leerlingen mochten deze tijd besteden aan het maken van nun huiswerk.
De aangepaste les duurde zo'n 7 minuten langer; dat was dus gemakkelijk in de
les op te vangen. Tijdens het nakijken van de als huiswerk gemaakte opgaven,
werden nu zaken verteld door de medeleerlingen en de leraar waar je nog iets van
kon leren. De spontaan genoteerde opmerking .vt«« bij een eerdere les die uit
hoofdzakelijk nakijken van opgaven bestond, kwam dan ook niet mecr voor op de
evaluatieformulieren van de les. Mogclijke misconeeptics in een mentale
voorstelling werden door de leraar ondervangen.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de benadering, waarbij
werd uitgegaan van de onzekerheid van de leerling kreeg een significant hogcre
beoordeling van zowel de meisjes als de jongens.

7. J.5

van de essentieMe punten van de methode is dat je niet achteraf een voorbceld
geeft maar aan het begin van de les. Veel docenten ervaren dat als 'van achteren
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naar voren' lesgeven. De anti-didactische inversie (zie 3.4.4) verklaar ik door te
verondcrstellen dat Icraren liever vanuit nun eigen zekerheid deductief lesgeven,
dan uitgaand van de onzekerheid van de leerling inductief lesgeven. Als voorbeeld
noem ik een practicuminleiding waarbij tijdens de herhaling van de les 'van
achteren naar voren' werd lesgegeven. De leraar begon de les met een uitleg wat
de leerlingen tijdens het practicum moesten doen. De uitleg was niet zo lang, een
minuut of 10. Daarna volgde bij beide klassen een enthousiast uitgevoerde
practicumles.

Bij de ecrste les luiddc de uitleg van de leraar als volgt (hieronder wordt de uitleg
puntsgcwijs weergegeven).
• We kunnen de soortclijke wärmte van water berekenen.
• lien dompclaar levcrt een energie van E = P x t.
• Het vermögen dat de dompclaar levert Staat erop, als je tenminste de spanning

goed op 15 Volt zet. De tijd kunnen we meten met een stopwatch.
• We gaan het water verwarmen met de dompelaar.
• Dc opgenomen wärmte is Q = c x m x dT.
• Een tempcratuurstijging dT kunnen we meten met de thermometer.
• De soortclijke wärmte van water is de hoeveelheid wärmte die nodig is om 1

gram water met I graad Celsius te laten stijgen. De hoeveelheid van 1 gram is
te wcinig om goed te kunnen meten. Dus neem je een kopje vol, zo'n 200 ml
dat is dus 200 gram water.

• We willen vandaag de soortelijke wärmte c van water nameten. Die kunnen
we bepalen doordat de opgenomen energie van het water gelijk is aan de af-
gestane energie van een dompelaar.

Terwijl de leraar sprak, schreef hij de twee formules op het bord (zie figuur 7.28).
Steeds als hij een grootheid noemde die bepaald kon worden, zette hij er een
streep onder. Uiteindelijk bleef alleen de soortelijke wärmte c over zonder streep

die je met behulp van de
beide formules kon
berekenen. Want de
energie E die werd afge-
staan door de dompelaar
was gelijk aan de

Figuur 7.28: he. bord na de eers.e uitleg. opgenomen energie Q
door het water.

Bij de herhaling van de les aan h3a bracht de leraar de uitleg 'van achteren naar
voren'. Hieronder geef ik het opnieuw puntsgewijs weer.
• We willen vandaag de soortelijke wärmte c van water nameten. Die kunnen

we bepalen doordat de opgenomen energie van het water gelijk is aan de af-
gestane energie van een dompelaar.

• De soortelijke wärmte van water is de hoeveelheid wärmte die nodig is om 1
gram water met 1 graad Celsius te laten stijgen. De hoeveelheid van 1 gram is
te weinig om goed te kunnen meten. Dus neem je een kopje vol, zo'n 200 ml
dat is dus 200 gram water.

• Een temperatuurstijging dT kunnen we meten met de thermometer.
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• De opgenomen wärmte is Q = c x m x dT.
• We gaan het water \erwärmen met de dompelaar.
• Het vermögen dat de dompelaar levert Staat crop, als je tenminste de spanning

goed op 15 Volt zet. De tijd kunnen we metcn met een stopwatch
• Een dompelaar levert een energie van I- P > l .
• We kunnen (nu) de soortelijkc wannte van water berekcncn.

Analoog aan de uitleg schreef de leraar op het bord dat de opgenomen energie
gelijk was aan de afgestane energie. De opgenomen energie van het water werd,
zoals gebruikelijk. genoteerd met Q en de atgestane energie van de dompelanr met
E. De leraar gaf ook nu weer aan welke grootheden gemeten konden worden (zic

figuur 7.2*>). Dit gc-
beurde door cen streepje
onder de alkorting tc
zelten. Uiteindelijk bleef
weer de soortelijkc
wärmte c als enige over
die berekend kon wor-

Figuur 7.29: het bord na afloop van de aangepaste I«. den.

Voor alle drie de categoriefn was de beoordcling van deze practicumles bij de
herhaling iets hoger dan bij de oorspronkelijke les (zie figuur 7.30). Niet heel veel,
maar de tijd en dus de invloed van de korte uitleg aan het begin van een
practicumles was slechts heel beperkt. Daarna werd in beide klassen enthousiast
practicum gedaan. Dat er enig glaswerk sncuvelde ging niet expres, maar maakte
het practicum wel spannender. Het zelf practicum doen, bepaalde zo voor een
groot deel de algemene indruk van de les en niet de korte uitleg van de leraar aan
het begin van de les.

opgenomen energie
water

Q -
C x rjj x d j

al'geslunc energie
dompelaar

E
P * t

8 i

7.5 •

5* 7 •
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h3ewo h3a vr

algemene indruk

achteren naar voren' lesgeven

j [
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h3ewo h3a vr

lesgeven
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h3e wo h3c vr

leren

Figuur 7.30: de beoordcling van de practicumles cn de aangcpa.sU les.
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«et verschil in gemiddelde van de beoordeling uitgesplitst naar sekse van beide
lessen is bij de meisjes weer hoger dan bij de jongens (zie flguur 7.31). In de
categoric a/gcmen? /«c/rwi scoren de meisjes in de aangepaste les significant hoger
dan in de oorspronkelijke les, want het gehele betrouwbaarheidsinterval ligt boven
de 0. Bij de jongens is de beoordeling van beide lessen voor die categorie gelijk.
In de categorie /ev#ew« beoordelen zowel bij de meisjes als de jongens de
aangepaste les iets hoger. In de categorie /mw ook.

e

Verschil aangepaste les:
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van achteren naar voren

, •
rncisjes jongens
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jongens
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l'iguur 7.31: de heuordcling van de practicumles en de aangepaste les uitgesplitst naar sekse.

Na afloop van de herhaling van deze practicumles vroeg de leraar aan mij "Was
dit de bedoeling?" Ik antwoordde "Ja, maar wat vond je er zelf van?" De leraar zei
dat hij het op deze manier veel prettiger vond lesgeven. Minder formalistisch en
nicer op zijn gcvocl. In de oorspronkelijke les nam hij de formules die de
leerlingen moesten gaan gebruiken als uitgangspunt. Terwijl hij de aangepaste les
opbouwde vanuit wat er gebeuren moest. De amanuensis, die de practicumspullen
aan het opmimen was, hoorde onze bespreking. Zonder dat de amanuensis iets
wist over het doel waarmee ik achter in de klas de les bijwoonde, vertelde hij
spontaan dat hij bij deze laatste uitleg van de leraar geboeid had staan luisteren.
Dat overkwam hem niet vaak, vertelde hij. Dat de resultaten van de leerlingen bij
de aanpassing van de les niet significant hoger zijn, zou kunnen komen door de
geringe invloed van de körte uitleg aan het begin van de les. Ook zou het kunnen
komen doordat de beoordeling van een practicumles zelf al hoog is. De opmerking
van de amanuensis was echter duidelijk.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: als je vanuit de voor-
beelden wilt overbrengen wat de bedoeling is. komt dat voor sommige leraren
over als 'van achteren naar voren' lesgeven. maar de les komt dan wel boeiender
over volgens een objeetieve ervaren toehoorder.
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7. i. ¥

Een belangrijke stap van voorbeeldgestuurd Icsgeven is slap 3: koppcl hot
voorbeeld aan de grotc lijnen. Stap 3 van dc lesmethode wordt in de Icenncthode
door twee stappen weergegeven: vcrwoord de voorbeeldcn en dec! dc
venvoording op in kleinst mogelijke /innen /onder infonnatieverlies. Tijdens stap
3 van de lesmethode moet de leraar dus met de kleinst mogelijke stappen het
voorbeeld beschrijven en de grote lijnen daarvan atleidcn. Als voorheeld van de/.e
stap van de methode bespreek ik een natuurkundeles waarbij het begrip arbeid
wordt uitgelegd.

De leraar begon de les met het pakken van een stocl en vrocg een leerling daarop
plaats te nemen. Hij vroeg aan de klas, terwijl hij de stoel met de leerling erop een
meter voortsleepte: "Ik moet een bepaalde hoeveelheid arbeid leveren om dezc
stoel met leerling een meter vooruit te slepen. Hocvecl arbeid moet ik levcrcn als
ik de combinatie 3 meter vooniit te slepen?" De leraar sleeptc vcrvolgens dc stocl
met leerling het hele lokaal door, wal grotc hilariteit in de klas tot gevolg had. Het
antwoord op de vraag werd door velc leerlingcn gegeven "Drie keer zo veel!"
Daama pakte de leraar nog een stoel en vroeg een andere leerling daarop plaats tc
nemen. I)e leerling op de cerste stoel moest de stoel met de andere leerling erop
goed vasthouden. De leraar begon vervolgcns deze trcin van twee stoelen voort tc
slepen. "Als ik nu twee combinaties van stoclcn en mensen I meter moet
voortslepen, hoeveel energie kost dat dan in vergelijking met als ik een combinatie
voortsleep?" Weer was het antwoord stiel gegeven "twee keer zo veel". "l\n als ik
twee stoelen 3 meter moet slepen?" (Jok die vraag werd in koor door dc leerlingcn
goed beantwoord met "6 natuurlijk!" Terwijl de leraar naar het Word liep, zci hij
"dus als de kracht 2x zo groot wordt. moet ik 2x zoveel arbeid verrichten, l-ln als
de afstand 3x zo groot wordt, moet ik 3x zoveel arbeid verrichten. Dat kunnen we

mooi in een formule
zetten. We wistcn al
dat we de arbeid
aangeven met W, de
kracht met I" en dc
afgclcgdc afstand met

Figiiur7.32:hctbordnaaMoopvandeles. »•" ^" hij Schrccf Op
het bord W = F x s (zie
figuur 7.32).

Bij de herhaling van de les werd hetzelfde eenvoudige voorbeeld van leerlingcn op
stoelen gebruikt om het leveren van arbeid voor te kunnen stellen. Bij de herhaling
gebruikte de leraar. tijdens het geven van het voorbeeld, echter het bord (figuur
7.33) om de essentie van wat gezien werd op te schrijven. De belangrijke zaken
voor het leveren van arbeid werden in woorden als kopje van kolommen op het
bord geschreven. namelijk de kracht die nodig was en de afgelegde afstand. Daar
onder werd de eenheid waarmee dat ging gebeuren, genoteerd: voor de benodigde
kracht waren dat stoelen met een leerling erop en de afgelegde afstand in meters.
Op het bord werd ingevuld dat je voor het slepen van I stocl over I meter I
bepaalde kracht nodig had. Daama werd op het bord aangegeven dat bij het slepen
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Figuur 7.33: de uilwcrking up het hord um de voorheelden te
koppelcn aan dc gfDlc lijn (lormulc)

van een sloel over 3
meter in plaats van 1
meter de afgelegde
afstand 3x zo groot was
en de geleverde arbeid
ook. Bij het slepen van
twee stoelen met
leerlingen over
dezelfde afstand van I
meter werd op het bord
genoteerd dat de
geleverde arbeid 2x zo
groot was als de
benodigde kracht ook
2x zo groot was. Als

laaUte werden de afkortingen van arbeid. kracht en afgelegde afstand in de
kolommen genoteerd en de vraag gesteld of de leerlingen wellicht een handige
formulc voor arbeid konden weergeven. Dat lukte gemakkelijk: W = F x s. Tij-
dcns dc/c hcrhaling van dc lcs was er nauwclijks verschil aanwezig met de eerste
les, bchalve dan dat de essentie van het voorbeeld op het bord stond. Tijdens het
ovcrschrijvcn van het bord bij de hcrhaling van de les was het verrassend stil. Na
dc hilariteit van hcl slepen van leerlingen op stoelen door het lokaal wcrd nu de
r/uw/c van het bord in het schritt overgenomen. De opmerking van de leraar
klonk mogelijk nog na in hun oren "Als je deze formule begrijpt. hoef je hem
eigenlijk niet te leren, dan kun je hem zo weer afleiden. Maar bij de rekenopgaven
is hij natuurlijk wel handig als je hem uit je hoofd kent." Begrijpen deden die
leerlingen de formule prima, want slepen met wat stoelen door het lokaal is een
mentale voorstelling die de leerling zieh zo weer voor de geest kan halen.

De eerste les werd gegeven aan de klas h3a op maandag en de herhaling van de les
werd gegeven aan h3e op dinsdag. Per categorie ö/̂ e/Mewe /m/n//t, /esgevew en
/mv» is het gemiddelde van de beoordeling van de leerlingen weergegeven in
figuur 7.34. In alle drie de categorieen is de beoordeling van de herhaling aan de

Aangepaste les: koppel voorbeelden aan de grote lijnen
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Figuur 7.34: voorbeelden koppelen aan de grote lijnen.
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hand van voorbeeldgestuurd lesgeven hoger dan de beoordeling van de les zoals
die eerst werd gegeven.

Bekijken we de beoordeling uitgesplitst naar sekse, dan zien we bij de kits h3a,
waar de les de eerste keer werd gegeven, het patroon zoals dat steeds wecr
voorkomt (zie figuur 7.35). Namelijk dat bij ecu les die traditionell wordt
gegeven. de beoordeling van de meisjes in alle dric de cutegorieün con stuk lager
is dan de beoordeling van de jongens die in dc/elide klas en les zaten.
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 c
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Kiguur 7.3S: de beoordeling van de traditioneel lesgegeven uitgesplitst nuar sekse.

In de aangepaste les die aan h3e werd gegeven, ligt zowel de beoordeling van dc
jongens als de beoordeling van de meisjes hoger dan bij de oorspronkelijke les aan
h3a (zie figuur 7.36). Dat volgt ook al uit figuur 7.34 waar beide klassen met
elkaar zijn vergeleken. Wat verder duidelijk opvalt, is dat het «ww<j/t' patroon. dat
meisjes een les natuurkunde lager beoordelen dan jongens, nagenocg verdwenen
is. In de categorie o/j?emene //7</n/A: en fes/?evc7j is de beoordeling van de meisjes

Aangepaste les aan h3e: uitgesplitst naar sekse
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Figuur 7.36: de beoordeling van dc aangepaMc les uitgesplitst naar wrlt.se

197



nu gelijk aan die van de jongens. In de categorie /ere/i beoordelen de meisjes de
les nog steeds iets lager dan de jongens. Bij deze categorie /ere« is de spreiding
van het betrouwbaarheidsinterval bij de meisjes een stuk groter dan die bij de
jongens; hetgeen een uiting zou kunnen zijn van de onzekerheid van de meisjes,
zeker bij zo'n vak als natuurkunde.

Combinercn we de gegevens van de figuren 7.35 en 7.36 door per sekse het
verschil in gemiddelde van beide klassen te vergelijken, dan blijkt dat in alle drie
dc categories de bcoordeling van de meisjes gemiddeld meer gestegen is dan die
van jongens (zie figuur 7.37). De categorie a/gemf/rc /Wri/A: is bij de meisjes
significant gestegen met maar liefst 1,4 ± 0.3 (>99%) punt, de categoriefn
/ev#<T<-« en /<•«»« .v/gnificant met rond de 0,8 punten (respectievelijk >99% en
95%). Ook bij dc jongens is de beoordeling gestegen bij de aangepaste les. De
categorie u/^cnK'ni' /WruA: stijgt met 0,3 ± 0,2 (61%), de categorie /cvgeven met
0,1 ± 0,2 (30%) en de categorie /mvi significant met 0,5 ± 0,2 punt (> 99%).
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Figuur 7.37: het verschil in gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar sekse.

Bij de nabespreking van aangepaste les met de leraar, bleek dat voor hem het
opschrijven van de essentie van het voorbeeld een stuk prettiger overkwam.
Daardoor kwam de formule niet uit de lucht vallen, maar werd gekoppeld aan het
voorbeeld. Tijdens de oorspronkelijke les had hij dit niet gedaan, omdat het
voorbeeld hem daarvoor te simpel leek gezien de spontane en goede readies van
de leerlingen. Zelfs bij zo'n eenvoudig voorbeeld blijkt dat leerlingen het
koppelen van het voorbeeld aan de formule significant hoger beoordelen. Bij de
aangepaste les was het enige verschil met de oorspronkelijke les dat de tussenre-
sultaten van het voorbeeld duidelijk op het bord werden geschreven.

Vanuit de vorige observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: toen vanuit
het voorbeeld duidelijk de koppeling werd aangegeven naar de formule (stap 3)
steeg dc beoordeling door dc leerlingen significant. Zeker de beoordeling van de
meisjes steeg fors. maar die van de jongens voor wat ze leerden ook.
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7.i .5 /Vutf/5 <ie grore ///w*™ in d r

Het tweede deel van de denktrant van voorbceldgcstiiurd widens IJS is Uat de grote
lijnen geplaatst worden in de ervaringswereld van de Icerling (zie 3.4.5). Hit vindt
plaats in stap 7 waar de overeenkomsten en vcrschillen van de voorboelden
worden bediscussieerd tijdens de verduidelijkingsdialoog. Het liefst worden ook
metagrammaticale voorbeelden uit een ander kennisveld besproken. Dnt /ijn
voorbeelden die komen uit de ervaringwereld van de leerling en die de Icerling
begrijpt. Hieronder volgt een voorbeeld van een natuurkundeles waarbij tijdens de
aangepaste les meer metagrammaticale voorbeelden werden gegeven dan in dc
oorspronkelijke les.

Tijdens de natuurkundeles werd het fysische begrip rcvtcfrmtvir behandeld. Ala
eerste voorbeeld werd de magnetron genoemd. Als je een magnetron hebt van 700
Watt wil dat zeggen dat het vermögen dat de magnetron levert 700 Watt is. Maar
de 700 Watt is niet het vermögen dat de magnetron verbniikt. dat is vcel hogcr.
Op het typcplaatje van de magnetron kun je vinden wat hij aan vennogen
verbruikt. Stel dat dit 1400 Watt is. Dan neemt de magnetron een vermögen op
van 1400 Watt en daarvan wordt 700 Watt nuttig gebmikt. Dus het rendement is
700 gedeeld door 1400 maal 100% is 50%. Hct rendement is de vcrluniding in
procenten van wat je erin stopt en wat er nuttig uilkomt. l-.en tweede voorbeeld is
de gloeilamp. Een gloeilamp heeft een rendement van slcchts 5 %. Dat wil /eggen
dat slechts 5% van het vermögen dat de gloeilamp opnccmt daadwerkelijk wordt
omgezet in licht. De andere 95% gaat verloren aan wärmte. De 5% is een laag
rendement. Toch is dit läge rendement geen reden om glocilampcn niet tc
gebruiken, want dat lampen licht geven in het donker is toch echt nuttig. De
opkomst van andere lampen dan gloeilampcn, spaarlampen. is natuurlijk niet
verbazingwekkend. Het rendement is dus de verhouding van de energie die er

nuttig uitkomt cn de
energie die je erin

nuttige energie „topt. [)«,,,. verhouding
* ' ° ° * moet je dan

totale energie •" .

gegeven in procenten,
dus de breuk vermenig-

*'«>% vuldigen met 100%.
Uiteindclijk stond de
formule op hct bord
(zie figuur 7.38), zowcl

Figuur 7.38: de uitleg op hct bord over rendement. ' " ^kst als in formule-
vorm met afkortingen.

Bij de aangepaste les werden na dezelfde uitleg nog meer voorbeelden gegeven,
zoals het rendement van een verwarmingsketel. Een mooi voorbeeld was een
hoogrendementsketel van 85%, die een veel hoger rendement heeft dan de
gloeilamp. Een ander voorbeeld was het rendement van zonnc-energie. Voorts
werden ook metagrammaticale voorbeelden gegeven uit een ander kennisveld,
zoals het rendement van het beieggen van geld met de risico's die je daarbij loopt.
Ook werd het rendement van huiswerk maken besproken en het rendement van het
volgen van de les. "Als je ondertussen een ander vak zit na te kijken, dan is het
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rendement van deze natuurkundeles natuurlijk niet zo hoog. Jammer", zo sprak de
leraar een rood aanlopende leerling toe die onder tafel met een boek Frans op zijn
schoot zat. Op speelse wijze volgden extra metagrammaticale voorbeelden tijdens
deze aangepaste les.

Vergelijken we de rcsultaten van de beoordeling van de beide lessen, dan zien we
(/ic figuur 7.39) dat de beoordeling van de les met extra metagrammaticale
voorbeelden in alle drie de calegorieön aanzienlijk hoger is.
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I iguur 7.39: beoordeling waarbij bij aangepaste les meer metagrammaticale voorbeelden werden
besproken.

De stijging van de gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar sekse geeft aan
(figuur 7.40) dat de beoordeling van de meisjes aanzienlijk stijgt bij de categorie
/t'.vgi'vi'H en /mv». De beoordeling van /eleven stijgt gemiddeld significant met
1,2 ± 0,3 punt (> 99%) en het /ere/i zelfs significant met 1,5 ± 0,3 punt (> 99%).
Ook de beoordeling bij de jongens in de categorie /esgev?« en /ere« stijgt de
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Figuur 7.40: het verschil in gcmiddcldc b«H)rdeling uitgesplitst naar sekse.
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beoordeling significant met meer dan ten helc punt: respccticvclijk 1,1 ± 0,2
(>99%) en 1.2 ± 0.2 (>99%).

Bij de les werden beide keren twee voorbeelden gegevcn. Dit waren de magnetron
en de gloeilamp. Vanuit deze voorbeelden werd de formule van rendcmcnt
opgebouwd. waarbij de voorbeelden op het bord werden geschreven. Pas bij de
verduidelijkingsdialoog ontstond het verschil in de beide lessen. Hij de aangepaste
les werden mecr voorbeelden genoenid uii dc natuurkunde en ook nog ecu aantal
voorbeelden uit een heel ander kennisgebied. / e kwamen allenutal nil do bekende
ervaringswereld van de leerling. [)e beoordeling van de ineisjes mini daardoor
enorm toe. Ook de beoordeling van de jongens steeg sterk. Hct lesgeven aan dc
hand van voorbeelden uit het dagelijks leven beoordelen mcisjes bij/ondcr lioog.
En jongens ook.

Vanuit de vorige observaties zie ik duidelijk de volgende grotc lijn: door het
lesgeven te besluiten met een verduidelijkingsdialoog (slap 7) waarbij dc grote
lijnen werden getoetst aan nog nicer voorbeelden en vooral ook voorbeelden nil de
ervaringswereld van de leerling, ging de beoordeling met sprongen vooniil. l)e
beoordeling van de meisjes steeg meer dan die van dc jongens. Flink stijgen deden
ze echter bij allemaal.

7. i. 6 //j/eracf/e /i/c/e/u

Uit voorgaande resultaten blijkt dat, als er aan de hand van voorbeelden wordt
lesgegeven, vooral de beoordeling van de mcisjes stijgt. Dc verwachting is dan
ook dat een les die voorbeelden uit hun ervaringswereld gcbruikt, meisjes meer
aanspreekt dan jongens. Meisjes worden daardoor nicer bij de les betrokken en
durven spontaner te reageren. Bij het onderzoek is daarom de spontane rcactic van
meisjes, en ook van jongens, gemeten. Onder een spontane reactie wordt verstaan
dat de leerling uit zichzelf een vraag stelt of opmcrking maakt over dc lesstof. Om
de interactie in de klas volledig in kaart te brengen is ook genotcerd aan wie de
leraar tijdens de les een vraag stelt, aan een meisje of een jongen.

Van zes lessen die zowel traditioneel als aangepast werden gcgeven, zijn in figuur
7.41 de spontane readies van de meisjes en jongens getoond. Om de spontane
reactie bij de les en de herhaling goed te kunnen vergelijken, zijn zc vlak boven
elkaar weergegeven. De lessen zijn genummerd I tot en met 6. In het bovenste
deel van het figuur zien we dat tijdens de zes traditionclc lessen het aantal
spontane readies van de jongens aanzienlijk groter was dan die van dc mcisjes. in
de helft van de lessen was er zelfs geen enkel meisje met een spontane reactie. In
het onderste gedeelte van het figuur zien we dat bij de herhaling van dczc 6 lessen
het aantal readies van de jongens nagenoeg even groot is. Het aantal readies van
de meisjes is bij de aangepaste lessen gestegen, in vergelijking met dc eerste kecr
dat de les werd gegeven.
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Het aantal spontane reacties van de meisjes en de jongens van de zes lessen zijn in
figuur 7.42 bij elkaar opgeteld. om een duidelijk becld te krijgen. We zien dat het
aantal spontane reactie van de jongens tijdens de traditionele lessen en tijdens de
aangepaste lessen vrijwel gelijk is, respectievelijk 45 en 42. Met aantal spontane
reacties van de meisjes is gestegen van 11 tijdens de traditionele lessen naar 2*) bij
de aangepaste lessen. Met aantal spontane reacties van do meisjes is meer dan
verdubbeld bij de lessen die voorbeeldgestuurd worden gegeven.

Vanuit de/e observatie zie ik de volgende grote lijn: bij lesgeven aan de hand van
voorbeelden uit hun ervaringswereld kwamen meisjes met aan/ienlijk meer
spontane reacties tijdens de les.

Niet alleen de spontane reacties van de leerlingen /ijn belangrijk voor de les. maar
ook de interactie met de leraar. Van Hes vond het een prettige inanier om uan de
hand van vragen de les op te houwen. /ijn vragen waren meestal gericht aan een
leerling. soms ook aan de hele klas. Van het/elldc /estal lessen als hierbin en
genoemd is gemeten of de vraag van de leraar gericht was aan een meisje. een
jongen of aan de hele klas. Om ook hier een duidelijk bee Id te krijgen zijn de
aantallen gesommeerd over alle /.es de lessen (zie figuur 7.43). Opvallcnd is, maar
volgens de literatuur gaat het hier om een vaak voorkomend tenomcen (zie 6.5.1),
dat het aantal vragen dat de leraar aan jongens stelt veel hoger is dan hel aantal
vragen aan meisjes. Duidelijk is te zien dat de structuur van de totalen bij de
traditioneel gegeven en de aangepaste lessen nict echt verändert. Het aantal
jongens dat een vraag van de leraar krijgt. blijft veel hoger, zowel als de leraar op
zijn eigen manier lesgeeft als wanneer hij dat voorbeeldgestuurd doet. Dat is
natuurlijk ook niet echt verrassend, want de leraar zeit verändert natuurlijk niet,
alleen de lesvolgorde verändert.

Totaal aantal vragen leraar

mclif»

I jongens

i alien

traditionele lessen aangepastc lessen

Figuur 7.43: het aantal vragen van de leraar gericht aan meisjes. jongens of allen gesommeerd
voor 6 lessen en de aangepaste lessen.

Bij het napraten over de resultaten was Van Hes verbaasd over het grote verschil
in aantal vragen dat hij aan meisjes en jongens stelde. Dat had hij zelf helemaal
niet in de gaten. Tijdens de nabespreking van een les waar hij wel merkte dat hij
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minder vragen stelde aan meisjes, vertelde Van Hes dat het kwam omdat hij graag
wilde dat leerlingen zieh veilig en thuis voelden in de klas. De meisjes reageerden
meestal zo onzeker en dat onzekere gevoel wilde hij juist bij ze wegnemen. Dat de
meisjes spontaner gingen reageren merkte hij tijdens de lessen zeker op en vond
hij heel leuk. Op de spontane reactie van de meisjes ging hij graag in, zo vertelde
hij.

Het is voor de leraar even wennen om meer voorbeelden, en vooral ook meer
voorbeelden uit de ervaringswereld van de leerling, te bespreken tijdens de les.
Dczc voorbeelden roepen vaak spontane reacties op bij leerlingen die je als leraar
dan moet inpassen in je les. zoals tijdens de les waar de fietsdynamo werd
behandeld. Als eerste voorbeeld had de leraar een spoel en een magneet. De spoel
was een hoeveelheid omwikkeld koperdraad met een holte in het midden. De
beide einden van het koperdraad waren aangcsloten op een stroomsterktemeter.
Met de spoel in de ene hand en een magneet in de andere hand bewoog de leraar
de magneet op-en-necr in de holte van de spoel. IX* magneet en de spoel maakten
geen contact met elkaar. De leraar vroeg aan de klas "wat zie je?", terwijl hij eerst
naar de uitslag van de stroomsterktemeter keek en vervolgens vragend naar de
leerlingen. Tijdens de cerste les werd er wat ordeverstorend gegiecheld in de klas.
muiir tijdens de herhaling van de les kwam de spontane reactie van een grote
jongen "neiiken, meneer!" Met zo'n spontane reactie van een leerling heb je de
keus als leraar ot je Oost-Indisch doof te houden of de dialoog op te pakken. Dat
kan bijvoorbeeld door op te merken dat er bij de spoel en de op-en-neer
bewegende magneet een induetiespanning ontstaat, een invloed op afstand. Hoe
noem je bij het neuken een invloed op afstand? Vlinders in je buik? De
overeenkomsten van de natuurkunde en de ervaringswereld van de leerling is
oncindig groot en beslist niet saai. Niet alleen meisjes vinden het prettig hun
ervaringswereld erbij te betrekken, ook jongens vinden dat leuk. Het gegiechel dat
eerst nog ordeverstorend werd gevonden door de leraar, wordt op deze manier een
wezenlijk onderdeel van de les. Spontane reacties, worden dan geenszins meer als
ordeverstorend ervaren, maar als metagrammatieaal voorbeeld voor een beter
begrip voor de leerling. Met minder ordeverstoringen is het een stuk prettiger
lesgeven voor de leraar.

Na een half jaar onderzoek en het aanpassen van zijn lessen merkte Van Hes op
dat hij minder formalistisch lesgaf. Dit betekent dat hij bij zichzelf merkte dat hij
minder uitging van formules, maar meer van ervaringen en gevoel. Dat is precies
de bedoeling van voorbeeldgestuurd lesgeven. Daarnaast vertelde van Hes ook
nog dat hij de laatste tijd met meer plezier lesgaf.
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8 Evaluatic van de resultatcn van het veldwei k

In dit hoofdstuk worden van de geobserveerde grote lijnen van hct vcldwcrk
gebundeld en trends geformuleerd. In 8.1 evalueer ik de resultatcn van hct
veldwerk van de leermethode. Daarna evalueer de resultatcn van de lesmcthodc.
In 8.2 zijn dat de resultaten van de hoorcollegcs op het HBO en in 8.3 /ijn dat de
resultaten van de lessen in twee HAVO-3 klasscn bij het vak natuurkunde. hike
paragraaf sluit ik af met het formuleren van conclusies.

8.1 Evaluatie van resultaten veldwerk van de leermethode

In 8.1.1 geef ik mijn eigen ervaring weer met voorhccldgestuurd leren. Dit doc ik
door het uitvoeren van het stappenplan waaruit blijkt dat 'ik snel leer ccllospolen
omdat ik goed kan roeien". In 8.1.2 illustreer ik dat meisjes cxplioct en
nadrukkelijk moeten worden aangcmoedigd om hun ervaring uit een ander
kennisveld over te brengen naarecn nieuw tc leren ondcrwerp. Voorbeeldgcstuurd
leren stimuleert dat in het tweede deel van haar denktrant. Daarna geef ik in 8.1.3
observaties die aangeven dat het uitvoeren van het stappenplan ccn opstap bicdl
naar het oplossen van een intelligcntietest. Vervolgens evalueer ik in 8.1.4 de
resultaten die aangeven dat de herformulering van een infbnnaticanalyscmcthode
leidt tot een uitstekende, zelfstandig tc gebruiken leermethode. Als laatste
formuleer ik in 8.1.5 de conclusies van voorbeeldgestuurd leren.

£. 7.

In 5.1 analyseerde ik met behulp van het stappenplan de jfw/c ///new van rocicn en
cellospelen. Vervolgens vergeleek ik deze #/•«/<- ///w« waardoor ik tot de

ang va« <fe j?ro/t' /yne/i kwam. Het bleek dat de .va/mvi/k/nj; »WJ </<- p r t p
- de metagrammatica - van roeien en cellospelen identiek was. namclijk ccn
om de techniek goed te kunnen uitvoeren. Mijn ervaring bij het roeien waar

ik het /rwc/f goed kan toepassen, zorgde ervoor dat ik /»c7re(#/r f/1/tyt' bij het
cellospelen snel beheerste.

Het eerste deel van de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs gebruikt het
stappenplan om de jtfrote /»yne/j te vinden. Vervolgens wordt dit deel van het
stappenplan een laag hoger uitgevoerd. De gevonden grote lijnen worden daarbij
vergeleken met het geheel: het herkennen van het /rucye van de .ttw/evj/w«# ran rfe
grofe //ywrn Dit illustreert het tweede deel van de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs: het herkennen van de grote lijnen in vcrschillende
voorbeelden. In het gegeven voorbeeld van roeien en cellospelen zijn dc grote
lijnen de zinnen. De samenhang van de grote lijnen is het vcrhaal. Uit de
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voorbeelden blijkt duidelijk dat de ic/wt-«/;««/? va« Je #ro/e ///«<?n van roeien en
cellospclen identiek is. Slechts de begrippen uit de veranderde context zijn
vervangen in de zinnen. Het verhaal - de samenhang van de zinnen - is identiek.
De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs is dus de grote lijnen analyseren
vanuit het geheel en daarna het herkennen van de grote lijnen in het geheel van de
gegeven voorbeelden.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: door het uitvoeren
van het stappenplan is het mogelijk te analyseren dat ik mijn ervaring bij het
roeien gebruik bij het leren cellospeien. Deze observatie duidt op een trend dat
ervaring met de .*a;wi'«/ia«# vaw </e j?ro/e ////ten in een ander kennisgebied zorgt
voor de kennistransfer, waardoor de grote lijnen in een nieuwe situatie
gcmakkelijk tocgepast kunncn worden.

Ä. /.2 Owzi'faw me«/e$ Ay

Uit dc observaties blijkt dat meisjes een ander sociaal gedrag te vertonen dan
jongens. Ken voorbceld hiervan is beschreven bij de groep HBO-studenten die een
zoinercursus natuurkundc volgden. Meisjes stellen zieh socialer op, hebben het
meer over »»•// dan over /A. en besteden veel tijd aan hct bespreken van hun omge-
ving. Bovendien geven meisjes blijk te leren aan de hand van andere voorbeelden
dan jongens.

Studenten is gevraagd aan te geven of ze bij het vak natuurkunde hun ervaring uit
het dagelijks leven gebruikten. Aan de groep Studenten werd gevraagd om
voorbeelden te geven van /rt#m> W£w.s7c/m/, waarbij er expliciet op werd gewezen
dat ze deze voorbeelden ook buiten de natuurkunde mochten zoeken. Bij de
gegeven antwoorden viel heel duidelijk op dat meisjes, hoewel ze in de
vraagstelling daartoe werden aangemoedigd, de door hen gegeven voorbeelden
alleen in de natuurkunde zochten en niet durfden hun ervaring buiten de
natuurkunde te gebruiken.

Dat hct zelfbeeld van hun eigen kunnen bij meisjes grote invloed heeft bij het vak
natuurkunde wordt goed geillustreerd door de door hen opgegeven onzekerheden
in geschatte lengtes. De Studenten waren gevraagd de betrouwbaarheidsintervallen
te geven van de lengte van zichzelf en van de lengte van de docent. De meisjes
gaven bij de geschatte lengte van de docent geen groter betrouwbaarheidsinterval
aan dan het betrouwbaarheidsinterval van de lengte van henzelf, hoewel er
expliciet naar werd gevraagd. Meisjes durfden dus niet met een getal hun eigen
onzekerhcid weer te geven en zo zekerder te zijn van hun onzekerheid. De
zekerheid in onzekerheid bleek bij de jongens derhalve groter te zijn dan bij de
meisjes.

Uit de observatie valt af te leiden dat meisjes een opstap nodig hebben om hun
onzekerheid te overwinnen bij het vak natuurkunde. Dit is mogelijk door aan te
sluiten bij hun sociale en emotionele gedrag waarbij ze ervaringen kunnen
bespreken op hun relevantie. Het lijkt tijdverspilling. maar toch blijken de meisjes
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t/f 5/1W/? /on^/u te zijn. Bovendien mocten meisjes nog explicieter en
nadrukkelijker worden aangemoedigd om hun ervaringen hinten de natuurkunde le
gcbmiken. Pas dan krijgen meisjes voldoende vertrouwen om him cr\ aring uil cen
ander kennisveld over te brengen naar een nieuw te leren ondervverp in de
natuurkunde. Hiervoor zorgt het tweede deel van de denktrnnt van
voorbeeldgestuurd onderwijs: de verduidelijkingsdialoog. De grote lijncn worden
daarbij herkend in voorbeelden uit de eigen ervaring.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgendc grotc lijn: meisjes zochten de
gegeven voorbcelden alleen binnen de natuurkunde en niet daarhuiten, hocwcl /.c
in de vraagstelling daartoe expliciet werden aangemoedigd. Oil duidt crop dat
meisjes expliciet en nadrukkelijk moeten worden aangemoedigd om voorbeeldcn
buiten de natuurkunde te gebruiken. De gel'orniulecrde trend in 8.3.5 geett aan dal
meisjes ervaren dat ze nicer leren als er wordt lesgevcn aan de hand van
voorbeelden uit hun eigen ervaring. Dit duidt op de trend dat de denklrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs meisjes aanmoedigt te leren door overeenkomsten en
verschillen te zoeken tussen voorbeelden die /.e hebben ervarcn en bcgrepcn.

Ä. /. J

Met behulp van het stappenplan van de informatieanalyscmethodc werd cen
intelligentietest opgelost door 88 eerstejaars Studenten Informatica van de Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden. De test werd afgenomen in dc vonn van cen
toets.

De zes Studenten die hun antwoord veranderden tijdens de tocts haddcn allen
gekozen voor dezeifde oplossingsstrategie. Het gemiddelde cijfer van hen was
significant hoger dan het gemiddeide cijfer van de totale groep die koos voor deze
oplossingsstrategie. Eerst een fout antwoord geven leidde dus niet tot een lagere
beoordeling van de toets. Integendeel. de Studenten ervoeren dat hun leerstijl werd
bijgestuurd. Aan de hand van het stappenplan konden Studenten een fouticf
antwoord herstellen, wat resulteerde in een gemiddetd hogere leerprestatie.

De Studenten gaven aan, dat het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren hen
stuurde bij het oplossen van de intelligentietest. Vooral stap 4 van
voorbeeldgestuurd leren, het maken van de clementaire /.innen (zic 4.4), bleck cen
belangrijke stap op weg naar een goede oplossing. Stap 4, de uiteenrafeling van
begrippen in een eigen verwoording, is derhalve een stap die niet gemist mag
worden in het onderwijs.

Voorts gaven de Studenten aan dat ze zieh aan de hand van het stappenplan
zekerder voelden van de goede oplossing. Juist deze zekcrhcid bemocdigt
Studenten bij het leren.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: het stappenplan
biedt een opstap voor het opiossen van een intelligentietest. Zoals het uiteen-
rafelen van de begrippen in een eigen verwoording, het zonodig bijsturen van de

207



Strategie en het bieden van zekerheid aan de Studenten. Dit blijkt ook uit de
opmerkingen van de Studenten. Uit de observaties is duidelijk de trend zichtbaar
dat het zclfstandig uitvoeren van het stappenplan van de informatieanalyse-
mcthodc een opstap biedt bij het benutten van je intelligentie.

van

Bij ccn grocp van 56 Studenten op het HBO werd gevraagd met behulp van het
stappenplan van de informatieanalysemethode een analyse van het vervoegen van
werkwoorden uit tc voeren tijdens een toets. Vöör de analyse, de week na de
analyse en twee maanden later, werd de Studenten een dictee afgenomen met veel
voetangcls cn klemmen op het gebied van werkwoordvervoegingen. Bij het dictee
dat voor dc analyse gemaakt werd, was het gemiddeld aantal fouten 3,18 ± 0,23.
Bij het dictee direct na dc analyse was het gemiddeld aantal fouten 2,41 ±0,19; dit
was significant lager dan bij het cerste dictee met een statistisch betrouwbaar-
heidsniveau van nicer dan 99%. Bij het dictee twee maanden later was het
gemiddeld aantal foulen 2,25 ±0,15 (>99%); dit was nog steeds significant lager
dan bij hei diclcc voor de analyse.

Fen geconcentrccrd /elfstandig uitgevoerde analyse van het vervoegen van
werkwoordsvormen leverde gemiddeld een significant beter leerresultaat op dan
voor het uitvoeren van de analyse. Bij een onderwerp dat thuis hoort in de
basisvorming, het leren vervoegen van werkwoorden, bleek dus dat bij een
zel island ig uit te voeren analyse het leereffect zelfs maanden later significant
aanwe/ig was.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: het
toepassen van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren levert gemiddeld een
significant beter leerresultaat op.

& /. 5 Cowc/wsies vooriee/dgev/wwrrf /mw

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbare trends de
conclusies over voorbeeldgestuurd leren.
• Het herkennen van grote lijnen in voorbeelden zorgt voor kennistransfer,

waardoor de grote lijnen in een andere situatie gemakkelijker kunnen worden
toegepast.

• Discussie'ren over overeenkomsten en verschillen van meerdere, ook zelf
verzonnen, voorbeelden in de verduidelijkingsdialoog sluit aan bij het sociale
gedrag van meisjes.

• De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs moedigt meisjes expliciet en
nadrukkelijk aan overeenkomsten en verschillen te zoeken met behulp van
voorbeelden buiten de natuurkunde die ze hebben ervaren en begrepen.
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• Het uitvoeren van net stappenplan stuurt de lecrstijl bij. waardoor fouten
kunnen worden hersteld.

• Het stappenplan geeft Studenten een zeker gevoel bij het leren.
• Het toepassen van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren levert

gemiddeld een significant beter leerresultaat op.

Bovenstaande trends samen geven aan dat de herfonnulering van ccn
informatieanalysemethode leidt tot een uitstekendc, /.ellstandig te gebruikcn
leermethode. Het stappenplan biedt daarbij /ekerheid.

&2 Evaluatie van voorbeeldgestuurd lesgeven op het HBO

In 8.2.1 evalueer ik het leren voorbecldgestuurd lesgeven van docenten. In 8.2.2.
evalueer ik het opvallende verschil in beoordeling tussen meisjes en jongens b(j
voorbeeldgcstuurd lesgeven. Daania analysccr ik in 8.2.3 hoc dc beoordeling van
voorbeeldgestuurd gegeven lessen aan/icnlijk steeg bij een groep van allcen
mannelijke Studenten. Tenslotte foniuileer ik in 8.2.4 de conclusies van het
veldwerk rond voorbeeldgestuurd lesgeveti.

Voorbeeldgestuurd lesgeven is toegepast op het HBO bij hoorcolleges van
anderhalf' uur. De ervaren docenten verleiden dat ze (1) lesgaven op de manier
zoals ze zelf hadden les gekregen en (2) op de manier zoals ze dachten de leerstof
het snelst te kunnen overbrengen. De docenten die aan het onder/.oek deelnamen,
verleiden vooraf dat ze v«7 voorbeelden gebruikten en dat ze verwachttcn dat
voorbeeldgestuurd lesgeven niet structured anders zou zijn. Dat bleek echter wcl
het geval.

De docenten hebben het lesgeven vanuit voorbeelden ervaren als 'van achteren
naar voren' lesgeven. Bij traditioneel onderwijs dienen de voorbeelden als
illustratie van de grote lijnen, bij voorbeeldgestuurd lesgeven daarentegen wordt
er begonnen met het geven van de voorbeelden. Tijdens de voorbespreking wcrd
de nieuwe volgorde van de les besproken. De voorbespreking van het cerste
hoorcollege dat voorbeeldgestuurd werd gegeven, duurde zo'n anderhalf uur. De
voorbespreking van de volgende lessen duurde steeds korter; het resultecrde
tenslotte in een enkele aanwijzing bij de laatstc les. Tijdens de eerste
voorbespreking neigden de docenten steeds naar het noemen van de grote lijnen,
in plaats van het voorbeeld helemaal uit te werken en vervolgens tc koppelen aan
de grote lijnen. Na een les of vijf hadden de docenten het voorbceldgestuurd
lesgeven onder de knie. Ze hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als een
natuurlijke en plezierige manier van lesgeven.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: voor
docenten in het HBO bleek voorbeeldgestuurd lesgeven structured anders te zijn
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dan de traditionele manier van lesgeven. Na een les of vijf hadden ze de
ommezwaai gemaakt van traditioneel naar voorbeeldgestuurd lesgeven.

Bij de traditionele manier van lesgeven, was de beoordeling van de lessen van de
meisjes lager dan die van de jongens.

Zodra voorbeeldgestuurd werd lesgegeven steeg de beoordeling van de lessen
door de Studenten voor wat ze leerden significant met 0,4 ± 0.1 punt ten opzichte
van een les die traditioneel werd gegeven. Het verschil in beoordeling van meisjes
en jongens van het/elfde college is daarbij opvallend. Bij het lesgeven vanuit
voorbeeldcn ging de bcoordeling van dc meisjes /cr.v/«/«/ met sprongen vooruit tot
0,8 ± 0,2 punt. De beoordeling van de jongens daalde eerst, om vervolgens pas te
stijgen nadat de decent vanuit de voorbeelden ook heel duidelijk de grote lijnen
had aangegeven.

Deze observatie bevestigt de verwachte trend dat meisjes voorbeeldgestuurd
lesgeven hoog beoordelen. Daarbij is niet het sekseverschil het belangrijkstc, maar
het socialisatievcrschil tussen de seksen. Volgens de socialisatietheorie is bij het
gebruik van abstract denkvennogen het grote verschil tussen meisjes en jongens,
dat meisjes eerder toegeven aan hun onzekerheid en dat jongens eerder
vasthouden aan de grote lijnen. Aan het begin van de lessenreeks gaf de docent
wel voorbeelden, maar nog geen grote lijnen. Dat had zijn weerslag in de
resultaten. De beoordeling van de meisjes ging de eerste les omhoog en de
beoordeling van de jongens omlaag. Aan het eind van de lessenreeks, toen het
stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven goed werd toegepast, bleken zowel
bij de meisjes als bij de jongens de beoordeling te stijgen tot vrijwel een gelijke
hoogle. De beoordeling van de meisjes steeg dus meer dan die van de jongens.
Zoveel meer, dat het oorspronkelijke verschil werd gecompenseerd.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijnen: zowel
dc meisjes als de jongens gaven aan dat ze significant meer leerden als er goed
voorbeeldgestuurd werd lesgegeven. De beoordeling van de meisjes steeg terstond
als er aan de hand van voorbeeldcn werd lesgegeven en de beoordeling van de
jongens steeg naar gelang de docent niet alleen de voorbeelden noemde, maar ook
dc grote lijnen van de leerstofduidelijk weergaf. De meisjes beoordeelden lessen
die voorbeeldgestuurd werden gegeven hoger dan de jongens. Uit deze
geobserveerde grote lijnen is de trend af te leiden dat voorbeeldgestuurd onderwijs
de lagere beoordeling van meisjes compenseert ten opzichte van de jongens in het
traditionele lespatroon; en resulteert in een hogere beoordeling van beiden.
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A 7 i Jong?** /«ren oo* .ijraaje \

Voorbeeldgestuurd lesgeven is ook uitgeprobeerd bij een groep Studenten nan een
techniekopleiding die alleen uit jongens hestond. IV beoordeling van do Studenten
voor net voorbeeldgestuurd I w ^ w « had een signitlcantc stijging tot go\olg van
0,8 ± 0.1 punt (99%) ten opzichte van de lessen die op de traditionele manier
werden gegeven. De beoordeling van de Studenten voor het /m-n steeg significant
met 0,9 ± 0,1 punt (99%).

Het onderzoek vond plaats bij een groep Studenten in hot techniekonderw ijs op hot
HBO, waarbij je van de lesstof een hoog abstracticniveau vorwacht. Uit do
resultaten blijkl. dat ook deze Studenten voorbeeldgestuurd losgovon hoger
beoordeelden dan de traditionele manier van lesgeven. Hovondion vondon do
Studenten het bijzondor ple/ierig dat na alloop van do los op hot bord /owol hot
uitgewerkte voorbeeld stond als de daaruit algeleide groto lijnon. 1111 lu-i in.ikon
van de opgaven maakten ze veelvuldig gebruik van do duidolijkc a.iugcgcvcn
koppeling van voorbeeld en de grote lijnen.

Vanuit de/e observaties zie ik de trend dat voorbeeldgestuurd lesgeven du.s ook
jongens aanspreckt op een technische opleiding.

& 2.4 Conc/w.Y/'ev

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbarc trends do
conclusies over het uitvoeren van het stappcnplan van voorbeeldgcstuurd lesgeven
door docenten op het HBO .
• Docenten hadden vooraf de indruk dat het geen aanpassing van hun manier

van lesgeven zou vergen, daar ze naar eigen zeggen veel voorbeelden
gebruikten.

• Docenten vonden het een fundamentele verandering in de volgorde van hun
les.

• Docenten hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als 'van achteren naar
voren' lesgeven.

• Docenten beheersten de nieuwe methodiek in ongeveer vijf lessen.
• Docenten ervoeren voorbeeldgestuurd lesgeven als een natuurlijkc en

plezierige manier van lesgeven.

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbarc trends de
conclusies over voorbeeldgestuurd lesgeven voor Studenten op het HBO.
• Meisjes beoordeelden traditioneel lesgegeven lager dan jongens.
• Meisjes beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven hoger dan jongens.
• Zowel meisjes als jongens beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgegeven hogcr

dan traditioneel lesgeven.
• Voorbeeldgestuurd onderwijs compenseerde de lagere beoordeling van

meisjes van traditioneel lesgeven tot een hogere gelijkwaardige beoordeling
van meisjes en jongens.
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8.3 F.valuatie van voorbeeldgestuurd lesgeven in HAVO-3

In het voortgezet onderwijs werd onderzoek gedaan van voorbeeldgestuurd
lesgeven in twee HAVO-3 klassen bij het vak natuurkunde In 8.3.1 evalueer ik
een les die vanuit de onzekerheid van de leerling werd opgebouwd. In 8.3.2
bespreek ik het effect van het toepassen van de anti-didactische inversie. Daama
evalueer ik in 8.3.3 het effect van de mate waarin het voorbeeld werd gekoppeld
aan dc grote lijnen. In 8.3.4 beschrijf ik de invloed van het uitbuiten van eerder
opgedanc ervaringen, vooral de invloed op meisjes. Vervolgens evalueer ik in
8.3.5 de mate waarin meisjes zieh spontaner dan jongens durven te uiten bij
voorbeeldgestuurd gegeven lessen. In 8.3.6 bespreek ik hoe de leraar
voorbeeldgestuurd lesgeven heeft ervaren als een plezierige lesmethode. Tenslotte
gecf ik in 8.3.7 de conclusies rond voorbeeldgestuurd lesgeven op de HAVO.

Traditionccl onderwijs start meestal met het geven van de grote lijnen en eindigt
met het geven van illustraticve voorbcelden. Daarbij beoordeelden de meisjes de
lessen gcmiddcld ccn halve tot een hele punt /«#e/- dan die de jongens (zie 7.3).

Voorbeeldgestuurd lesgeven start met een voorbeeld. Indien de les werd begonnen
met voorbeelden, steeg de beoordeling van de meisjes significant met 0,9 punt en
de beoordeling van de jongens met 0,3 punt ten opzichte van traditioneel gegeven
lessen.

Het effect van het uitgaan van de onzekerheid van de leerling is geobserveerd bij
een les die hoofdzakelijk bestond uit het bespreken van opgaven. De opgaven
waren als huiswerk opgegeven en moesten tijdens de les worden gecontroleerd.
Tijdens de eerste keer dat de les werd gegeven, vroeg de leraar de leerlingen om
de beurt naar het antwoord op de opgaven. Bij de aangepaste les vroeg de leraar
niet naar het antwoord, maar naar de manier waarop de opgave was aangepakt. Bij
de beoordeling van de les door zowel de meisjes als de jongens leidde dit tot een
significante stijging van de beoordeling van 0,6 punt. De leerlingen beoordeelden
lessen die uitgingen van de onzekerheid van de leerling hoger, vooral de meisjes.
Eventuele misconcepties van de leerling kwamen daarbij immers duidelijker naar
voren. Bovendien leerden de leerlingen ook veel van elkaar, omdat ze in dezelfde
onzekere verwoording spraken.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de benadering, waarbij
werd uitgegaan van de onzekerheid van de leerling kreeg een significant hogere
beoordeling van zowel de meisjes als de jongens. Deze observatie duidt op een
trend dat het begrijpen van de weg om tot een antwoord te komen vanuit de
mentale voorstelling van de leerling significant hoger wordt beoordeeld dan het
krijgen van uitleg over het goede antwoord.

Meisjes beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven aanzienlijk hoger dan jongens.
Zoveel meer zelfs, dat het oorspronkelijke verschil volledig werd gecompenseerd.
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Deze observatie duidt op de trend dat voorrteelifcestiiurd onderwijs dc lagere
beoordeling van meisjcs ten op/.ichte van de jongciiN in hcl traditionell' Icspalroon
compenseert en resulteert in een hogere beoordcling van beiden, evenals in hei
HBÜ.

Bij cen practicumles in de twee HAVO-3 klassen proheerde dc leraar hct 'van
achteren naar voren' lesgeven uit. IX" beoordeling van de herhalingsles bleck icts
hoger te zijn; het resultaat was een stijging van gcmiddcld 0,3 punt.

Het is slechts een geringe stijging. Voor cen objccticvc toehoorder als cen ervaren
amanuensis die toevallig beide keren dc uitlcg hoordc. was er echter een groot
verschil. De fweede keer stond hij geboeid naar dc leraar Ic luislcren, terwijl de
amanuensis het verhaal UKh al kendc. Als je vanuit dc voorbeelden verteil, komt
dat als boeiend over volgens een ervaren objeetieve tochoorder.

Bewust moct voor docenten de anti-didactische invcrsie worden omgedruid vin
deduetief naar induetief lesgeven, ofwel 'van achteren naar voren lesgeven'. Het is
veel efiiciönter om dc kcnnis van een leerling te duwen dan om dc kennis van een
leerling te slepen achter de kennis van de leraar aan. In de scheepvaart hebben 7«
allang door dat duwen efficiCnter is dan slepen. Dat geldt ook voor kcnnis.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: als je vanuit de
voorbeelden wilt overbrengen wat de bedoeling is. komt dat voor sommige leraren
over als 'van achteren naar voren' lesgeven. maar dc les komt dan wel bociender
over volgens een objeetieve ervaren toehoorder.

Stap 3 van het voorbeeldgestuurd lesgeven luidt: 'koppel de voorbeelden aan de
grote lijnen'. De invloed van deze stap is onderzocht in een les bij het leren van de
formule voor arbeid. Als voorbeeld werd er gcslecpt met stoelen met Iccrlingen
erop om het verband te tonen tussen de geleverde arbeid, de benodigde kracht en
de weg die daarbij wordt afgelegd. Bij de oorspronkelijke les schreef de doccnt. na
de voorbeelden, de formule op het bord. Bij de aangepaste les was hct enige
verschil dat de docent ook de tussenresultaten op het bord schreef. Dc beoordeling
van de leerlingen tijdens de aangepaste les lag significant hoger dan de
beoordeling van de oorspronkelijke les. De categoric c//#<:'/nem' iWr«)t steeg bij de
meisjes significant met maar liefst 1,4 ± 0,3 (>99%) punt en de categories /mvi
en tesgevt?« significant rond de 0,8 punt (>=95%). De beoordeling van de jongens,
steeg voor wat ze geleerd hadden, significant met 0,5 ± 0,2 punt (>99%).
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Door tijdens de aangepaste les dc tussenresultaten te noteren werd het voorbeeld
gekoppeld aan de formule. De weg tot de formule werd daardoor duidelijk. Bij de
aangepaste les werd de formule niet gepresenteerd als belangrijkste einddoel van
de les, maar als mogelijk hulpmiddel bij de opgaven die nog zouden volgen.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: het koppelen van de
voorbecldcn aan de grote lijnen gaf een significant hogere beoordeling van de
leerlingen. Deze observatie duidt op een trend dat leerlingen de weg om tot de
formule te komen hoger beoordeelden dan de formule zelf.

Stap 7 van voorbecldgestuurd onderwijs luidt: 'plaats de grote lijnen in de eigen
ervaringwcrcld van de leerling'. De invloed van deze stap werd gegeven in twee
natuurkundclcssen over rem/eme/ir Beide lessen werden op dezelfde manier
gegeven aan de hand van dezelfde voorbeelden: de magnetron en de gloeilamp.
Het enige verschil was dat aan het eind van de aangepaste les extra voorbeelden
werden gegeven uit de ervaringswereld van de leerling. De beoordeling van de
meisjes steeg significant met 1.5 i 0,3 punt (>99%). Ook de beoordeling bij de
jongens steeg significant met meer dan een 1,1 ±0,2 punt (>99%).

Tijdens de aangepaste les werden extra voorbeelden gegeven uit de
ervaringswereld van dc leerling, waarbij de essentie van het nieuw te leren begrip
duidelijk naar voren kwam. Bij deze manier van lesgeven wordt een nieuw begrip
gekoppeld aan hun eigen ervaring uit een ander kennisveld. Eerder verworven
competenties en voorkennis uit ervaringen in het dagelijks leven, worden daardoor
ten volle benut. Met gebruik van voorbeelden uit een ander kennisveld werd
uitermate hoog beoordeeld door de leerlingen en is dus een niet te missen stap in
het onderwijs. Het tweede deel van de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs
maakt gebruik van deze eigenschap. De mogelijkheid om de geleerde grote lijnen
te herkennen in het geheel, wordt gezien als uiting van abstract denkvermogen.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijnen: bij het
lesgeven besluiten met een verduidelijkingsdialoog (stap 7) waarbij de grote lijnen
werden getoetst aan nog meer voorbeelden en vooral ook voorbeelden uit de
ervaringswereld van de leerling. ging de beoordeling met sprangen vooruit. De
beoordeling van de meisjes steeg meer dan die van de jongens. Flink stijgen deden
ze echter bij allemaal. Deze observaties duiden op de trend dat eerder verworven
competenties en ervaringen opgedaan in het dagelijks leven bij de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs ten volle worden benut. De leerlingen krijgen
daardoor vertrouwen dat de nieuwe lesstof is begrepen en dit biedt een opstap naar
het abstract denken.
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&J.5 S/xwt/tw reacfio vow meqyet fjMwu <fc toaaai

Hct aantal .v/x)/tf«m" /vacr/r.* van meisjes stecg nicer dan dat van jongens in dc
voorbeeldgcstuurd gegeven lessen. Met spontane reaclie wordt aangcduid net
maken van een opmerking of het stellen van een vraag die slaat op de lesstof en
die niet een reactie is op een gerichte vraag van do lemur In /es traditionell
gcgeven lessen gaven de meisjes 11 spontane readies en do jongvns 45, in de
aangepaste lessen volgens voorbeeldgestuurd Icsgeven gaven meisjes 2*) spontane
readies en de jongens 42. In de lessen waarin voorhccldgestuurd wcrd lesgegeven
is de spontane reactie van meisjes dus nicer dan vcrduhbeld.

Deze observatie duidt op volgende grote lijn: bij Icsgeven «an de hand van
voorbeeldcn uit hun er\ aringswcrcld kwamen meisjes met aan/icnlijk nicer
spontane readies tijdens de les.

Uit de geobserveerde trends van voorbeeldgestuurd leren (8.1.5) blijkt dut meisjes
expliciet en nadrukkelijk motten worden aangemoedigd overcenkomsten en
verschillen te /oeken met voorbeelden buitcn dc natuurkundc. Pas dan krijgen
meisjes vertrouwen om hun ervaring uit een ander kcnnisveld over te breiigen naar
een nieuw te leren onderwerp in de natuurkundc. I let gcbniik van crvaringcn uit
het dagelijks leven is een wczenlijk ondcrdeel van hct tweede dec I van dc
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs. (Jit de rcsultaten in dc voorgaandc
subparagraaf blijkt, dat meisjes vinden dat ze meer leren bij het gcbruik van
voorbeelden uit hun ervaring.

Bovenstaande observaties samen duiden op dc trend dat lesgeven aan de hand van
voorbeelden uit de eigen ervaring meisjes meer zelfvertrouwen geeft, waardoor ze
dus eerder over de nieuwe lesstof durven te praten en waardoor ze met meer
spontane readies durven te komen.

& i. 6 £Va/wa//e door een

De leraar van de HAVO-3 klassen vond het bijzonder plezierig dat de meisjes
spontaner reageerden dan vroeger en hij ging daar graag op in. Hij crvoer deze
spontane readies geenszins als ordeverstorend, maar gebruikte ze juist als
voorbeelden voor een beter begrip voor de leerling. Met minder ordeverstoringen
was het een stuk prettiger lesgeven voor de leraar.

De leraar ging overigens niet meer vragen stellen aan de meisjes. IX* leraar
veranderde natuurlijk ook niet van attitude bij voorbeeldgestuurd Icsgeven, alleen
de volgorde van het lesgeven veranderde.

Over de aanpassingen van zijn lessen merkte de leraar op, dat hij minder
formalistisch lesgaf, dus minder uitging van formules, maar meer van ervaringen
en gevoel. Dat is precies de bedoeling van voorbeeldgestuurd lesgeven. Ook
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verleide de leraar dat hij de laatste tijd met meer plezier lesgaf. Een mooie win-
win situatie. Een betere evaluatie is nauwelijks mogelijk.

Ä. i. 7 Conc/iu/e* voor/»ee/^t'.v«/wrc/ /evgeve/J o/> de ///l Fü

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbare trends de
conclusies over het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
in IIAVO-3 bij het vak natuurkunde in de beoordeling van de leerlingen.
• Meisjes beoordeelden traditionccl lesgegeven gemiddeld een halve tot een

hele punt lager dan jongens.
• Zowel meisjes als jongens beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven hoger

dan traditionccl lesgeven.
• De beoordeling van meisjes steeg bij voorbeeldgestuurd lesgeven meer dan de

beoordeling van jongens.
• l)c beoordeling van meisjes steeg zoveel meer, dat de oorspronkelijke lagere

beoordeling in het traditionele onderwijs teniet werd gedaan.
• Leerungen beoordeelden het begrijpen van de weg om tot een antwoord te

komen vanuit de mentale voorstclling significant hoger dan het noteren van
het goede antwoord.

• Leerungen beoordeelden de weg om tot de formule te komen als belangrijker
dan de formule zelf.

• Leerlingen beoordeelden het gebruik van voorbeelden uit een ander
kennisveld hoog.

• Meisjes durfden bij voorbeeldgestuurd lesgeven meer met spontane readies te
komen.

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als zichtbare trends de
conclusies over het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
in HAVO-3 bij het vak natuurkunde in de beoordeling van de leraar.
• De leraar vond dat hij met voorbeeldgestuurd lesgeven minder formalistisch

lesgaf en meer vanuit zijn gevoel.
• De leraar ervoer de spontane readies als wezenlijk onderdeel van de les en

niet als ordeverstorend.
• De leraar had meer plezier gekregen in het lesgeven.
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9 Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van de evaluaties en conclusies van dc resultatcn van net veldwerk
van voorbeeldgestuurd leren en voorbeeldgcstiuird lesgeven in hooldstuk 8.
bespreek ik in 9.1 de kemvragen van de uitgehreide vraagstelling. Daanui
formuleer ik in 9.2 de conclusies op de probleemstelling en gcel ik aan in hoeverre
de doelstelling is gehaald. De conclusies moeten gele/en worden als eigen
observaties van trends. Tenslotte geef ik in 9.3 aanbevelingen die uit hct
voorgaande voortvloeien.

9.1 Bespreking kemvragen

In 9.1.1 tot 9.1.4 beschrijf ik in hoeverre dezc Studie de vier kemvragen
beantwoordt, zoals ik die in 3.6 heb gctormulccrd.

De eerste kernvraag luidde:
Kan een informatieanalysemethode worden geherformulecrd tot een door de
leerling zelfstandig te gebruiken /trrmethode alsook tot een bniikbarc
/f.vmethode?

Volgens de informatieanalysemethode vindt goede informaticovcrdracht plaats in
drie lagen, niet meer en niet minder. Passen we de lügcnstructuur toe in het
onderwijs. dan zijn die drie lagen de gegevens, de grote lijncn en de samenhang
van de grote lijnen. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs start met
voorbeelden uit de bovenste laag die de samenhang weergeven. Vanuit dc
voorbeelden worden de abstracte grote lijnen in de middclste laag afgclcid. Leren
wordt zo nooit ingewikkelder dan het begrijpen van voorbeelden uit het dagelijks
leven, de hoogste laag van informatieoverdracht.

Uit de evaluaties van voorbeeldgestuurd leren en lesgeven volgt de gesignalcerde
trend dat de herformulering van een informatieanalysemethode Icidt tot een
uitstekende, zelfstandig te gebruiken /«rmethode en /etmethode. Het stappenplan
biedt daarbij zekerheid. Voorbeeldgestuurd onderwijs transformeert, zowel in het
HBO als op het HAVO, de lagere beoordeling van meisjes bij traditioncel
lesgeven tot een hogere beoordeling. Dit geldt eigenlijk ook voor jongens. De
docenten hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als een natuurlijke en
plezierige manier van lesgeven.
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Het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren is door
omstandigheden alleen uitgeprobeerd bij Studenten die de informatieanalyse-
methode beheersten. üezien de goede resultaten bij deze Studenten op het HBO
ten aanzien van (1) het beter gebruik van hun intelligentie en (2) het analyseren
van een ondenverp dat lesonderdeel is in de basisvorming (namelijk het vervoegen
van werkwoorden), is de verwachting dat de trend ook in de basisvorming zal
geldcn. Met is in dit onderzoek evenwel niet gelukt een school te vinden waar dit
in de basisvorming kon worden uitgeprobeerd. De geobserveerde trend
rechtvaardigt dan ook in hoge mate een aanbeveling te doen om dit verder te
onderzoeken (zie 9.3.1).

Voorbecldgestuurd leren en lesgeven hebben een stappenplan. derhalve is het
mogelijk met behulp van de methode iemand te /ere« /even en te /ert'« /eleven.
Oil gee It aan dat dc informaticanalyscmethode is te herformuleren tot een
zelfstandig te gebruiken leermethode en een bruikbare lesmethode die aangeleerd
kan worden.

9. / .2 Koorfa'i'/f/gt'ji/uurc/ o/tt/trwyj O/J Mfl/

De tweedc kernvraag luidde:
Hoe kan de nieuwe leer- en lesmethode van het voo/-AeeW#es7wMr
worden getoetst en toegepast in verschillende leer- en lespraktijken?

De lesmethode is uitgeprobeerd in verschillende onderwijssoorten, namelijk
tijdens hoorcolleges in het HBO en tijdens lessen in de basisvorming van het
voortge/.et onderwijs. De hoorcolleges in het HBO werden gegeven aan eerste-,
tweede- en derdejaars Studenten, bij wie overal significante stijgingen in de
beoordeling werden behaald. Bij goede informatieoverdracht zijn alle drie de
lagen nodig. Deze lagen zeggen niets over het niveau of de mate van intelligentie
die daarvoor nodig is. Vanuit de observaties zie ik een duidelijke trend dat de
methode dus niveauonafhankelijk is.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden bij managementvakken, informatica,
natuurkunde en communicatieve vaardigheden. Bij al deze vakken blijkt uit de
resultaten, dat voorbeeldgestuurd onderwijs tot een hogere beoordeling leidt. Dit
leidt tot een duidelijke trend dat de methode derhalve valt te karakteriseren als
vakonafhankelijk.

De resultaten zijn verkregen bij hoorcolleges van anderhalf uur, als ook bij de
uitleg van een practicumles die slechts tien minuten in beslag nam. Uit de
conclusies bleek dat de beoordeling van deze lessen, met geheel verschillende
lesduur, steeg. Deze observaties geven de trend aan dat de toepasbaarheid van de
methode onafhankelijk is van de duur van de les.

De oorspronkelijke informatieanalysemethode is onafhankelijk van het soort
ondenverp dat geanalyseerd wordt. onafhankelijk van de complexiteit van het
ondenverp en onafhankelijk van de hoeveelheid informatie. De oorspronkelijke
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informatieanalysemethode veronderstelt dat ze dientengcvolgc universe»;!
toepasbaar is. Overeenkomstig is de verwachting dal de hert'ormulering van een
informatieanalysemethode naar voorbeeldgestuurd onderwijs leidt tot ecu leer- en
lesmethode die onafhankelijk is van hot onderwerp. ahstractienivcau en
hoeveelheid informatie. Het ligt in de rede te veronderstellen dat dc methode,
evenals de oorspronkelijke informatieanalysemethode, universell toepasbaar zal
blijken te zijn.

9. /. J De meime Ju/uc f/f* s/vee*/ meis/M

De derde kemvraag luidde:
Welke zijn de relaties tussen encrzijds de bevindingen van dc gendcrkritische
leerpsychologie omtrent het leer- en lesgeefproces en de efTcctivitcit daarvan
voor meisjes respectievelijk jongens. en ander/ijds de didactick van het
competentiegericht onderwijs, het projectonderwijs en het problccmgcstuurd
onderwijs?

Staan bij het oude leren de theorie en het lesgeven van de doccnt ccntraal, bij het
nieuwe leren verändert dat naar het centraal stellen van vragen van dc leerling. Met
nieuwe leren gaat uit van de grote invloed van het inlormele leren door de
ervaringen van de leerlingen te gebruiken. Tevens moet het onderwijs aansluiten
bij multiple intelligenties, waarbij sociale en emotionele intelligentie een grotcrc
invloed zullen krijgen. In het onderwijs blijken bij Iccrpalroncn van leerlingen de
volgende binaire opposities te bestaan: /Mavfiv/Vitf/rt'cc/v/WK, WK//V/'-

^Htf///w/enW»V/</«a/ en w//7t'r.?ono//;«/pr/jfr.ww«/. De jongens gedragen zieh bij
deze opposities naar de eerstgenoemde eigenschap. dc meisjes naar de tweede. Met
huidige onderwijs van het oude leren gaat vooral uit van de cerste, nu overheer-
sende. eigenschappen. Met nieuwe leren gaat uit van de tweede eigenschap bij
genoemde opposities. De veranderende samenleving en de daarbij verandcrende
kennisconceptie verwacht dat de als tweede genoemde elcmenten in de opposities
de betere eigenschappen representeren om goed te leren. De verwachting is dus
dat meisjes een opstap ervaren, omdat het nieuwe leren vol ledig aansluit bij hun
manier van leren.

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs sluit aan bij de onzekerheid tijdens
het leren. Het verschil in schoolprestaties tussen meisjes en jongens blcek niet tc
ontstaan door een verschil in cognitief vermögen, maar door het verschil in
zelfbeeld ten opzichte van hun score. Meisjes hebben een lager zelfneeld van hun
eigen kunnen dan jongens. Vanuit deze zienswijze is het een mythe dat cxactc
vakken meisjes niet aanspreken. Dat is enkel een gevolg van de manier van
lesgeven die bij het oude leren gehanteerd wordt.

Onderwijs vormen die gebruik maken van dit nieuwe leren, zijn:
competentiegericht onderwijs, projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs.
Bij het vergelijken van probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd
onderwijs bleken de overeenkomsten groot te zijn. Het grootste verschil tussen
voorbeeldgestuurd onderwijs en probleemgestuurd onderwijs is echter de
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organisatie van het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is namelijk klassikaal
toepasbaar. In de genoemde vormen van het nieuwe leren wordt geen gebruik
gemaakt van klassikaal onderwijs. Toch wordt in de huidige praktijk vaak nog
klassikaal lesgegeven, zeker in de basisvorming. De verwachting is dat deze
klassikale onderwijsvorm nog lang zal bestaan. Voorbeeldgestuurd onderwijs
introduceert de voordclen van het nieuwe leren in het klassikaal onderwijs.

De vicrde kemvraag luidde:
Welke verschillcn in effectiviteit en leerplezier laten de geteste toepassingen
van vfwvAi'e/«/jf«?.Y/wwr</ «m/m»7/.Y zien in vergelijking tot de oude praktijk?
Zijn dczc verschillcn genderspecifiek?

De huidige praktijk van klassikaal lesgeven is dat de les vaak op een deductieve
manicr aangepakt wordt, op de manier zoals leraren vroeger zelf les kregen en die
uitgaat van hun eigen zekerheid. De docentcn verteilen daarbij eerst de abstracte
grotc lijnen cn gaan daama tcr verduidelijking deze grote lijnen illustreren met
voorbccldcn. Bij het omdraaicn van de lesvolgorde ontstaat de induetieve manier
van lesgeven, waarbij vanuit voorbeeldcn die de leerling begrijpt, wordt
lesgegeven. Zodoende sluit de nieuwe leerstof aan bij de ervaring van de
leerlingen, waardoor ze meer vertrouwen krijgen en daardoor de nieuwe leerstof
gemakkelijk begrijpen.

Bij het verschil in leren tussen meisjes en jongens is niet het sekseverschil het
belangrijkste onderscheid, maar het socialisatieverschil tussen de seksen. In het
socialisatieproces ontstaat het verschil in abstract denkvermogen tussen meisjes en
jongens; namelijk doordat meisjes eerder toegeven aan hun onzekerheid en dat
jongens eerder vasthouden aan de grote lijnen. Meisjes vluchten door hun
onzekerheid in het traditionele onderwijs naar een reproductieve leerstijl die
gebruikmaakt van uit het hoofd leren van feiten uit de onderste laag van
informatieoverdracht. Jongens houden zieh meer vast aan de grote lijnen in de
middelste laag. Meisjes beoordeelden traditioneel onderwijs dan ook lager dan
jongens.

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs zorgt ervoor dat op geloofwaardige
induetieve manier vanuit voorbeelden uit het dagelijks leven - de bovenste laag
van informatieoverdracht - de grote lijnen worden gevonden en in nieuwe situaties
kunnen worden toegepast. De beoordeling van meisjes steeg dientengevolge van
de onderste laag naar de bovenste laag. De beoordeling van de jongens steeg van
de middelste laag naar de bovenste laag. De beoordeling van de meisjes steeg dus
meer dan die van de jongens. Zoveel meer, dat het oorspronkelijke verschil werd
gecompenseerd en daardoor een vrijwel even hoge beoordeling van meisjes en
jongens werd bereikt. De gesignaleerde trends uit het veldwerk geven dit resultaat
zowel in het HBO als op de HAVO weer. Het blijkt dus dat de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs het socialisatieverschil tussen de seksen egaliseert.
Hoewel meisjes mogelijk meer dan jongens toegeven aan hun onzekerheid, zijn
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ook jongens onzeker. Voorheeldgestuurd onderwijs iracht dc letfrling een zo groot
mogelijk gevoel van zekerheid te geven. door de/e on/ekerheid te laten
accepteren. Meisjes zullen daarbij ten grotere opstap ervarcn dan jongens, maar
een opstap ervaren doen ze allemaal.

9.2 Bespreking van onderzoeksvraKcn. probleemstclling en doclstclling

In 9.2.1 tot 9.2.3 bespreek ik de drie onderzoeksvragen. Dnarna volgt in 9.2.4 een
bespreking van de probleemstelling en in 9.2.5 van de doelstelling.

9.2. / foor/>?i7t/g£staur</ /eren u t><v»

De eerste onderzoeksvraag luidde:
Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een
/«•rmethode?

Uit de geobserveerde trends blijkt dat Studenten voorbceldgestuurd leren een
uitstekende leermethode vinden. Het stappcnplan biedt daarbij houvast en
zekerheid voor een zelfstandige uitvoering. Het voorbceldgestuurd leren kan
gebruikt worden door leerlingen met een grote divcrsitcit aan Icerstijlen en stiairt
eventueel bij naar de betekenis - en/of toepassingsgerichte leerstijl. Ken goed
werkende methode - dus adequaat - om computers te leren denken als een mens,
kan dus bij uitstek worden gebruikt om mensen /elf bctcr te leren denken als
mens.

9.2.2 Foor6tv/f/^ev/uwrc/ /era; is ce/i CK/CV/WÜ/C /t'.vme//io</e

De tweede onderzoeksvraag luidde:
Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot cen
/«methode?

Uit de geobserveerde trends blijkt dat Studenten en leerlingen voorbecldgestuurd
lesgeven significant hoger beoordelen dan de traditionele manier van klassikaal
lesgeven. De docenten vinden het een natuurlijkc manier van lesgeven en ervaren
het als 'van achteren naar voren lesgeven'. Voor ervaren docenten vraagt het
slechts een geringe, maar wel fundamentele. aanpassing om hun lessen
voorbeeldgestuurd te geven. De omschakeling kan in ongeveer vijf lessen
plaatsvinden. Een leraar vond dat hij met voorbeeldgestuurd lesgeven minder
formalistisch lesgaf en meer vanuit zijn gevoel. De spontane readies vormden als
voorbeelden een wezenlijk onderdeel van de les en worden niet ervaren als
ordeverstorend. De leraar vertelde dat hij meer plezier had gekregen in het
lesgeven.
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9.2.5 PoorAeeWffer ft/wr*/ o/a/erwi/f JT/M/Y Ae/er oon

De derde onderzoeksvraag luidde:
Sluit leren en lesgeven aan de hand van een informatieanalysemethode Ae/er
aan bij de manier waarop meisjes leren?

Ander onder/oek heeft een beeld gevormd van de ideale toestand over de manier
waarop meisjes natuurkunde leren: de /*/«»/ 5to/e Daaruit blijkt dat er (meer)
aandacht moet worden besteed aan het (1) nur van natuurkunde in de lessen.
Verdcr moet de docent bij de keu/cbegeleiding (2) ver/rowH*'« hebben in de
capaciteiten van meisjes voor natuurkunde. Ook moet het vak (3) /<>e#«/j/te///i zijn
voor de leerlingen qua moeilijkheidsgraad, variatie in onderwerpen. orde en
structuur. In voorbccldgestuurd lesgeven zijn de drie genoemde items nadrukkelijk
aanwe/ig. I let «M/ blijkt uit het starten met voorbeelden uit het dagelijks leven.
Met icrrroMHc« blijkt uit het lesgeven vanuit de onzekerheid van de leerling die
bij dc vcrduidelijkingsdialoog daar voile aandacht voor krijgt. De /oe£tf/jJh.7;/A77i'iV/
blijkt uit dc transfer van kennis die door de leerling begrepen is uit eerder
opgedane ervaringen waarmee de nieuwe leerstof wordt vergeleken.

Hovcnstaande items m*/, ver/rowwe/t tv; /Mt'#</«A:t7//i//t'/</. gelden als
aanbcvclingcn van wat leraren kunncn doen zodat meer meisjes natuurkunde gaan
kic/.en. Ook voor andere vakken en voor jongens zullen deze aanbevelingen
gelden. De geobserveerde trends geven dan ook aan, dat meisjes ervaren dat ze bij
voorbeeldgestuurd onderwijs meer leren en de lessen positiever waarderen dan bij
het traditionele klassikaal onderwijs.

9.2.4 De /?ro WeCT».ste///wg en Aef

De probleemstelling luidde:
Hoe kan het technisch en natuurkundig onderwijs zo worden ingericht dat het
niet langer ontmoedigend is voor meisjes?

Het grote verschil tussen meisjes en jongens blijkt hun beeld van eigen kunnen te
zijn: meisjes hebben een geringer zelfbeeld dan jongens. Dit resulteert bij meisjes
in een geringer zelfvertrouwen. Doordat voorbeeldgestuurd onderwijs niet uitgaat
van de zekerheid van de leraar, maar omdraait en uitgaat van de onzekerheid van
de leerling, zullen meisjes bemoedigd worden. Voorts stimuleert
voorbccldgestuurd onderwijs het gebruik van eerder opgedane ervaringen door
transfer van kennis uit een ander domein. Het vergelijken van eerder opgedane
ervaringen doet een beroep op sociale en emotionele intelligentie die impliciet zit
in voorbeelden die ze begrijpen. Hierdoor krijgen meisjes meer zelfvertrouwen en
dal moedigt hen aan bij het leren. Deze constatering geldt ook voor abstracte
vakken zoals die bestaan in het technisch en natuurkundig onderwijs.
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De doelstelling luidde:
Het ontwikkelen van een onderwijsmethode die betcr aansluit bij de manier
waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare onderw ijsmethoden.

Uit de resultaten komt naar voren dat voorbeeldgestuurd onderwijs aan/icnlijk
beter aansluit bij de manier waarop meisjes natuurkunde lea-n, dan bij de
gangbare manier van lesgeven. De doelstelling van dit onderzoek is dus bercikt.

De geobserveerde trends tonen zelfs meer dan de doelstelling aungecft.
Voorbeeldgestuurd onderwijs sluit nict alleen beter aan bij de manier waarop
meisjes natuurkunde leren, maar blijkt ook beter aan te sluiten bij dc manier
waarop meisjes andere vakken leren. Het is /.ells nog stcrker: het resuliaut geldt
niet alleen voor meisjes, maar ook voor jongens.

Het onderzoek toont een overduidelijke trend dat voorbecldgcstuurd onderwijs een
algemene, klassikaal bruikbare didactiek biedt die zowel aansluit bij dc manier
waarop meisjes leren als bij die waarop jongens leren. Dit resultant ovcrstijgt de
oorspronkelijke doelstelling in ruimc mate.

9.3 Aanbevelingen

Hieronder volgen twaalf aanbevelingen. Ze zijn als volgt opgedeeld. Ik geef zcven
aanbevelingen voor de leermethode in 9.3.1, drie aanbevelingen voor de
lesmethode in 9.3.2 en een voor de combinatie van beide in 9.3.3. Ik sluit het
hoofdstuk af met een algemene aanbeveling in 9.3.4.

9. i. / >4anZ>eve//>/ge/j voor voor£ee7</#es/WMr</ /erew

Het voorliggende onderzoek is er op succesvolle wijze enkel in gcslaagd de
leermethode uit te proberen bij Studenten die de informatieanalysemethode
beheersten. Gezien de bemoedigende resultaten bij Studenten in ondcrwerpen die
in het voortgezet onderwijs behandeld worden, is mijn aanbeveling ondcrzock tc
doen in het VMBO, het HAVO en het VWO. Om dit onderzoek te kunnen
uitvoeren, doe ik de volgende aanbevelingen.

De voorbeeldgestuurde leermethode dient eerst geleerd te worden, alvorcns ze bij
andere vakken gebruikt kan worden. De aangewezen plaats voor het leren van de
leermethode is daar waar /m»n /ere« centraal Staat: de eerste klas van het
middelbaar en voortgezet onderwijs.
1. De eerste aanbeveling is dan ook de methode aan te leren in de eerste klas van

het middelbaar en voortgezet onderwijs.
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2. De tweede aanbeveling hierbij is de methode te leren aan de hand van
knelpunten bij de andere vakken, zoals het vervoegen van werkwoorden of
het rekenen met breuken.

De leerlingen ervaren daardoor het nut van het gebruik van de methode, hetgeen
hun intrinsieke motivatie verhoogt. De leermethode kan worden uitgevoerd met
bchulp van pen en papier, maar ook op een computer.
3. Daarom luidt de dcrdc aanbeveling dat het gebruik van een computer is aan te

raden wannccr de voorbeeldcn bestaan uit visueel of auditief materiaal.
4. Op logische wijze volgt hieruit de vierde aanbeveling dat het bij

computcrgebruik mogelijk is te verwijzen naar voorbeelden op het Internet.
5. De vijfdc aanbeveling is dat er een leerboek geschreven dient te worden om

de methode tc latcn leren, zodat de leerlingen in de eerste klas zelfstandig
leren tc leren.

Na het leren van de methode kan de methode bij andere vakken gebruikt worden.
6. Mijn /csdc aanbeveling is dat alle andere leerboeken ook volgens deze

methode opgcbouwd zouden moeten worden: starten met minstens twee
concrete voorbeelden en zet vervolgens een discussie op over de
overeenkomsten cn de verschillen. Ook dienen er voorbeelden besproken te
worden uit het dagclijks leven van de leerling, bij voorkeur uit een heel ander
kcnni.sgchicd. Vooral autcurs van leerboeken die kennis van een hoog
abstractieniveau willen overbrengen. zullen er baat bij hebben het boek op te
bouwen volgens de methode van voorbeeldgestuurd leren.

9. 3. 2

Het voorliggende onderzoek is er op succesvolle wijze in geslaagd de lesmethode
uit te proberen bij het gebruik van voorbeeldgestuurd lesgeven in het HBO en het
HAVO. Gezien de buitengewoon bemoedigende resultaten is mijn aanbeveling
verder onderzoek te doen. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, doe ik de
volgende aanbevelingen.

De docenten die de lesmethode hebben uitgeprobeerd, vertelden vooraf dat ze veel
voorbeelden gebniikten bij het lesgeven. Tijdens het onderzoek bleek dat lesgeven
m<7 voorbeelden, zoals ze tot dan toe deden, fundamenteel verschilt van lesgeven
ramift voorbeelden, omdat de lesvolgorde wordt omgedraaid. Om te ervaren dat
'van achteren naar voren' een natuurlijke manier van lesgeven is, raad ik aan het
stappenplan te volgen. Om te leren het stappenplan te volgen zijn de
aandachtspunten in driee'n opgedeeld: voor (1) leraren. voor (2) leraren-in-
opleiding en voor (3) docenten die leraren of leraren-in-opleiding begeleiden.
Hieronder volgen drie aanbevelingen.
1. Leraren met ervaring in het lesgeven die voorbeeldgestuurd lesgeven willen

leren, raad ik aan (a) de grote lijnen op papier te zetten en (b) een voorbeeld
daarbij te zocken. Bij de voorbereiding van de les moeten vervolgens (c) alle
grote lijnen benoemd worden in het voorbeeld. Meestal liggen de voorbeelden
voor de hand. Na enige tijd zal er een schat aan voorbeelden ontstaan bij een
onderwerp. aangevuld door de spontane associates waar de leerlingen mee
komen tijdens de les.
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2. Leraren-in-opleiding die leren lesgeven, read ik aan om naast (a) de
/emiethode ook( b) het stappenplan van de /«rrmethode te leren gebruiken.
Het zelf ervaren van de leermethode /ül stinuilerend werken on» het
stappenplan van de lesmethode goed uit te voeren.

3. Docenten die leraren of lerarcn-in-opleiding begeleiden, raad ik aan in ieder
geval (a) een voorbespreking van de les te houden om de lesvoorbereiding
van de leraar(-in-opleiding) te bespreken. Bij ervaren leraren zal een
voorbespreking bij een les of vijf volstaan om dc lesmethode redelijk te
beheersen. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naur (b) het koppelen van
het voorbeeld aan dc grote lijnen. waardoor de nieuwe kennis aansluit bij de
ervaring van de leerling: stap 3 van het stappenplan. De begeleidende doccnt
van onervaren leraren-in-opleiding beveel ik aan om niet alleen bij de
voorbespreking van de les aanwe/ig te zijn. maar ook (3) tijdens het gcven
van die les. om de leraart-in-opleiding) op mogelijke verbeleringen in
navolging van het stappenplan te kunnen attenderen.

9. 3. i /<un/>fvf//n^e« voor

Voorbeeldgestuurd onderwijs is een combinatic van voorbeeldgestuurd leren en
lesgeven. In de basisvorming van het voortge/et onderwijs wordt nog veelvuldig
klassikaal lesgegeven en de verwachting is dat dit nog enige tijd voortduurt.
Hierop is mijn aanbeveling gebaseerd.

I. Het verdient aanbeveling om het effect van voorbeeldgestuurd lesgeven en
leren elkaar te laten versterken.

Dat kan in een les waarin de leraar voorbeeldgestuurd lesgeeft, waarna de leerling
zelfstandig de voorbeeldgestuurde leermethode uitvoert om zieh de nieuwe lesstof
eigen te maken. De combinatie van aanbevelingen zoals hiervoor genoemd. geldt
daarvoor.

Dit onderzoek ging over het gebruik van voorbeeldgestuurd leren en lesgeven in
het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is een mcthode die bij icderc
informatieoverdracht gebruikt kan worden, zowel binnen als ook buiten het
reguliere onderwijs. Leren wordt nooit ingewikkelder dan het begrijpen van
voorbeelden uit het dagelijks leven, de hoogste laag van informatieoverdracht.

De uitspraak "Ik leer snel cellospelen omdat ik goed kan roeien" werd mij
duidelijk toen mijn celloleraar me in dezelfde terminologic tocsprak als mijn
roeicoach. Derhalve luidt mijn algemene aanbeveling als volgt.
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Möge ieder die de ervaring heeft vanuit voorbeelden te leren daar profljt van
hebben, ook in het dagelijks leven.
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Appendices
Appendix A Hrt evaluatieformulier

Voorbceld/o Ondcrwijs
les ... datum

ik beneen mcisje ' jongen

dc algehclc heoordeling van dc/e les geef ik net cijfer:

de drie belangrijkste puntcn die de ducent de/c les wilde behundelen zijn: met cijler vow uitlcg:

de drie belangrijkste zaken die ik in deze les geleerd heb zijn: met cijfer voor mijn hegrip nu:

eventuele opmerkingen:
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Appendix B Resultaten pilotstudie

De pilotstudie is uitgevoerd tijdens colleges aan eerstejaars Studenten van de
opleiding In formal ica van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De hier
getoonde rcsultaten zijn van een aansluitende reeks colleges informatieanalyse die
ik gaf in de tijdsperiode Oktober 2000 tot januari 2001. De opzet van de reeks
colleges was als volgt.

• Van alle gcgvalueerdc colleges is een video-opname gemaakt.
• Alle colleges vondcn plaats het T en 2* uur.
• In pcriode twee (P2) werd de oorspronkelijke les gegeven aan groep c&d en

de hcrhaling (eventucel aangepast) aan de groep a&b.
• In periode drie (P3) werd de volgorde omgedraaid.

In 7.1.3 bespreek ik de rcsultaten van de colleges in periode 3 week 3 (P3w3) en
in 7.1.4 de rcsultaten van de colleges in periode 2 week 2 (P2w2).

Periode
week

P2w2

P2w3

P2w4

P2w5

P3w2

P3w3

P3w4

Groep

c&d

a&b

c&d

a&b

c&d

a&b

c&d

a&b

a&b

c&d

a&b

c&d

a&b

c&d

Onderwerp/
aanpassing

Nominalisalic

Start met metagrammatieaal
voorbceld
Hquivalcnte Iransformatie

Start inet metagrammaticaal
voorbceld
ONI-translormalie

Idem en gecn verwijzingen

Proeftoets

Sleerverschil

Subtypering

Grate lijnen extra herhalen

Klassediagram

Geen: «AcW/i/f les

Metagrammatica

Sfecrvcrschil

Beoordeling

Algemene
indruk
7,09 ± 0.09

7.36 ±0.15

7.02 ±0.13

7.42 ±0.15

7.02 ±0.13

7,42 ±0.15

6.71 ±0.26

7,50 ± 0,55

7.08 ± 0.23

7,02 ±0.17

7.21 ±0.10

7.17 ±0.14

7.41 ±0,12

7.39 ±0.13

Lesgeven
docent
7,01 ±0,07

7,22 ±0,10

7,07 ± 0.08

7,36 ±0,11

7,07 ± 0.08

7.36 ±0,11

6,69 ±0.12

7.50 ± 0,35

7.27 ±0.15

7,24 ±0,13

7,19 ±0,10

7.21 ±0.08

7.57 ±0.15

7,33 ±0.11

Leren student

6,83 ±0,11

7,08 ±0,14

6,96 ± 0.08

7,16±0,12

6.96 ± 0,08

7,16±0.12

6,67 ±0.13

7.00 ± 0,50

6,91 ±0,31

7.41 ±0.13

7.16±0,12

7,34 ±0.11

7.35 ±0.11

7.19±O.IO
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Lijst van afkortingen

ANW Algcmcnc NatuurWetenschafipen
AOb AlgemeneOndcrwi)> bond
AWT Advioraad voor hcl Wctcnschaps- en 1 cthnologicbclcid
BVE Bcrocpsonderwuscn Volwas-scncnKducatic
CAM Cuhuur ft Maatschappij
CBS Contrail Bureau v wir Slatistiek
CCC Cross-curncular competencies
CITO C'enlraal Insiiluul voor loctsontw ikkeling
COS (.'ommissic v an O\ erleg Scctorrodcn
DCE Directie Coordinate I maiKirutichelcid
EAM Economic & Maatschappii
EQ Kmotionclc Intelligence
ER Entity Relation
FOM rundamenlccl Onder/»ek N an de Maleric
HAVO linger Algemccn Vwirtgc/et Onderwij*
HFWI-T Hi:r\enVavcIing Wiskunde Ken en I wee
IKX)P Hogcr Onderwij-. en Ondcnoek Plan
If IS I logere I cchmsche School
ICi InlormalitKiramniutica
ISAC Informalion Sjslcm» work and Anal\si> o f t 'hungo
KNAW Koninklijkc Nederlandse Akademie van de Welcnschapncn
MAVO Middclhaar Algemccn Vixirtgexel Ondcrwijs
MinOCenW Ministerie van Onderwijs. C'ultuur en Wcienschoppen
NAG Natuur & Ge/ondhcid
NAT Natuur & Techniek
NHI. Noordclijkc llogesch<x>l l.eeuwardcn
NIAM Natuurlijke taal InformatieAnalyscMelhode
NNV Nederland.se Natuurkundige Vercniging
NPN Nederlands Platform v<xir Natuurkundc
NVON Nedcrlandse Vercniging voor hct Ondcrwijs in de Naluurwctenschappen
NVOX Verenigingsblad van dc NVON
NVvW Ncderlandse Vereniging van Wiskundeleraren
NWO Nederlandse organisalie voor Wetenschanpelijk Onder/iick
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OESO Organisalie voor iiconomischc Samcnwerking en Ontwikkeling
OSA Organisatie voor Strategisch Arbcid.smarktondcr/ock
PGO ProbleemOestuurd Onderwijs
PISA Programme for International Student Assessment
PMB ProcesManagement Basisvorming
PO Project Onderwijs
ROA Researchcentrum voor Ondcrwijs en Arbcidimarkt
SBI. Stichting Samenwerkingsorgaan Berocpskwalitcit l.craren
SDM System Development Mc1hod<)log>
SLO Stichting voor de I.eerplan Ontwikkeling
SVO Stichting voor Onder/ock van hct Ondcrwijs
TIMMS Trends in International Mathematics and Science Study
VHTO Stichting Vrouwcn en I loger Technisch Ondcrwijs
VMBO Voorbcreidcnd Middelbaar Beroep* Ondcrwijs
VSNU Vercniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
W A O Vereniging van Vrouwen met een llogcrc Opleiding
W O Vereniging voor hct management in hct Voortgezct Onderwijs
VWO Voorbercidend Wetenschappelijk Onderwijs

235





Index

Zaken register

Abstract denkvermogen. 59,6!
Anti-didactische inversic, 53. 149,

184. 195
ASl-indcling, 53
Authentiek lercn. 42
Betekenisgerichte Icerstijl. 45, 93
Binaire oppositie, 57
Cellospclcn. 97
Combinatorial learning. 80
Compctcnties. 140. 148. 150
Concrete voorbeelden. 3, 11. 17.42
Contextrijke voorstellingen. 53,67,

160
Cross-Curricular Competencies, 40
Deductief. 49
Denkniveau, 18.49,53
Denktrant. 51.53, 54
Diep verwerken. 77
Diversiteit, 35. 41.43
Drielagen-structuur, 19,21,23, 100
Elaboratie. 77. 153, 161
Elementaire zinnen. 73, 115
Emotionele intelligence, 35
Epistomological Reflection model,

43
Ervaringsleren, 90
Ervaringswereld, 18,42. 136, 161,

203
Feiten, 19.62,87.89
Geconditionaliseerde kennis, 89
Gender. 43. 56
Good practices, 39
Grote lijnen. 16. 20. 62, 76, 87, 129,

136
Informatiegrammatica, 78, 80, 117
Inductief onderwijsproces, 49
Informatieanah semethode, 8, 21, 62
Informatieoverdracht, 21
Informeel leren, 47
Intelligence, 38

lntrinsieke motivatic. 162
Kenniscconotnic, 35, 38
Kennistransfer. 162
Keuzeprofiel, 73
Klassesteer. 92
Leerstijl. 43,93
I.eerstratcgic. 91
Mccr\'oudigc intelligence, 38
Mentale voorstelling, 3, 7. 11
Metagrammatica. 100
Misconccptics, 95. 161
Modus leren. 38
Nieuwe leren. 38
Ongerichtc leerstijl, 93
Ontdekkend leren. 151
Onzekerhcid. 102, 105. 107
Oude leren, 38
Overeenkomsten. 17,81,99, 134
Prestatiegerichte leerstijl, 45
Prioritaire kennisvragen, 41
Probleemgestuurd onderwijs,35, 153
Protielkeuze, 36
Relevant voorbeeld. 14, 69. 127. 131
Reproductiegerichte leerstijl, 45, 93
Roddelen, 60
Roeien, 97, 209
Routetransfer, 92
Ruis, 71.73
Samenhang grote lijnen, 9, 87, 121
Samenhangend onderwijs, 33, 142
Samenleving, 38
Sekseverschil,4l,55, 58, 147
Sociale intelligence, 35, 103
Socialisatieverschil, 55, 58
Studentgericht leren, 152
Studiehuis. 35
Subordinate learning. 80, 185
Superordinate learning, 80, 185
Taakgeoriifnteerd. 95
Theorieconstructie. 152

237



Toepassingsgerichte leerstiji, 93 Verduidelijkingsdialoog, 81, 86, 94
Totaliteit, 81.110 Verschillen, 17, 81, 101, 134
Transfer, 88, 89 Verwoorden, 15, 71, 71, 98
Trucje. 10, 59. 60, 61, 100. 209 Voorkennis. 70, 88
TVS-karakteristieken, 141. 143, 149 Zelfbeeld, 54
Uniciteit, 83 Zelfstandigheid. 157. 163
Universe of Discourse, 66. 127, 154 Zelfwaardering, 54
Verankerdc instructic, 89

238



Namenregister

Adams. 58
Ali, 86
Alting. 56, 145
Arnes, 92
Arends, 58
Ausubel. 75. 78, 80, 185
AWT, 30, 38.40,41,44. 144. 151
Axis, 32, 33, 34
Bahle. 3
Bakema, 65, 168
Barrows. 151
Baxter. 43, 44
Belottt. 56
Bern, 57
Boekaerts, 86. 88,91, 149
Boltjes. 27. 123, 137
Borkowski. 150
Bots. 173. 174, 176
Brooks, 89
Brown, 89, 92
Bruner. 151
Chodorow. 55, 58, 59,61
Clark. 148
Collins, 89. 92
Comenius. 189
Corporaal, 148
Cox, 68
Dam, 43, 44,45, 58, 90
Davies, 57
Dekkers. 56
Derrida, 57, 58
Devlin. 60
Dewey, 151
Dietz, 65
Dochy, 71
Dolk. 149
Dolle-Willemsen. 147
Dolmans, 158, 159, 161
Duffy, 89
Eck, 43. 148
Eggink, 65
Entwistle. 45
Freudenthal, 53, 149
Frijda, 46
Gardner, 39
Geraedts. 34

Gibbons, 40
Ciick. 89
Glaser. 158
Gray. 89
Griggs. 67. 68
Hendriks. 67
1 Icymans, 42
Hide, 49. 50, 51
Inspectic van het Onderwijs. 144
Johnson-Laird. 68
Jörg. 48. 132
Jungbtuth. 146
Klausmcicr, 76
KNAW, 29. 32. 37
Kolb. 91
Korthagen, 149
Korving-dcn Hngelsc, 55
Kuypcr. 56
Lagendijk, 5V, bü
Matthijssen, 86
Meeder, 34
Meijer, 57, 60
Middelink, 102
MinCXenW, 34, 35. 36. 42, 57, 139
Mustard, 152
NGGO. 65
NIAM.7. 18,65, 115
Nicholls, 92
Nijssen, 7,8, 19,22,75.72
NPN, 37
Oakley, 56
OECD, 30, 31 32,46,58. 105
OfTereins.l03. 151
Oosterheert. 45, 149
OSA, 35
PISA, 31.32.46,54,47,58, 105
PMB. 141
ROA, 48
Roelofs, 142. 143, 150
Rogers, 152
Rossum, 89
Salomon, 92
SBL, 139, 140
Schmeck, 77
Schmidt, 152, 161
Schnabel, 38

239



Schneider, 70, 88, 89 Uerz, 56
Schreiber, 22 VanderBilt, 89, 91
Schunk, 150 Vauras, 150
Scott, 56 Vermunt, 45, 73, 93, 149, 160, 162
Severiens, 43,44, 45, 90 Verruijt, 29. 32
Simons, 73, 86, 91, 92 Vijlder. 38, 39
Sncllen-Balendong, 159 Volman, 43. 58, 147
Stcehouder, 116 Wansink, 51
Sternberg, 243 Wason, 67
Technika 10, 43 Weinert, 70
Tennyson, 76 Wijnstra, 31
Ticnhoven. 143 Wolters, 49
Tobias. 7, 27. 28. 48

240



Samenvatting

Er zijn weinig meisjes die exacle vakken kiezen. Dal ligt volgens mij nict aan de
meisjes, maar aan de gangbare manier van Icrcn en lesgeven. Dit onder/.ock geci\
aan dat de herformulering van een tnformatieanalyscmcthodc eon leer- en
lesmethodc biedt die goed aansluil bij de nianicr waarop meisjes lercn. l>c
methode gaat uit van voorbedden, vandaar dat zij \YHv7HvMj,v.vfMim/ <»/I</ITU //.v is
genoemd.

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over mijn eigen ervaringen. In hoofdstuk 2
geef ik een voorbeeld van voorbeeldgestuurd onderwijs. I lei hoofdstuk shut ik a I'
met de probleemstelling en de doelstelling van mijn onderzock. Ze luiden als
volgt.
Probleemstelling:

Kan het technisch en natuurkundig onderwijs zu worden ingericht dat het nict
langer ontmoedigend is voor meisjes?

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een onderwijsmethode die beter aansluit bij de manier
waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare ondcrwijsmelhoden.

In hoofdstuk 3 beschrijf ik dat voorbeeldgestuurd onderwijs een opslap biedt naar
abstract denken, vooral voor meisjes. Daartoe bespreek ik (I) het nieuwe leren, (2)
het verschil in schoolprestaties tussen meisjes en jongens en (3) de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs.
(1) In onze snel veranderende samenleving zien we een verschuiving van het oude
leren naar het nieuwe leren. Staan bij het oude leren de theorie en het lesgeven van
de docent centraal, bij het nieuwe leren verändert dat naar het centraal stellen van
vragen van de leerling. Het nieuwe leren gaat uit van een grote invlocd van het
informele leren door het gebruik van de ervaringen van de leerlingen Voorts moet
het nieuwe leren aansluiten bij meervoudigc intelligcnties, waarbij sociale en
emotionele intelligence een grotere invloed zullen verkrijgen dan /e hadden bij
het oude leren. De veranderingen sluiten met name aan bij de wijze waarop
meisjes leren. Drie onderwijsvormen die gebruik maken van het nieuwe leren zijn:
competentiegericht onderwijs, projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs.
De genoemde vormen van het nieuwe leren worden echter niet toegepast in
klassikaal onderwijs. Toch wordt in de huidige praktijk nog vaak klassikaal
lesgegeven, zeker in de basisvorming waar leerlingen kunnen kiezen voor een
technisch profiel. Ik verwacht overigens dat deze klassikale onderwijsvorm nog
lang zal bestaan. Voorbeeldgestuurd onderwijs is in dat geval volgens mij de beste
onderwijsmethode. Voorbeeldgestuurd onderwijs benut immers vollcdig de
voordelen van het nieuwe leren binnen het klassikaal onderwijs.

(2) Het verschil in schoolprestaties tussen meisjes en jongens blijkt niet te ontstaan
door een verschil in cognitief vermögen, maar door een verschil in zelfbeeld ten
opzichte van de behaalde score. Meisjes hebben een lager zelfbeeld van hun eigen
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kunnen dan jongens. Daarbij is niet het sekseverschil het belanghjkste
onderscheid, maar het socialisatieverschil tussen de seksen. In het
socialisatieproces ontstaat het verschil in abstract denken tussen meisjes en
jongens: meisjes geven cerder toe aan hun onzekerheid en jongens houden eerder
vast aan dc grote lijnen.
(3) Voorbeeldgestuurd onderwijs sluit aan bij de onzekerheid van de leerling. Het
gaat ervan uit dat goede informatieoverdracht plaatsvindt in drie lagen: de
voorhcelden bevinden zieh daarbij in de bovenste laag, de grote lijnen in de
middelste laag en de feiten in de onderste laag. De denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs is (a) uit het voorbeeld (de bovenste laag) op
geloofwaardige inductieve wijze de grote lijnen (uit de middelste laag) analyseren
en (b) op inductieve wijze de grote lijnen (uit de middelste laag) vergelijken met
de voorbeeldcn (van de bovenste laag). Deze manier van denken is een opstap
naar abstract denken. l)e voorbeeldcn komen uit de ervaringswereld van de
leerling die /ij begrijpt. Daarbij ervaart dc leerling de grootst mogelijke zekerheid.

In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van voorbeelden het stappenplan van
voorbeeldgestuurd leren gepresenteerd. ledere stap afzonderlijk wordt getoetst aan
de literatuur van leerpsychologie en onderwijsdidactiek. Voorbeeldgestuurd leren
kan worden gebruikt door Studenten met een grote diversiteit aan leerstijlen, en
stuurt /.onodig bij naar de betekenisgerichte en/of toepassingsgerichte leerstijl.

In hoofdstuk 5 geef" ik wecr dat Studenten voorbeeldgestuurd leren ervaren als een
uitstekende leermethode. De trend geeft aan dat het zelfstandig uirvoeren van het
stappenplan van de informatieanalysemethode een opstap biedt bij het leren.

In hoofdstuk 6 bespreek ik aan de hand van een voorbeeld het stappenplan van
voorbeeldgestuurd lesgeven. Het stappenplan wordt getoetst aan de huidige
vornien van onderwijsdidactiek en aan de competenties waarover docenten
moeten beschikken om goed les te kunnen geven. Tevens wordt
voorbeeldgestuurd onderwijs vergeleken met een van de vormen van het nieuwe
leren, namelijk probleemgestuurd onderwijs. De overeenkomsten blijken groot te
zijn. Het opvallendste verschil tussen beide typen onderwijs ligt in de organisatie
van het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is namelijk klassikaal toepasbaar.
Dat biedt de leraar de mogelijkheid de diepgang van de leerdoelen te bewaken en
te bevorderen. Voorbeeldgestuurd onderwijs biedt een stappenplan waarmee de
leerling /«.vr zelfstandig te leren; het is dus ook bij uitstek geschikt voor de
jongere onzekere leerling.

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten gepresenteerd van (1) de beoordeling van
Studenten en leerlingen van traditioneel klassikaal lesgeven, (2) de beoordeling
van Studenten en leerlingen van voorbeeldgestuurd lesgeven, (3) het aantal
spontane readies van meisjes in de natuurkundeles en (4) de ervaring van de
docenten bij voorbeeldgestuurd lesgeven.
(1) Meisjes vluchten in het traditionele onderwijs door hun onzekerheid naar een
reproductieve leerstijl die gebruikmaakt van uit het hoofd leren van feiten (de
onderste laag). Jongens doen dit niet omdat zij, zoals gezegd, zieh eerder en meer
vast houden aan de grote lijnen (de middelste laag). Meisjes beoordelen
traditioneel onderwijs dan ook lager dan jongens.
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(2) Uit de resultaten blijkt dat Studenten en leerlingen voorbeeldgestuurd lesgcven
significant hoger beoordelen dan de traditionell' manicr van klassikaal lesgeven.
Deze resultaten zijn gevonden in zowel het HBO als hot HAVO.
(3) Het aantal spontane readies van meisjes tijdens voorbeeldgestuurd gegeven
natuurkundelessen is meer dan verdubbeld ten opzichte van traditioneel gegeven
lessen.
(4) De docenten ervaren voorbeeldgestuurd lesgeven als een natuurlijkc manier
van het "van achteren naar voren lesgeven'. Voor docenten vraagt het slechts een
geringe, maar wel fundamentele aanpassing om hun lessen voorbeetdgestuurd te
geven. De omschakeling kan in ongeveer vijf lessen plaatsvindcn. De spontane
readies van de teerlingen vormen als voorbeelden een wezenlijk onderdeel van de
les en worden niet ervaren als ordevcrstorend. ten leraar verleide dat hij meer
plezier had gekregen in het lesgeven.

In hoofdstuk 8 staan de conclusies over (1) het aansluiten van voorbccldgcstuurd
lesgeven bij de wijze waarop meisjes leren, (2) het cgaliseren van het
socialisatieverschil, (3) het universcel toepasbaar zijn en (4) het gebntik van het
stappenplan.
(1) Uit de resultaten zien we de trend dat voorbeeldgestuurd ondenvijs aan/iculijk
beter aansluit bij de manier waarop meisjes natuurkundc leren, dan bij dc
gangbare manier van lesgeven.
{2) Die trend geldt niet alleen voor meisjes. maar ook voor jongens. l>c
beoordeting van voorbeeldgestuurd lesgeven van meisjes stijgi van de ondcrMc
laag (de feiten) naar de bovenste laag (het voorbeeld). De beoordeling van
voorbeeldgestuurd lesgeven van jongens stijgt van de middelste laag (de grolc
lijnen) naar de bovenste laag (het voorbeeld). De beoordeling van meisjes stijgi
dus meer dan de beoordeling van jongens. Het is zelfs zoveel meer, dat de lagere
beoordeling van meisjes bij traditioneel onderwijs vollcdig wordt gecompenseerd.
Bij voorbeeldgestuurd onderwijs berciken meisjes en jongens uiteindclijk een
vrijwel even hoge beoordeling. Deze resultaten laten de trend zien dat de
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs het socialisatieverschil tussen de
seksen egaliseert.
Onzekerheid is niet verkeerd. De kracht van voorbeeldgestuurd onderwijs is
evenwel dat het tracht de leerling een zo groot mogelijk gevoel van zekerheid te
geven, door deze onzekerheid te laten accepteren. Hoewcl meisjes mogelijk meer
dan jongens toegeven aan hun onzekerheid, zijn ook jongens onzeker. Dus beiden
gaan vooruit bij het gebruik van voorbeeldgestuurd lesgeven.
(3) De oorspronkelijke informatieanalysemethode steh onafhankclijk tc zijn van
het soort onderwerp dat geanalyseerd wordt, onafhankelijk van dc complexiteit
van het onderwerp en onafhankelijk van de hoevcclhcid informatie. Dit doct
verwachten dat de herformulering van een informatieanalysemethode naar
voorbeeldgestuurd onderwijs leidt tot een leer- en lesmethode die onafhankclijk in
van het onderwerp. het abstractieniveau en van de hoeveclheid informatie. De
geobserveerde trend is dan ook dat voorbeeldgestuurd lesgeven niet alleen beter
aansluit bij de manier waarop meisjes en jongens natuurkundc lercn, maar ook
beter aansluit bij de manier waarop meisjes en jongens andere vakken leren.
(4) Voorbeeldgestuurd leren en lesgeven hebben een stappenplan. Derhalve is het
mogelijk met behulp van de methode iemand te /ere« /err« en te /ere« /e.v#eve«.
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Met onderzoek geeft een overduidelijke trend aan dat voorbeeldgestuurd onderwijs
een algemene, klassikaal bruikbare didactiek biedt, die zowel aansluit bij de
manier waarop meisjes leren als bij die waarop jongens leren. Dit resultaat
overstijgt de doelstelling.
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Summary

Generally speaking, few girls elect science subjects in their study program. In my
opinion, this is not because of the girls themselves, but it is due to the current way
of learning as well as that of teaching. The present research indicates the
reformulation of an information analysis methodology to be a solid learning and
teaching method that links up very well with the way girls learn. Ilic method is
based upon the use of examples, and is consequently culled «•v<iffi/>/r-/><i.vii/

Chapter 1 introduces my personal experiences, professional as well as private,
inasmuch I consider these to be relevant to the research.

In chapter 2 I illustrate example-based education and I conclude this chapter with
the problem definition and the research objective which read as follows.
Problem definition:

How to set up technical and science curricula in such a way that girls are no
longer discouraged?

Research objective:
To develop a better education method that suits the way in which girls learn
physics as compared with the current education methods.

Chapter 3 shows that example-based education is a stepping-stone towards
abstract intellectual capacity, particularly for girls. For that purpose. I discuss (I)
the new mode of knowledge production, (2) gender difference in school records,
and (3) the approach of example-based education.
(I) Our dynamic and changing society shows a shift from the traditional mode to
the new mode of knowledge production. Whereas in the former the teacher's
theory and teaching practice take a central position, in the latter the students'
questions are the starting-point. The new mode of knowledge production assumes
informal learning to have great influence by making use of the students'
experiences. In addition, the new mode should accommodate multiple
intelligences, where social and emotional intelligence are more influential than
within the traditional mode. These changes correspond with the way girls learn.
Three educational forms take advantage of the new mode: competence-based
education, project-based education and problem-based education. These three
forms of the new mode are not applied in frontal class teaching. Yet, present-day
practice still shows a great deal of frontal class teaching, particularly in secondary
education at the junior level, where students have to choose a profile but are
reluctant to take the technical one. Personally, I expect this frontal class teaching
form to exist for a long time to come. I therefore believe that example-based
education is the best available educational method that fully exploits the
advantages of the new mode in class education practice.
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(2) Gender difference in school records does not originate from a difference in
cognitive ability, but from a difference in self-image with respect to the score.
Girls have a lower self-image of their own capabilities than boys have. In this
regard, not sex difference is the main distinction but the difference in socialisation
(gender) is. In the socialisation process the difference in abstract intellectual
capacity between girls and boys develops: girls give in more easily to their
uncertainty while boys rather stick to the big picture.
(3) l-xample-based education links up with the student's uncertainty. It assumes
that solid transfer of information occurs at three levels: the examples show up at
the upper level, the outlines at the middle level and the facts at the lower level.
The approach in example-based education relies on induction by (a) extracting the
broad outline (middle level) from the example (upper level) in a plausible
inductive way and (b) comparing the outlines (middle level) with examples (upper
level) in an inductive way. This approach stimulates the abstract intellectual
capacity. The examples originate from the student's experience in daily life which
she understands. Ilicrefore, the student experiences the maximum possible
certainty.

With the support of examples, chapter 4 presents a plan of action for example-
based learning. Hach step in this plan is compared separately with the literature of
learning psychology and didactics. Hxamplc-based learning may be used by
students with many diverse learning styles, and, if necessary, adjusts to the
meaning-oriented and application-oriented learning styles.

The findings based on explorative research in chapter 5 make believe that students
evaluate example-based learning as an excellent learning method. The research
shows the trend that an independent implementation of the plan of action of the
information analysis methodology offers a stepping-stone in the learning process.
Such as unravelling the concepts in one's own words and offering certainty to the
students.

In chapter 6 I discuss the plan of action for example-based teaching using an
example. The plan is compared with the present forms of didactics and with the
competencies that appreciated teachers require in their profession. In addition, this
chapter compares example-based education with one of the forms of the new
mode of knowledge production, that is problem-based education. The many
similarities are evident. The most notable difference between both types of
education is the organisational aspect. Example-based education is applicable in a
class setting. This provides the teacher with the possibility to monitor and to
stimulate the level of the learning objectives. Example-based education supplies
the student with a plan of action for learning how to learn independently; hence, it
very well suits the young, uncertain student.

Chapter 7 presents the findings of (1) the students' evaluation of traditional class
teaching, (2) the students' evaluation of example-based teaching, (3) the number
of girls' spontaneous reactions during lessons in physics, and (4) the teachers'
experience with example-based teaching.
(1) In traditional education girls resort to a reproductive learning style because of
their uncertainty. That style implies learning facts by heart (the lower level). Boys
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do not do this because they rather stick to the big picture (the middle level).
Consequently, girls give traditional teaching a lower rating than boys do.
(2) The Findings show that students evaluate example-based teaching significantly
higher than traditional class teaching. These findings show up in both higher
professional education and secondary education.
(3) The number of girls' spontaneous reactions during example-based physics
lessons is more than doubled as compared with physics lessons in a traditional
way of teaching.
(4) The teachers experience example-based teaching as a natural way of teaching
"backward to forward". To them it requires only a minor, yet fundamental
adjustment to present their lessons using the example-based method. I he
conversion can be accomplished in approximately five lessons. The students'
spontaneous reactions as examples constitute an essential element of the lessons
and are not experienced as disorders. One teacher testified that his teaching
practice provided much more personal enjoyment.

Chapter 8 reveals the findings of (I) how example-based teaching connects with
the way girls are learning, (2) the equalisation of the gender difference in
socialisation. (3) the universal applicability, and (4) how to utilise the action plan.
(1) The findings make believe that example-based education much better links up
with the way girls learn physics than the usual method of teaching.
(2) Those findings are true for both girls and boys. The girls' evaluation of
example-based teaching moves upward from the lower level (the facts) to the
upper level (the example). The boys' evaluation of example-based teaching moves
upward from the middle level (the outlines) to the upper level (the example).
Thus, the evaluation of girls moves upward more than that of boys, liven so much
more that the girls' lower evaluation of traditional education is fully compensated.
In example-based education boys and girls eventually attain approximately an
equally high rating. These findings reflect that the approach of example-based
education equalises the gender difference as the result of socialisation.
Feeling uncertain is not wrong. However, example-based education is powerful in
providing the student a maximum feeling of certainty by helping the student to
accept feelings of uncertainty. Although girls possibly admit more to their
uncertainty than boys do, boys also feel uncertain. Thus, both make progress while
using example-based teaching.
(3) The original information analysis methodology is independent of the type of
subject under analysis, the subject's complexity, and of the amount of information.
Accordingly, the reformulation of an information analysis methodology towards
example-based education may produce a learning and teaching method
independent of the subject, the level of abstraction, and of the amount of
information. The assumption of a universally applicable method is self-evident.
Example-based teaching not only connects better with the way girls learn physics,
but also appears to connect better with the way girls learn other subjects as well.
(4) Example-based learning and teaching utilise a plan of action. Therefore this
method makes it possible to teach somebody to learn as well as to teach somebody
to teach.
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Example-based education offers a form of general didactics, applicable in a
traditional frontal class setting, which connects with the way girls as well as boys
learn. This finding exceeds the research objective.

248



Curriculum Vitae

Elise Boltjes werd geboren op I maart 1953 in Haarlem.

In 1971 behaalde zij haar diploma HBS-B.

in 1978 behaalde ze in Groningen net getuigschrift van de Nieuwe Lerarcnoplei-
ding Ubbo F.mmius met hoofdvak wiskunde en hijvak natuurkunde. Duma heeft
ze 3'/j jaar lesgegeven als leraar wis-en natuurkunde aan he I Ubbo Fmmius
Lyceum te Stadskanaal.

Vanaf 1981 studeerde ze aan de Universiteit Utrecht experimentele natuurkunde.
Tijdens haar Studie heeft ze onderzoek gedaan bij de vakgroep atoom- en
molecuulfysica naar de bepaling van dc relatieve werk/amc doorsnede van een
aantal ion-molecuulreacties als functie van de interne encrgie van het rcactant-ion.
Bij de werkgroep hyperthermie (onderdeel van de vakgroep Radiotherapie in hcl
Academisch Ziekenhuis Utrecht) heeft ze onder/oek gedaan naar de invlocd van
de counter-current flow op dc lempcratuurverdcling in de tumor bij verwunning
door een externe warmtebron als functie van de stroomsnelhcid van het bloed in
en de afstand tussen de vaten. Het doctoraaldiploma natuurkunde. met bijvakken
wiskunde en informatica, behaalde ze in 1988.

Vanaf 1983 was ze docent bij het Academisch Computer Centrum Universiteit
Utrecht. Haar werktaak bestond uit het ontwikkclen en geven van cursussen met
als hoofdonderwerp het bedrijfssysteem UNIX, de computcrtalen Fortran, Pascal
en C. Van 1987 tot 1990 was ze daarnaast free-lance programmcur en docent
informatica.

Vanaf 1990 tot heden is ze hogeschooldoccnt aan de opleiding Informatica van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Met als hoofdonderwerpen
informatieanalyse, programmeren en telematica. Dezelfdc vakken werden cnige
jaren gegeven aan de Universiteit Twente vestiging Friesland. I'evens verzorgde
ze de zomercursus intensieve natuurkunde voor de aankomendc HBO-studcnten
met een deficient vakkenpakket in Friesland.

Als vrijwilliger is ze voorzitter van de Stichting Muziekotheck. die aangepaste
muziekinstrumenten uitleent en aanpassingen van muziekinstrumentcn financiert.
Ze is regionaal contaetpersoon voor Noord-Nederland van de patit'ntenverenigmg
Stichting Melanoom. Voorts gee ft ze rondleidingen voor de Stichting Aide
Kultuer Aldtsjerk.

Als muzikant begon ze met cellospelen toen ze starttc met het onderzoek. Bij het
leren cellospelen ervoer ze profijt van de methode. Thans speelt ze cello bij het
Salonorkest Sinnema en het Fries Strijkkwartet.

249





SIKS Dissertatiereeks

1998-1 JohanvandenAkker<CWI)
Dt-XiAS - An Active, Temporal Database of Autonomous Objects

I9W-2 Hons Wiesman (DM)
InCormalion Retrieval b> Graphical!} Broking Meta-lniormatton DEGAS • An Active.
Temporal Database ol Autonomous Object*

1998-3 Ai» Steuten (ItII»
A Contribution to the Linguistic Analysis of Business Conversations within the
language- Action Perspectiv

1998-4 Dennis Breuker 0 >M)
Memory versus Search in Games

199«-$ F WOskamp(Rl'I >
Compulcrondersteumng by Straftoemeting

1999-i MarkSlooflVl )
Physiology ol Quality Change Modelling; Automated modelling of Quality ('hangt af
Agncullunil Products

1999-2 Rob Potharst (II !R>
Classification using decision trees and neural nets

1999-3 lXmBcal<UMj
The Nature of Mmimax Search

IW<»-4 Jacques PenderMI'Ml
!T>c practical An of Moving Physical Objects

1999-5 Aldo de Moor <Kl IB)
l-'mpowcring Communities: A Method for the Legitimate User-Driven Specification of
Network Information Systems

1999-6 Niek JH. Wijngaards (VU)
Re-design of compositional systems

1999-7 David Spelt (IIT)
Verification support for object database design

1999-8 Jacques M J I.enting (UM)
Informed (iamhling: Conception and Analysis of a Multi-Agent Mechanism for Discrete
Real local ion.

2000-1 I rank Nicssink (VU)
Perspectives on Improving Software Maintenance

2000-2 Koen Hollman (TUH)
Prototyping of CMS Storage Management

2000-3 Carolien M T Metselaar (UVAI
Sociaal-organisatorische gevolgen van kcnnistechnologie; ecn procesbenadertng en
actorperspectief.

2000-4 GccrtdeHaan(VU)
I I AC i. A h'ormal Model of Competence Knowledge for User Interface Design

2000-5 Ruud van der Pol (UM)
Knowledge-based Query Formulation in Information Retrieval.

2000-6 Rogier van F.ijk (UU)
Programming languages for Agent Communication

2000-7 Niels Peek (UU)
Decision-theoretic Planning of Clinical Patient Management

2000-8 Veerle Coupe (EUR)
Sensitivity Analyis of Decision-Theoretic Networks

2000-9 Florian V. aas (CWI)
Principles of Probabilistic Query Optimization

2000-10 Niels Nes(CWI)
Image Database Management System Design Considerations, Algorithm» and Architecture

251



2000-11 Jonas Karlsson (CWI)
Scalable Distributed Data Structures for Database Management

2001-1 SiljaRcnooij(UU)
Qualitative Approaches to Quantifying Probabilistic Networks

2001-2 KoenllindrikstlJU)
Agent Programming Languages: Programming with Mental Models

2001-3 Maartcn van Somcrcn (UvA)
Learning as problem solving

2001-4 Kvgueni Smimov(IJM)
Conjunctive and Disjunctive Version Spaces with Instance-Based Boundary Set

2001 -5 Jacco van (Hscnbruggcn (VII)
Processing Structured Hypermedia: A Matter of Style

2001-6 Martijnvan Welic(VU)
Task-based I Iser Interface Design

2001 -7 Hastiaan Schonhagc (VII)
Diva: Architectural Perspectives on Information Visualization

2IMII-K Pascal van Ixk (VU)
A Compositional Semantic Structure for Multi-Agent Systems Dynamics.

2001-9 Pielcr Jan't linen (Kill.)
Towards Distributed Development of Large Object-Oriented Models, Views of Packages as
Climes

2001 -10 Moarlcn Sierhuis (I IvA)
Modeling and Simulating Work Practice BRAHMS: a multiagent modeling and simulation
language for work practice analysis and design

2001-11 lorn M van lingers (VUA)
Knowledge Management: The Role of Mental Models in Business Systems Design

2002-01 Nico Lassing (VII)
Architecture-Level Modifiahility Analysis

2002-02 Roclol van / wol (111)
Modelling and searching web-based document collections

2002-03 Ilenk Crnsl Hlok (III)
Database Optimization Aspects for Information Retrieval

2002-04 Juan Roberto Caslelo Valdueza (ÜU)
The Discrete Acyclic Digraph Markov Model in Data Mining

2002-05 RaduSerban(VU)
The Private Cyberspace Modeling Electronic Environments inhabited by Privacy-concerned
Agents

2002-06 Laurens Mommers (III.)
Applied legal cpistcmology; Building a knowledge-based ontology of the legal domain

2002-07 Peter »one* (CWI)
Monet: A Next-Generation DBMS Kernel For Query-Intensive Applications

2002-08 Jaap(iordijniVll)
Value Based Requirements Engineering: Fixploring Innovative E-Commerce Ideas

2002-09 Willem-Jan van den 1 leuvcl(Kl)B)
Integrating Modern Business Applications with Objectified Legacy Systems

2002-10 Brian Sheppard (UM)
Towards Perfect Play of Scrabble

2002-11 Wouter CA. Wijngaards (VII)
Agent Based Modelling of Dynamics: Biological and Organisational Application

2002-12 Alhrecht Schmidt (Uva)
Processing XML in Database System

2002-13 llongjingWuCnil-)
A Reference Architecture for Adaptive Hypermedia Applications

2002-14 Wicke dcVrics (III))
Agent Interaction: Abstract Approaches to Modelling. Programming and Verifying Multi-
Agent Systems

2002-15 Rik I'shiiis(UT)
Semantics and Verification of UML Activity Diagrams for Workflow Modelling

2002-16 Pieter van Langen (VII)
The Anatomy of Design: Foundations. Models and Applications

252



2002-17 Stefan Manegold ( l ?VA)
Understanding. Modeling, and Improving Mam-Memory Database Performance

2003-01 Heiner StuckenschmidH VI >)
Ontology-Based Information Sharing in Wcakl) Structured Environments

2003-02 JanBrocrsen(VU)
Modal Action logics for Reasoning About Reactive Systems

2003-03 MartimSchuemteiTl'D)
Human-Computer Interaction and Presence in Virtual Reality Exposure lhcrapy

2003-04 Milan Petkov ic (I !T)
Content-Based Video Retrieval Supported b\ Datarta.se technology

2003-05 Jos Lehmann <UVA)
Causation in Artificial Intelligence and l.aw - A modelling approach

2003-06 Bon» \an Schonten(IT)
Development and specification of virtual environments

2003-07 Machiel Jansen (11 v A)
Formal I \plorat ions of Knowledge Intensive tasks

2003-08 Yonypini: Ran (t Ml
Repair Based Scheduling

2003-W Rens Konmann (UM)
IV resolution of visually guided behaviour

2003-10 Andreas I mckc (t ivT)
IJectronic Husincss Negotiation: Some experimental studies on the inior.uiion tvUM-rn
medium, inmnation context and culture

2003-11 Simon Kci/cr(im
Reasoning under Uncertain!} in Natural Language Dialogue using Hayesian Networks

2003-12 RiK-laml Ordclman (U I)
lXilch speech recognition in multimedia information retrieval

2003-13 Jcroen Donken (UM)
Nosce Hostem • Searching with Opponent Mtxkl»

2003-14 StijnHoppcnbrouwcrs(KUN)
Free/ing Language: Conceptualisation Processes across IC I -Supported Organisation*

2003-15 Malhijs de Weerdt (HID)
Plan Merging in Multi-Agent Systems

2003-16 Men/o Windhouwer(CWI)
Feature Grammar Systems - Incremental Maintenance of Indexes to Digital Mediu
Warehouses

2003-17 David Jansen (UT)
Extensions of Statecharts with Probability. Time, and Stochastic liming

2003-18 Levente Kocsis (UM)
Learning Search Decisions

2004-01 Virginia Dignum(UU)
A Model for Organizational Interaction: Based on Agents. Founded in Logic

2004-02 LaiXu(UvT)
Monitoring Multi-party Contracts for E-business

2004-03 Perry Ciroot(VU)
A Theoretical and Empirical Analysis of Approximation in Symbolic Problem Solving

2004-04 Chris van Aart(UVA)
Organizational Principles for Multi-Agent Architectures

2005-05 ViaraPopova(EUR)
Knowledge discover) and monotonicity

2004-06 Bart-Jan Hommcs (TUD)
The Evaluation of Business Process Modeling Techniques

253



I
i



draad. Jongens noemden daarbij nog voorbeelden buiten de natuurkunde. Enkele
voorbeelden zijn: (I) als je langzamer loopt is de luchrweerstand lager, (2) de
weerstand bij het fietsen verschilt bij zacht of hard opgepompte banden, (3) je hebt
minder weerstand van een uitgeputte tegenstander bij het sporten, of dat (4) je
gemakkelijker ziek kunt worden als je weerstand lager is. Allemaal voorbeelden
die meisjes ook best kenden, maar die niet door hen werden genoemd. Het lijkt
wel of meisjes geen voorbeelden durfden te noemen waarvan ze niet zeker waren
omdat ze niet in het natuurkundeboek stonden. Meisjes moeten dus expliciet en
nadrukkelijk worden aangemoedigd om overeenkomsten en verschillen te zoeken
met voorbeelden buiten de natuurkunde. Pas dan krijgen meisjes vertrouwen om
hun ervaring uit cen ander kennisveld over te brengen naar een nieuw te leren
ondcrwcrp in dc natuurkunde.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: bij de gegeven
antwoorden komt extreem naar voren dat meisjes. hoewel ze in de vraagstelling
daartoe cxpliciet werden aangemoedigd, de gegeven voorbeelden alleen binnen de
natuurkunde /achten en niet daarbuiten.

5.3 Uilvuvren stappcnplun opstap oplossen intelligcntietest: een toets

Hieroiuler wil ik de volgende Stelling aannemclijk maken: "Het uitvoeren van het
stappenplun bicdt een opstap naar het oplossen van een intelligentietest." Ik wil dit
aantonen met de resultaten van het oplossen van een intelligentietest zoals die in
hoofdstuk 4 besproken is. [)e intelligentietest werd opgelost door 88 eerstejaars
Studenten Hogere lnlormatica van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden tijdens
ecu toets. De toets werd afgenomen nadat ze vijf weken lang twee uur per week
het vak Informatieanalyse hadden gevolgd om de methode te leren. Na deze vijf
weken konden ze het stappenplan van de methode toepassen tot en met stap 6: het
maken van het diagram met de informatiegrammatica. Het aangeven van de
beperkingsregels als toto//;t'/7 en M///<-/7I'/7 en het houden van een
verduidelijkingsdialoog. die volgen op stap 6, beheersten ze na deze vijf weken
nog niet.

De Studenten waren vooraf ingelicht dat de toets zou bestaan uit toetsvragen en
onderzoeksvragen. Ze wisten ook dat alleen de antwoorden van de toetsvragen
meetelden voor de beoordeling van de toets. De toetsvragen zijn voor iedere toets
hetzelfde, namelijk het achter elkaar uitvoeren van de stappen van de informatie-
analysemethode. De toetsvragen zijn weergegeven in figuur 5.6.

In 5.3.1 werk ik mogelijkc oplossingen van de toets uit. Daama bespreek ik in
5.3.2 de oplossingsstrategieen die de Studenten gebruikten. Vervolgens toon ik in
5.3.3 de oplossingstrategie van de Studenten die hun antwoord tijdens de toets
veranderden van een fout antwoord naar het goede antwoord. Tenslotte geef ik in
5.3.4 een aantal opmerkingen van de Studenten weer.
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CASE "Analyse maakt intelligent"

Gegeven: de figuren 1 lot 3.
Slcchts een van de figuren A tot F past als figuur 4.

W-
JE MU

•
•nH •n

1«
• M

w •u•
J I M

Jilt
Jatt

1 2 3 4? A B C D E F

Toetsvragen om dc grotc lijnen van de oplossing te vinden:

a. Wat is net 1 Inivcrse of Discourse dal je heschouwt?
b. Vcrwoord dc gegevens van liguur 1 (»I .V

c. Ciccl" van de vervsoording alle clcmcntaire /innen: de kleinst mogelijkc /innen
zonder informaticverliev

d. (ieel van dc clcmcntaire /innen de bijhchorcndc slniclmir
e. (icct van dc sinxtuur net bijhorende diagram, plaats bij ieder FeilType minsteni 2

voorbeelden.

Figuur S.6: de vragen van de toets "Analyse maakt intelligent".

5. i. 7 Gegevew a«fwoor</e«

De toets werd gemaakt door 88 Studenten. Aan het begin van de toets, voordat ze
aan de analyse begonnen, gaven 71 Studenten als oplossing figuur E. Dit was het
goede antwoord.

De Studenten was gevraagd bij een eventuele verandering het nieuwe antwoord
aan te geven op het tentamenpapier op de plaats waar ze tot de verandering
besloten.

Het antwoord aan het begin van de toets was bij 9 Studenten een doorgestreepte D
die was vervangen door een E. De verandering van antwoord D naar E was
nergens in de toets aangegeven. Of deze Studenten de verbetering direct aan het
begin van de toets hebben aangebracht, of toch later zonder dat ze dat hebben
aangegeven, zal nooit te achterhalen zijn.

Van de 88 Studenten hebben 6 Studenten hun antwoord tijdens het maken van de
toets gewijzigd. Deze groep zal uitvoeriger besproken worden.

Slechts 2 Studenten hadden aan het begin en aan het eind van de toets een foutief
antwoord. De ene student koos voor afbeelding B en de ander eerst voor D en
heeft dit tijdens het maken van de toets verAete/-*/ in antwoord F.
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De aantallen Studenten zijn weergegeven in flguur S.7.

kcuzc antwoord

K
K met doorgestrcepte D
E na wijziging
foul

aantal
(lotaal 88)
71
9
6
2

Figuur 5.7: de antwoorden van de Studenten voor de oplossing van
de inlclligcnlictcst

Bij het opstcllcn van het lentamen venvacht je als docent dat de oplossingstrategie
van de Studenten zal lijken op de oplossingstrategie die je zelf hanteert. Ik
verwachtte cen indeling in kolommen en rijen die apart genummerd zouden
worden. Vcrder hoopte ik crop dat Studenten snel zouden inzien dat de beide
tekens • en i in alle Figuren in dezclfde kolom stonden Na afloop van het
tentumen hesprak ik tijdens de kofTie met een aantal collega's de toets. Daarbij
bleck dat vrijwel iedere collega een andere oplossingsstratcgie had. Ze losten niet
alleen de test op met behulp van kolom- en rijnummers. maar ook met draaiing of
spiegeling van de figuren. Anderen construeerden een oplossing door de tekens in
een kolom Mm/;rw# h' /«/tvj /»/>«» en aan de onderkant weer te laten verschijnen.
ledere collega gebruikte zijn eigen variant om tot een goede oplossing te komen.
Bij het nakijken van de toets bleek dat de Studenten ook op velerlei wijzen de
oplossing hadden gevonden. Hun strategiee'n zijn onder te verdelen in drie
hoofdcatcgorice'n.

In o/j/o.w/wj?.vrn/e^or/r / duidden de Studenten de vakjes van de vier rijen en vier
kolommen aan met de uniekc nummers 1 t/m 16. Een voorbeeld van de
elementaire zin (kleinst mogelijke zin zonder informatieverlies, stap 4) is:

In figuur 1 Staat teken • in hokje 5.
2 2
3 15

Met behulp van deze nummering is het moeilijk om de regelmaat aan te geven dat
in ieder figuur het teken • in een andere kolom Staat. Dat in figuur 4 het teken • in
hokje 12 moet staan, ligt niet voor de hand. Voor deze categorie is het moeilijk de
regelmaat te verwoorden om tot de goede oplossing te komen.

In »>/>/««.v/H#.vi'c;fi'£f>r/V // gaven de Studenten de vakjes coördinaten van de kolom
en rij samen, zoals hokje AI, A2, Bl, enzovoort. Een voorbeeld van een
elementaire zin is:

In figuur 1 Staat teken • in hokje A2.
2 Bl
3 C4
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Ook in deze categorie is het moeilijk aan te geven dat in ieder figuur in iedere
kolom slechts eenmaal het teken • mag voorkomen. Aan de/e eis is veel
gemakkelijker tegemoet te komen indien de begripsaanduiding. hokje AI, was
opgedeeld in twee afzonderlijke kleinst mogelijke zinnen met eigenschappen van
een hokje. namelijk kolom A en rij I. Dat je een kleinst mogelijke /.in kunt
opdelen in nog kleinere zinnen is natuurlijk in tegenspraak met het feit dat je in
eerste instantie de kleinst mogelijke zin had geformuleerd. Dit gee ft aan dat het
opdelen in kleinst mogelijke zinnen een belangrijke stap is in de methode om tot
de goede oplossing te komen.

In o/j/oj.v//ijfjco/^or/t* /// kozen de Studenten voor een oplossing waarbij de
kolommen en rijen afzonderlijk een nummer kregen. 1-en voorbecld van
elementaire zinnen is:

In figuur I Staat teken • in kolom

Samen met een tweede elementaire zin:
In figuur I Staat teken • in rij

2

1.
2

2.
I

Categorie III nee ft voor een oplossing gekozen met de kleinst mogelijke zinnen.
Dit leidt gemakkelijk tot de goede oplossing, hetgeen ook blijkt uit de resultaten
van de toets waarbij categorie III gemiddeld het hoogstc resultant had. De
Studenten die kozen voor oplossingsstrategie I behaalden gemiddeld een loctsscorc
van 5.7, categorie II gemiddeld een 5.8 en categorie III gemiddeld een 7.1.

5.3. J W(/z/g/rtgew wi

Alle Studenten die een fout antwoord gaven of tijdens de toets van antwoord
veranderden, hadden voor oplossingsstrategie II gekozen. Categorie II hield in dat
ze als oplossingstrategie de hokjes met coördinaten hadden benoemd, AI, B2,
enzovoort. Als uitgangspunt namen ze dus een niet elementaire benoeming van de
hokjes waarbij de kolommen en de rijen waren gescheiden. We kunnen deze groep
Studenten die kozen voor oplossingstrategie II opdelen in twee subcategorieün 112
en 113; de subcategorieön verschillen in benoemde zinnen.

In subcategorie 112 werden 2 zinnen gebruikt. De eerste zin gaf aan in welk hokje
het teken • stond. In de tweede zin werd van het teken -L aangegeven in welk
hokje het stond en tevens welke orientatie het had. Een voorbeeld van de zinnen
is:

In figuur 1 Staat teken • in hokje A2.
Samen met de zin:

In figuur 1 Staat teken -L in hokje A4 en heeft oriöntatie N.
Deze laatste zin kan echter worden gesplitst in twee zinnen. Deze zin is dus geen
kleinst mogelijke zin zonder informatieverlies en dientengevolge niet elementair.
Categorie 112 heeft dus twee keer de informatie niet in elementaire zinnen
gesplitst. Namelijk de eerste keer bij de aanduiding van het begrip hokje met
bijvoorbeeld de coördinaat AI en de tweede keer bij de gebruikte zinnen zelf.
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5.4. / De #ej?evert H/7 Aef Aoe/t

Tijdens de opieiding van de Studenten wordt voor het vak Communicatieve Vaar-
digheden het boek 'Leren communiceren' (Steehouder, 1999) gebruikt In dit boek
staan de regeis om werkwoorden te vervoegen. Bij de toets, die twee uur duurde,
krcgen dc Studenten een aangepaste versie van de regeis om de
werkwoordsvormen te kunnen analyseren. Als voorbeeld volgen hier de gegevens
die de Studenten voor de analyse kregen over </<? vtam, </f te#cHMwW/£<? /»yV/ en
het v»//«»«/ Jcc/tvcwrt/. De gegevens over de verleden tijd van sterke en zwakke
werkwoorden en het gebruik van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk
naamwoord. werden bij de toets op een zelfde wijze gegeven.

• de stam

De stam van een werkwoord is het hele werkwoord zonder -en. Zonodig wordt de
«tarn aangepast met dubbele kl inkers in het midden. Soms wordt de stam v?W>a/-</.
Een vcrharde stam is dc gewone stam, behalve als de Iaatste letter van de stam een z
is of ecu v, dan verändert deze in respectievelijk een s of f. Voorbeelden:

werkwoord

worden
lopen
hakken
missen
verhuizen
verven

stam

word
loop
hak
mis
verhuiz
verv

verharde stam

» t

• 9

f t

verhuis
verf

• de tegenwoordige tijd

Dc tegenwoordige tijd gebruikt bij het enkelvoud de verharde stam van het
werkwoord. Hij de ik-vorm wordt er niets achter geplaatst, bij jij/hij/zij een -t en bij
de meervouden wij/jullie/zij -en.

werkwoord

worden
worden
worden
verhuizen
verhuizen
verhuizen

persoonsvorm

ik
hij
wij
ik'
hij
wii

tegenwoordige tijd

word /-
word /t
word /en
verhuis /-
verhuis /t
verhuiz /en
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• het voltooid deehtoord

Bij sterke werkwoorden is het voltooid deelwoord gegeven. Bij zwakke werkwoor-
den is het voltooid deelwoord de verharde stam. daaraan wordt een -t of -d toe-
gevoegd; er komt achter de verharde stam een -t als de Iaatste letter van de gewone
(!) stam een t, k. f. s, ch of p is. Dat /.ijn de medeklinkers van het woord '/ *<>/\v/iy>.
In alle andere gevallen wordt een -d toegevoegd.

werkwoord

lopen
verhuizen
missen
wachten
landen
dwalen

voltooid deelwoord

gelopen
verhuisd
gern ist
gewacht
geland
gedwaald

5. ¥. 2 De ana/vw von Aef wvoejjen von

De analyse werd door de Studenten uitgevoerd tijdens een toets. Dit had als
voordeel dat je er zeker van kon zijn dat alle Studenten dc analyse op cen
geconcentreerde wijze uitvoerden. Het nadeel van het laten uilvoeren van dc
analyse tijdens een toets was het geringe tijdbestek van twee uur. Ik heb ervoor
gekozen al een deel van de structuur en het diagram bij de toets te geven, om
ervoor te zorgen dat de Studenten niet in tijdnood zouden komen. De Studenten
moesten tijdens de toets deze structuur uitbreiden door de analyse uit te voeren
van de vervoegingen waarbij altijd de meeste spelfouten worden gemaakt.
Namelijk de verleden tijd van zwakke werkwoorden, het voltooid deelwoord en
het gebruik van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. Een deel van
de structuur was tijdens de toets gegeven alsmede het bijbehorende diagram
(figuur 5.8).

• Het gegeven deel van de informatiegrammatica met bijbehorend diagram

Begrippen: <WerkWoord> de infinitief.
<Stam> WerkWoordZonder-en.
<PersoonsVorm> ik, jij, hij, wij, jullie en zij.
<TegenwoordigeTijd>.

Grote lijnen:<WerkWoord> is sterk
<WerkWoord> heeft <Stam>.
<WerkWoord> bij <PersoonsVorm> heeft <TegenwoordigeTijd>.

115



WerkWoord
(infinitief)

.. is steil

... hceft ...

Stam
(Werk WoordZonder-en)

» wr/iu/r

bij

PersoonsVorm
(ik.jij. hij.

wi|. jullic, zij)
legen WoordigeTijd
(TT)

Figuur 5.8: gegeven diagram bij de toets over het vervoegen van werkwoordsvormen.

De eerste vraag luidde bij iedere gegeven grote lijn in het diagram minstens twee
relevante voorbeelden te plaatsen (onderdeel van stap 6). Dit was gedaan om de
Studenten te stimuleren aan het begin van de toets de structuur goed te bekijken.
Bij de eerste zin Ms sterk' moest er gekozen worden russen zwakke en sterke
werkwoorden. Hopelijk zou de student zieh afvragen wat het verschil ertussen
was. Als voorbccld van deze grote lijn zou de student kunnen kiezen voor het
'werkwoord lopen is sterk', waarna lopen als voorbeeld moest worden ingevuld.
Deze invulling is cursief in figuur 5.8 weergegeven. Als voorbeeld van de zin
'<WerkWoord> heeft <Stam>" zou de student de voorbeelden uit de gegevens
kunnen halen: "werkwoord lopen heeft stam loop' of 'werkwoord verhuizen heeft
stam verhuiz'. Bij de grote lijn '<WerkWoord> met <PersoonsVorm> heeft
<TegenwoordigeTijd>" kan een voorbeeld zijn 'verhuizen heeft bij persoonvorm
ik de Tegenwoordige Tijd verhuis'.

De bedoeling van deze eerste vraag was dat door het plaatsen van de voorbeelden
zou opvallcn dat bijvoorbeeld: de stam van verhuizen wrAi/ir is, maar eindigt op
een andere letter dan de ik-vorm van de tegenwoordige tijd ver/mis. Bij het
vormen van het voltooid deelwoord en de verleden tijd is het inzicht van dit
verschil essentieel bij het goed kunnen vervoegen van werkwoorden. Hopelijk
merkt de student dit op bij het plaatsen van de voorbeelden bij de grote lijnen in
het diagram. Daarvoor is het nodig dat iedere student de analyse zelfstandig en
geconcentreerd uitvoert.
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5.4.J

De week vöör de toets waarbij de Studenten de analyse moesten uitvocrcn. werd
een dictee gegeven. Het dictee bevatte allerlei Varianten van het vervoegen van
werkwoorden in de interessesfeer van de Studenten informatica. Het dictee luidde:
"Hij verwachtte dat de gebrande cd-rom langzamerhand klaar was. IX' verkoper,
die hij over de gebruikte interface had gepolst, verrichtte telefonisch uitgebreide
hulp. Hij vond het eerst zo'n gek verdraaid verhaal, "dit wordt /o niet bedoeld".
vond hij. Maar uiteindelijk losten de problemen /.ich stiel op. IXn>r de teleloon
werd de verkoper luid toegejuicht en de belofte gedaan dat er vaker werd
gestofzuigd. De stofpluizen vergrootten het problccm allecn maar. Hij houdt nu
beter in de gaten wat er gebeurt. IX* edrom-brander is inmiddels sterk verbelerd.
hij had genoeg geruist."

Het dictee werd in de laatste tien minuten van het college afgenomen op
tentamenpapier en direct na afloop door de docent verzameld. Een bespreking
werd door de Studenten volstrekt niet interessant gevonden. daar zc na het dictee
terstond de collegczaal verliefen om andere dingen te gaan doen.

De week nadat het dictee was afgenomen werd de tocts gemaakt waarbij de
analyse moest worden uitgevoerd.

De week daaropvolgend werden de gemaaktc tentamens uitgereikt en besproken.
De laatste tien minuten van dat college werd, zonder dat de Studenten dat van
tevoren wisten, weer het dictee gegeven. Hetzelfde dictee, daar je van een ander
dictee ogenblikkelijk de gelijkwaardigheid in twijfel zou kunnen trekken. Ook de
tweede keer werd het dictee na afname niet besproken, omdat het pauze was en de
Studenten de collegezaal verlieten.

Twee maanden na de analyse, aan het eind van de collegeperiode van vijf weken
waarin de kerstvakantie viel, werd nogmaals hetzelfde dictee gegeven. Weer
geheel onverwacht voor de Studenten. Na inname van het derde gemaakte dictee
werden het dictee en het resultaat van de vorige twee keer besproken.

Ieder dictee werd gemaakt door 50 ä 60 Studenten. Bij het nakijken werd alleen
gelet op fouten in de werkwoordsvormen waarop de analyse betrekking had. Het
percentage Studenten dat een bepaalde fout maakte is voor de drie dictees in figuur
5.9 weergegeven.
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Dictee werkwoordsvormen

Ifk 1
Figuur 5 9: het percentage foulen dat de Studenten maaklen in dictee I voor de analyse, dictee 2
vlak na de analyse en in dictee 3 Iwec maanden na de analyse.

Hen aantal opvallende zaken:

IX- /.in "De verkoper. die hij over de gebruikte interface had gepolst, verrichtte
telefonisch uit^ebreidc hulp." In de twee keer dat het dictee gemaakt werd na de
analyse werden duidelijk minder fouten gemaakt in JJC/W/.V/ en mr/c/j/te. Dit was
te verwachten, daar het precies de werkwoordvervoegingen waren waar de analyse
op gericht was. Dat zelfde geldt voor vm/ra<//c/ verhaal en voor

Vervoegingen als //// vow//. <//Y »von/ en Ac/ wm/r zijn natuurlijk vreselijk. Niet
alleen op HUO-niveau, maar voor iedereen die ooit vervoegingen van
werkwoorden heeft geleerd. Het bleek dat hierin bij de tweede en derde keer van
het niaken van het dictee niet minder fouten werden gemaakt. Wellicht moet je je
daar ook niet over verbazen. Dit zijn zulke notoire ingeslepen fouten dat die er in
een analyse van twee uur niet zijn uit te halen.

Bij /o.vte/i werd het blijkbaar bij ieder dictee steeds moeilijker om in te zien dat het
hele werkwoord /tmen was. Bij de opeenvolgende dictees werden er steeds meer
fouten in gemaakt.

Bij /«t'Kiy'M/Wi/ en £tvtfo£w/£t/ was het probleem met nakijken of /oegc/j/igrf en
#t'.\7<)£M/W»/ loch goed moest worden gerekend. Het dictee werd namelijk alleen
nagekeken op werkwoordsvormvervoegingen en niet op andere spelfouten. De
analyse is erop gericht de grote lijnen goed toe te passen. Om het effect van de
analyse te nieten, is consequent alleen op het goed kunnen toepassen van de regeis
nagekeken. Daarom zijn deze twee goede vervoegingen van foutief geschreven
werkwoorden niet fout gerekend.

Tijdens het eerste dictee werd door een student gevraagd of vergrooffen verleden
tijd of tegenwoordige tijd moest zijn. Op die vraag is antwoord gegeven. hetgeen
niet juist was. want daardoor konden de resultaten niet meer worden vergeleken
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met de andere dictees. Vandaar dat fouten in vprjjnxvff/i in alle dictees niet zijn
meegerekend.

In de zin "Hij houdt nu beter in de gaten wat er gebeurt." werden opvallend veel
fouten gemaakt in ,t,v/vurr Veel Studenten hebben waarschijnlijk aangenomen dat
dit woord dat met >,v- begint een voltooid dcelwoord was en dientengc\ olge inet
een -d op het eind geschreven in plaats van met een -t voor de tegenwoordige tijd.
Deze fout maakten de Studenten in alle dictees nagenoeg evenveel. Hierbij was
niet het toepassen van de regeis voor de vervoeging belangrijk, maar een stap
eerder: namelijk het herkennen van de tijd waarin het werkwoord stund. Daar is
bij deze körte analyse niet sterk opgclet.

Het aantal fouten in genm/ was groot. Dat zou kunnen körnen omdat bij de
analyse de nadruk werd gelegd op het werkwoord »vr/iu/rf/i, met stam vcr/iMiz en
voltooid deelwoord vev/iw/.«/. Waarschijnlijk zijn Studenten door dit voorbeeld op
het verkeerde been gezet. Het aantal voorbeeldcn van twec was achteraf dus tc
laag. Er had nog een voorbeeld bij mocten /.ijn van een werkwoord waarvan de
stam eindigde op een -s.

//e/ #?mu/c/Wt/ CIU/I/Ü/ gemaa/tte

In het eerste dictee, dat gemaakt werd voor de uitvoering van de analyse, bedroeg
het gemiddeld aantal fouten 3,18 ± 0,23. Bij het tweede dictee, dat direct na de
analyse werd afgenomen, was het gemiddeld aantal fouten 2,41 ± 0,19. In het
tweede dictee werd er gemiddeld significant minder fouten gemaakt dan in het
eerste dictee met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van 95%. In het derde
dictee, dat twee maanden na de analyse werd afgenomen. was het gemiddeld
aantal fouten 2,25 ± 0,15. Ook in dit derde dictee werd een significant lager
gemiddeld aantal fouten gemaakt dan in het eerste dictee, met een statistisch
betrouwbaarheidsniveau van meer dan 99%. Zelfs was het gemiddeld aantal
fouten van het derde dictee, hoewel dat niet werd verwacht, lager dan die van het
tweede dictee. De gemiddelde waarden met hun spreiding zijn in grafiekvorm
weergegeven in figuur 5.10. De in de grafiek aangegeven spreiding heeft een
betrouwbaarheidsinterval van 70 procent. Dus 70 procent van het aantal Studenten
heeft een gemiddeld aantal fouten gemaakt dat ligt in het grafisch weergegeven
betrouwbaarheidsinterval.

De afgenomen dictees waren steeds dezelfde. De invloed van dat feit op de
vergelijkbaarheid van de resultaten zal gering zijn. Dit zal naar verwachting zo
zijn, omdat (1) geen enkele student wist dat de dictees zouden worden afgenomen,
(2) de dictees steeds in de haast zijn gemaakt, (3) ze niet werden besproken, (4) ze
werden ingenomen en (5) de tekst alleen bij mij bekend was.

Daar de keuze was gemaakt om tijdens de körte tijd van een toets slechts een deel
van de analyse te laten uitvoeren, zullen de resultaten alleen maar beter worden als
de Studenten de analyse geheel zelfstandig uitvoeren. Dit zal naar verwachting zo
zijn, omdat (1) de Studenten dan alle grote lijnen zelf moeten vinden, (2) ze tijdens
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de analyse meer relevante voorbeelden zullen tegenkomen dan tijdens de toets en
(3) ze meer tijd hebben om de analyse uit te voeren.

Gemiddeld aantal gemaakte fouten

4 -p

I >

voor analyse 2 maanden na anaiv st

Figuur 5.10: het gcnuddeld auntal foulen in het diclcc voor de anal)sc. vlak na de anahsc cn iwcc
maanden na de analyse.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: een geconcentreerde
zelfstandige analyse van het vervoegen van werkwoordsvormen blijkt een
significant bctcr leerrcsultaat op te leveren. Dit resultaat is afgeleid uit het
gemiddeld lagere auntal fouten dat gemaakt werd in een dictee dat drie keer
afgenomen is. Zelts maanden later blijkt het goede resultaat van het toepassen van
de informatieanalyseniethode als leermethode nog duidelijk vruchten af te werpen.
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6 Voorbeeldgestuurd lesgeven in theorie

In de vorige hoofdstukken kwam aan de orde hoe in theorie en prakiijk een
informatieanalysemethode gebruikt kan worden als /»rniK-thode. in dit hoofdstuk
ga ik in op de theorie van het gebruik van een infonnaticanalysemeihode als / « -
methode. Volgens de informatieanalysemethode wordt les gegeven vanuit
voorbeelden. daarom is deze v(w>r/>i'i7</i;<'A/wMr</ /ewxrvv« genoemd.

In 6.1 beschrijf ik de ordeproblemen die ik had als beginnend docent. lien
lesmethode die het ordeprobleem vennindert. zou een zegen zijn:
voorbeeldgestuurd onderwijs is zo'n methode. Ik laat in 6.2 /.ien hoe de methode
als lesmethode werkt door het beschrijven van een natuurkundeles over de wet van
Ohm. Het stappenplan van de leer- en lesmethode (zie hootdstuk 4) is niet
helemaal hetzelfde. de lesmethode heeft een stap meer. Dit verschil bespreck ik.
De lesmethode integreert kenmerken van het nieuwe leren bij klassikaal
onderwijs. Bij klassikaal onderwijs is het bekwaam pedagogisch en didactisch
handelen van de leraar van cruciale betekenis. In 6.3 bespreek ik welke de
aanbevelingen van de overheid zijn die de bekwaamhcid van een leraar zouden
moeten garanderen. Daarna geef ik in 6.4 aan, in hoeverre deze aanbevelingen in
de praktijk gerealiseerd worden. Tevens beschrijf ik het ideaalbeeld van een leraar
dat uit onderzoek naar voren komt: hoe het handelen van een leraar zou moeten
zijn. In 6.5 betoog ik dat voorbeeldgestuurd lesgeven de leraar een opstap biedt dit
ideaalbeeld te bereiken. Andere vormen van onderwijs die kenmerken van het
nieuwe leren bevatten, zijn projeetonderwijs, probleemgestuurd onderwijs en
competentiegericht onderwijs. Deze vormen van onderwijs, die geen centrale rol
van een docent kennen, wil ik vergelijken met het frontaal klassikaal bruikbare
voorbeeldgestuurd lesgeven. Ik doe dit aan de hand van probleemgestuurd
onderwijs, omdat dat ook een stappenplan heeft, de 7-.v/?ww# genaamd. In 6.6 geef
ik een overzicht van probleemgestuurd onderwijs. Daarna vergelijk ik in 6.7 de
spronge« van probleemgestuurd onderwijs met de .»•/«/?/>£« van voorbeeldgestuurd
onderwijs. Er blijken tal van overeenkomsten (6.7) en ook enkele verschallen (6.8)
te zijn.

6.1 Eigen ervaringen met lesgeven

Als inleiding van dit hoofdstuk geef ik een citaat uit Boltjes (1996) dat mijn eigen
ervaring als beginnend leraar beschrijft:
"Toen ik net was afgestudeerd van de lerarenopleiding, verwachtte iedereen dat
onderwijs geven mij wel zou lukken. Ik ook, zeker met het devies van onze
familie 'Boltjes, onderwijs sinds 1880'. Sinds 1880 zat onze familie onafgebroken
in het onderwijs, dus ik was gewoon erfelijk belast. Ik kreeg een baan als leraar op
een lyceum. In april begon ik dat jaar als vijfde wiskundeleraar voor de klas. Maar
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dat viel tegen! Twee van de collega's voor me waren overspannen vertrokken. Een
aantal klassen was dan ook niet in de hand te houden, de leerlingen waren me
gewoon de baas. Hen collega raadde me aan om boos terug te gaan naar de
lerarenopleiding. Want tijdens de opleiding ging het hospiteren goed en ik had
vele videobanden gezien van goede lessen. Alles zag er veel belovend voor me uit,
maar nee hoor, een puinhoop was het in sommige klassen. Ik stelde mijn oud-
docenten op de lerarenopleiding voor om van zo'n les die bij mij mislukte een
video-opname te komen maken. Als ze daarmee hun didactiekonderwijs
verzorgdcn, dan wisten de Studenten na mij tenminste wat ze echt konden
verwachten: gccn ideale lessen zoals ze ons altijd voorschotelden. Zo gezegd, zo
gedaan. Ze kwamen bij mijn moeilijkste klassen een video-opname maken. Met de
klas had ik afgcsprokcn 'gewoon' te doen, dus buitengewoon vervelend. Ik stond
dan ook gillcnd op de Videoband. Ik zag de opname als 'mijn testament als leraar',
want ik voelde me als leraar mislukt. Ik verwachtte dan ook dat ik na mijn
proeüijd op school nict mocht tcrugkomen. Tot mijn verbazing mocht ik echter
van dc rector na dc vakantie toch blijven. Na de vakantie ging het opeens een stuk
betcr. Op dc huwelijksreccptie van een studiegenoot vertelde een docent van de
lerarenopleiding die ik goed vond lesgeven, dat ook hij die Startproblemen had
gchad. Dus gccn ordc kunncn houden, was niemand vreemd, zo bleek. Het lukte
daarna om de een of andere reden steeds beter: nog geen jaar later vertelde een
collega 'dat ik toch echt ecn leraar was die orde had'. Dan kun je, met orde, meer
aandachl besteden aan de inhoud van je vak en dat leek me broodnodig. We waren
gewaarschuwd op dc lerarenopleiding dat we modem waren opgeleid en niet een,
twee, drie het oude systeem op een school moesten willen vemieuwen. Ik vond
helemaal niet dat we modern waren opgeleid, want als echte Montessoriaan (van
een lagere school waar individueel wordt gewerkt) had ik naar mijn gevoel een
veel modernere basis. Maar goed, ik was gewaarschuwd en wilde dus niet te snel
dingen veranderen. Vooral het natuurkundeonderwijs ondervond ik op school nog
als behoorlijk ouderwets. Het leek meer een opleiding voor de universiteit dan een
vak dat leerlingen het gevoel gaf dat ze er in de praktijk iets aan hadden. Ik had op
die school drie mannelijke collega's die ook natuurkunde gaven. Ze vonden het
leuk dat ik zo cnthousiast was. Ik kon echter niet mijn ideeen om het onderwijs te
veranderen doorvoeren, omdat ik als tweedegraads leraar van een lerarenopleiding
geen eindexamenklassen mocht geven. "Zorg jij maar gezellig en enthousiast voor
de onderbouw." zo ervoer ik hun houding. Grrr. mijn enthousiasme van binnenuit
werd onderdrukt. Daar kon ik siecht tegen. De collega's waren vriendelijk en
aardig tegen me en een liet zelfs duidelijk blijken dat hij jaloers op mijn
enthousiasme was. Ondanks deze collegialiteit kon ik toch siecht leven met mijn
basale gevoel dat natuurkunde de leerlingen veel beter kon aanspreken dan
rekenen met tbrmules die ze niet begrepen, zoals ik de huidige manier van
lesgeven ervoer. Toen ze me in het dorp waar ik toen woonde. vroegen of ik
lijsttrekker wilde worden voor de gemeenteraad heb ik eens goed nagedacht. Als
ik dat deed nestelde ik me hier in deze streek en ging ik hier dood. Wilde ik dat?
Nee, nee en nog eens nee. Hier lag niet mijn eindstation. Wat wilde ik wel?
Lesgeven aan de eindexamenklassen natuurkunde. Dan zou ik dus een
eerstegraadsbcN oegdheid nioeten halen en dat kon alleen met een doctoraalstudie
natuurkunde. Maar durfde ik dat wel? Tijdens die zomer ging ik mee met een hele
groep natuurkundeleraren naar Schotland om te kijken hoe daar
natuurkundeonderwijs werd gegeven. Toen ik op een avond met al die kerels in
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Edinburgh in de krocg zat en ik ze eens goed bekeck, bedacht ik dat wat zij
konden ik ook kon: zowel natuurkunde lesgeven als in lcder geval bicrdrinken.
Dus ik moest net als zij een eerstegraadsopleiding halen. hoewel ik toch sterk
betwijfclde of ik daar nu een betere leraar door zou worden. Een jaar deed ik
erover om mijn plannen uit te werken. De keuze viel op de universiteit waar ik de
didactiek van de natuurkunde van hoog niveau achtte. Ik heb mijn vusle buun
opgezegd en ben natuurkunde gaan studeren. Sommigen hadden er moeitc mee om
deze stap te begrijpen 'Wie zegt er nu zijn vaste baan op?' Ik dus, om mijn idealen
na te streven. Gelukkig had ik die."

De genoemde video, die laat zien hoc een lesgeefsituatie is zonder orde. werd cen
bestseller bij lerarenopleidingen wiskunde. Tot dan toe werden bij het
didactiekonderwijs videobanden getoond van lessen die uitstckend verliepcn.
Deze Videoband laat zien hoe in de praktijk cen les vcrloopt als er geen orde is. Dc
Videoband werd niet alleen bij de lerarenopleidingen vertoond. maar ook bij con-
taetdagen van de docenten waar de lerarcn-in-oplciding leservaring opdoen. Hij
zo'n contaetdag van docenten waar deze video werd getoond. wus ik als lijdend
voorwerp uitgenodigd om vragen van de docenten te beantwoorden. Het was
ontroerend te ondervinden hoe bevrijdend het voor de ervaren docenten was om
open en eerlijk over het grootste problecm in het onderwijs te praten: ordc in dc
klas. Dat dit zo moeilijk bespreekbaar is, komt waarschijnlijk doordat ordc in de
klas hoofdzakclijk wordt toegeschreven aan persoonlijke eigenschapnen van de
leraar. Een lesmethode waarbij dc orde in de klas gcmakkclijker tc hundhaven is,
zou een zege zijn voor de leraren en dus voor goed onderwijs. Zeker als het een
lesmethode is die leraren geleerd kan worden en kwaliteit waarborgt.

Voorbeeldgestuurd lesgeven is zo een methode. Deze kan geleerd worden aan de
hand van een stappenplan.

6.2 Een voorbeeld van lesgeven volgens informatieanalyse

Aan de hand van een voorbeeld toon ik de werking van het stappenplan van
voorbeeldgestuurd lesgeven. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
bestaat uit zeven stappen die ik ieder in een aparte subparagraaf ga bespreken:

6.2.1 Stap 1: baken het gebied waamaar je kijkt af,
6.2.3 Stap 2: geef voorbeelden,
6.2.3 Stap 3: koppel de voorbeelden aan de grote lijnen,
6.2.4 Stap 4: geef de grote lijnen met de begrippen weer,
6.2.5 Stap 5: geef minstens twee relevante voorbeelden,
6.2.6 Stap 6: zoek overeenkomsten en verschillen,
6.2.7 Stap 7: plaats de grote lijnen in de ervaringswereld.

De lesmethode bestaat uit zeven stappen in tegenstelling tot de leermethode die uit
acht stappen bestaat. In 6.2.8 bespreek ik het verschil tussen de stappenplannen
van de leermethode en de lesmethode.
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Als voorbeeld van de werking van de infonnatieanalysemethode in de les neem ik
de uitleg van de wet van Ohm. Deze wet wordt doorgaans op een traditioneel
college natuurkunde behandeld met het tekenen van een stroomkring. een
spanningsbron en een weerstand. Soms, als je geluk hebt, begint de docent met
een echt voorbeeld, namelijk met een lampje en een batterij. Vervolgens gaat de
docent de spanning over het lampje veranderen en meten wat er gebeurt. Dan
blijkt de stroom door het lampje ook te veranderen. Als de docent de spanning
tegen de stroom uitzet in een grafiek, krijg je een rechte lijn. De spanning en de
stroom zijn dus rcchtevcnredig, zo concludeert de docent. Vervolgens wordt de
formulc op het bord geschreven:

V
R -

De wet van Ohm wordt vaak genoteerd als V = I x R am er gemakkelijker mee te
kunncn rckcnen. Zo leerden we vroeger op college de wet van Ohm. De uitleg van
de fbrmulc van de wet van Ohm werk ik hieronder uit aan de hand van het
stappcnplan van voorbccldgestuurd lesgeven. Ken mannelijke leraar geeft de les
en die heeft ccn leerling gcvraagd hem bij de proefjes te helpen.

De herformulering van de informatieanalysemethode als lesmethode definieert
stap 1 als het afbakenen van het gebied waarnaar je kijkt. Alle benodigde
begrippen worden daarbij benoemd en de benodigde hulpmiddelen besproken.

"We gaan vandaag meneer Ohm nadoen," begint de leraar. "we doen de
proefjes die hij deed opnieuw. Ik heb hier de spulten klaargelegd die meneer Ohm
daarbij gebniikte: een aantal batterijen. een spanningsmeter, een stroomsterkte-
meter en twee lampjes. Kun je mij verteilen wat ik met behulp van de meters kan
weergeven?" 1 let weergeven van deze grootheden met hun afkorting en eenheid is
vaak een herhaling van de les ervoor. De leerling oogt zelfbewust en heeft
verniocdelijk haar huiswerk bestudeerd. Ze vertelt:

"De batterij heeft twee polen waartussen een spanningsverschil Staat. Het
spanningsverschil kunnen we nieten met de spanningsmeter. De spanning geven
we weer inet alkorting V en drukken we uit in de eenheid Volt. Door een
spanningsverschil ontstaat een elektrische stroom van elektronen, die zieh
verplaatsen van de ene pool naar de andere pool van de spanningsbron. De sterkte
van de stroom kunnen we aflezen op de stroomsterktemeter." Terwijl ze spreekt,
tilt de leerling de genoemde meter op en laat deze aan de klas zien. Ze vervolgt:
"De elektrische stroom geven we weer met afkorting I en drukken we uit in
Ampere. De elektronen ondervinden een weerstand van de dünne gloeidraad van
een lampje waar ze doorheen strömen. De weerstand geven we weer met R (van
het engeise Resistance) en drukken we uit in Ohm, wat we weergeven met zo'n
teken...". De leerling beschrijft in de lucht een Q-teken. Ze besluit met "Deze
eenheden zijn alleniaal genoemd naar degene die ze voor het eerst beschreef: de
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heren Volta, Ampere en Ohm." Terwijl de leerling de grootheden met hun
afkorting en eenheid verwoordt. sehnj ft de leraar deze op het bord (/ie figuur 6.1).

spanning
V(V)

stroomstcriLtc wccfMand
R(O)

Kiguur 6.1: overricht van de gcbrutklc hegrippen \ an he» ( nnvrtf <tf Oi.tit>ur.w.

Door het benoemen van de gebniikte begrippen en uitleggen van de hulpmiddelen,
wordt het gebied afgebakend waarbinnen het voorbeeld geldt. Daumiee ligt het
L'mwrse o/̂  Di.va>nr.u' vast. Het Omvrvf <>/" /Xvcowrvf is dat gebied van de
werkelijkheid waamaar wordt gekeken. Het geeft de randvoorwaarden waarvoor
het voorbeeld geldt. De gebruikte grootheden die zijn aangegeven in stap I
worden voor de duidelijkheid op het bord geschreven.

Sfap 2: ge^/Ve/i re/eva/tf

Bij stap 2 wordt een voorbeeld gegeven binnen het l /n imw o/"D/.vf»Mr.vc dat is
afgebakend in stap 1.

"Bij het eerste proefje sluiten we een lampje aan op de batterij bij een
spanning van 9 Volt en gaan de stroomsterkte meten. Vertel je even," verzoekt de
leraar de leerling, "hoe de stroom gaat lopen, terwijl je de hulpmiddelen met
snoertjes verbindt?"
De leerling pakt een aantal snoertjes en vertelt:

"De stroom moet van de ene pool van de batterij naar het lampje kunnen
strömen. Van de andere kant van het lampje moet de stroom doorlopen naar de
stroomsterktemeter en vandaar naar de andere pool van de batterij. Zo kan de
stroom rondlopen." Terwijl ze spreekt, verbindt ze met snoertjes de batterij met de
lamp, de lamp met de stroomsterktemeter en de stroomsterktemeter wecr met de
batterij tot een gesloten stroomkring ontstaat. De uitslag op de stroomsterktemeter
geeft aan dat er een stroom is gaan lopen.

"Wat geeft de meter aan voor stroomsterkte?" vraagt de leraar.
Met enige moeite leest ze de stroomsterktemeter af:

"0,2 Ampere."
"Prima, dat noteer ik", zegt de leraar. "En wat is de weerstand?" vraagt hij

verder.
De leerling kijkt op het lampje of er iets op Staat, maar ziet niets dat op de grootte
van een weerstand lijkt. Ze kijkt wat ongelukkig naar de leraar en heeft een
vragende blik in haar ogen.

"Geen idee?" vraagt de leraar. "Ik ook niet. Zullen we die onbekende
weerstand van het lampje met R Qhm weergeven?"
Uiteraard vindt ze dat goed.
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liguur 6 2 Ik »chcts van de slroomkring met dc
••punningsbron, twee lampjes en stroomMcrktc-
mctcr.

"Proefje 2," kondigt de leraar aan. "Nu wil ik graag dat je nog zo'n zelfde
lampje in de stroomkring plaatst. Vertel je weer even hoe de stroom loopt?" De
leerling vertelt terwijl ze het tweede lampje na het eerste lampje aansluit:

"De stroom gaat van de ene
pool van de batterij, door het
eerste lampje, daama door het
tweede lampje en via de
stroommeter weer naar de andere
pool van de batterij. De stroom
kan dus van de ene pool naar de
andere pool van de batterij
strömen."
Om er voor te zorgen dat alle
leerlingen de mentale voorstelling
van de proefjes in hun schrift
kunnen weergeven. tekent de
leraar de stroomkring op het bord
(zie figuur 6.2).

"Zie je ook verschil in de
fclhcid waarmec de lampjes branden nu er twee lampjes in de stroomkring staan?"
vraagt dc leraar.

"Ja." antwoordt de leerling. "de twee lampjes branden nu veel minder fel dan
het ccrstc lampje in zijn centje deed." Nog voordat de leraar kan vragen of ze daar
een vcrklaring voor heeft komt ze zelf al met een uitleg: "Dat is natuurlijk ook
logisch, want de stroom moet nu door twee dünne gloeidraden. De stroom kan
daar mocilijker doorhecn, wordt meer tegengehouden, waardoor de stroom minder
groot is en daarom gaan de lampjes minder fei branden."

"Klopt jouw verklaring met de stroomsterkte die de meter aangeeft?" vraagt
de leraar.

"Ja, de stroom is nu veel kleiner: 0,1 Ampere."
"Prima dus", moedigt de leraar haar aan. "En hoe groot zijn de spanning en de

weerstand bij deze tweede proef?"
"De spanning is nog steeds 9 Volt uiteraard, want het is dezelfde batterij. En

de weerstand..." Ze aarzelt even, want bij het eerste proefje kon ze de weerstand
nict aflczen en stelde de leraar de onbekende weerstand op R Ohm. En nu? "De
stroom moet eerst door het eerste lampje en daarna door het tweede lampje dat
dezelfde weerstand heeft." denkt ze hardop. Aarzelend vraagt ze aan de leraar:
"Dc weerstand zal nu twee keer zo groot zijn, dus 2 x R?"

"Ja, prima. Ik noteer alles netjes op het bord."
De proefjes worden vervolgens herhaald met twee batterijen waardoor de
spanning twee keer zo groot wordt. De meetresultaten van de voorbeelden zoals
die aan het eind van stap 2 op het bord staan, zijn weergegeven in figuur 6.3.
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Figuur 6.3: dc mectmullaien van dc voorbeelden

Bij de voorbeelden is er op gelet deze zo eenvoudig mogelijk te houden. door te
kiezen voor twee dezelfde lampjes en twee dezelfde batterijen om het eigen
inzicht van de leerling in de körnende stappen tot zijn recht te taten körnen.

6.2. J Stop J. /to/)/*"/ </? voor&ee/c/fn ticm </? gn>/? /y«t'/?

Bij stap 3 worden de grote lijnen afgeleid vanuit de concrete voorbeelden van stap
2. Het is de bedoeling dat de leerlingen door de meetresultaten tc vergelijken op
overeenkomsten en verschillen, de regelmaat zelf vinden.

"Vergelijken we de meetresultaten van proef 1 met een lampje en proef 2 met
twee lampjes, dan zien we dat bij gelijke spanning, als de weerstand 2x zo groot
wordt, de stroom 2x zo klein wordt. Bij proef 3 en 4 zien we hetzelfde", vat de
leraar samen. "Verbaast je dat?"

"Nee", antwoordt de leerling. "De elektronen zitten in de batterij met een be-
paalde spanning en willen emit om te gaan strömen. Als de weerstand groter is,
kunnen ze moeilijker gaan strömen dus zal de stroomsterkte lager zijn. Nee, dat de
stroomsterkte kleiner wordt als de weerstand groter is, verbaast me dus niet."

"Prima." De leraar wijst nu naar de volgende proefjes op het bord:
"Vergelijken we de uitkomsten van de proef 1 bij öen batterij met proef 3 bij twee
batterijen, beide met een lampje, dan zien we dat, bij gelijke weerstand, als de
spanning 2x zo groot wordt de stroom ook 2x zo groot wordt. Verbaast je dat?"

"Even denken," zo rekt de leerling tijd. "Bij een hogere spanning zijn cr meer
elektronen die willen gaan strömen en bij een zelfde weerstand zorgt dat natuurlijk
voor een grotere stroom. Logisch dus."
Voor proef 2 en 4 geldt hetzelfde. Als bij gelijke weerstand de spanning 2x zo
groot wordt, dan wordt de stroomsterkte ook 2x zo groot. Bij het zoeken naar de
overeenkomsten en de verschillen, verbazen de meetresultaten van het voorbeeld
ons niet. De regelmaat zoals die gevonden is in stap 3 staat op het bord en is
weergegeven in figuur 6.4.
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spanning
V(V)

stroomsterkte
I (A)

weerstand

proef I
proef2
proef3
procf4

R
2 x R

R
2 x R

x2

Figuur 6.4: het overzicht van de gevonden rcgelmaligheden.

Door cen goede keu/e te maken in het gebruik van dezelfde batterijen en dezelfde
lampjcs, komt de essentie duidelijk naar voren. De leerlingen valt het daarbij
gemakkelijker op, dat het bij deze voorbeelden er vooral om gaat te kijken naar
cen verandering als 2x zo groot of '/jx zo groot. Het is dus niet belangrijk naar de
mcetresultaten /.elf tc kijken, maar om de meetresultaten van de proefjes te
vcrgelijken. Vanuit het verge I ij ken van de meetresultaten kan de leerling zelf de
rcgelmaat in de overeenkomsten en verschillen van het voorbeeld verwoorden.

6.2.4 Stop 4. gee/We gro/e /<y/ie/i /we/ </e 6egnr/?pew weer

In stap 4 wordt de grote lijn weergegeven die volgt uit de regelmaat van de
overeenkomsten en de verschillen van de meetresultaten in stap 3.

In de natuurkimde is het gebniikelijk de grote lijn in formulevorm weer te geven.
[)e leerling is weer gaan zitten. De leraar zet de gevonden uitkomsten voor de hele
klas nog eens op een rijtje:

"Laten we eens zoeken of we de regelmaat in de meetresultaten kunnen
vinden. Bij gelijke spanning geldt dat als de weerstand 2x zo groot wordt, dan
wordt de stroom '/ix zo groot. Dus 9 = 0,2 x R en 9 = 0,1 x 2R. Bij gelijke
spanning blijft het product van de weerstand en de stroom gelijk. Bij proef 1 en
procf 2 dus 9 Volt. En bij proef 3 en proef 4? Voeg maar eens een nieuwe kolom

proef 1
proef 2
procf3
proef4

spanning
U(V)

9
2 x / ^ ~ <>

\ ^ 18
18

stroomsterkte
KA)

0.2
0.1
0.4
0.2

weerstand
R(Q)

R
2xR

R
2xR

I x R

0.2R
2x / " 0.2R

\ ^ 0.4R
0.4R

Figuur 6.5: het overzicht van de gevonden regelmutighcden.
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toe waarin je uitkomst van I x R plaatst." De leraar geeft een hint om de leerlingen
zelf de regelmaat onder woorden te laten brengen.

Tijdens het vergelijken van de meetresultaten is nadrukkclijk getoetst dat de
veranderingen in het voorbeeld nict verrassend waren, maar logisch. IV regelmnal
is daardoor niet moeilijk te begrijpen. Bij alle proefjes geldt dat bij gelijke
spanning het product van de weerstand en de stroom gelijk is. IX* fornuile komt
daardoor niet uit de lucht vallen, maar wordt aangevoeld en als rekenmiildel
geaccepteerd. De wet van Ohm wordt uiteindelijk in formulevorm weergegeven
als: V = I x R.

Door de keuze van eenvoudige waarden van de meetresultaten en door de
meetresultaten duidelijk op het bord te schrijven, zal de regelmaat door dc
leerlingen zelf gevonden worden.

6.2.5 S/qp 5: gee/mi>u/enj /wee re/evon/e

In stap 5 wordt de gevonden grote lijn van stap 4 vergeleken met minstens Wn
nieuw concreet relevant voorbeeld.

Zelfs bij zo'n eenvoudige formule als de wet van Ohm zal menige leerling loch
moeite hebben zieh er een mentale voorstelling van te maken. In het voorbeeld
wordt namelijk de spanning gevarieerd door het gebruik van eön of twee
batterijen. De ervaring van leerlingen met elektrische spanning die verändert, is
vrijwel nihil. Thuis komt uit het stopcontact altijd een constante spanning van zo'n
230 Volt. Een tweede voorbeeld van de wet van Ohm is dan ook zeker op zijn
plaats. In ons geval herhalen we de proef met grote lampen zoals we die thuis
hebben bij een constante spanning van 230 Volt.

"Laten we nu uitproberen of de gevonden formule ook te gebruiken is als we
gebruikmaken van het gewone stopcontact, zoals thuis als we de lampen laten
branden," vertelt de leraar terwijl hij twee schemerlampen toont. "Ik heb hier twec
schemerlampen. De houder van de schemerlamp is verbonden met dit witte snoer
met een stekker eraan". De leraar toont het geheel goed zichtbaar aan de gehele
klas. "Het spanningsverschil op de polen van een stopcontact - de gaten - is
ongeveer 230 Volt. We beginnen weer met het aansluiten van een lamp. Help je
me even?"
De aangesproken leerling springt enthousiast op om te helpen. Het enige wat ze
moet doen is de stekker van de lamp in het stopcontact steken. Daar is natuurlijk
niets aan, dat lukt haar zeker. Dat straalt ze dan ook uit.

"Als jij hardop vertelt hoe de stroom loopt, maak ik ondertussen weer een
tekening," biedt de leraar aan.

"Nou, er Staat al een spanningverschil van 230 Volt op het stopcontact. Ik
steek de stekker van de lamp erin en hij gaat branden."
De leraar schetst ondertussen op het bord het stopcontact, de stekker, het ene witte
snoer waarmee de stekker is verbonden dat naar de lamp loopt.
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"Ja, en hoc loopt de stroom nu?" Vraagt de leraar wijzend op het ene witte
snoer dat uit de stekker komt.
De leerling denkt zwijgend na. De stroom moet lopen van de ene pool naar de
andere pool van de spanningsbron, in een kring. Dat ene witte snoer dat de stekker
met de lamp verbindt is echt geen kring. Wat nu? Het zelfvertrouwen van de
leerling neemt zienderogen af. Wat hulpeloos kijkt ze vragend naar de leraar. Die
moet het goede antwoord toch kunnen geven.

"Als je het goede antwoord niet direct ziet, dan moet je altijd teruggaan naar
het moment waarop je het nog wel begreep," helpt de leraar haar om zelf tot het
goede antwoord te kunnen komen. "Dus haal de stekker maar weer uit het
stopcontact en kijk cr eens goed naar," zo steh hij voor.
Dat doet zc. De leraar helpt haar door te verteilen:

"Met spanningsverschil van het stopcontact van 230 Volt staat over de polen
van de spanningsbron. De gatcn van het stopcontact zijn de polen."
De leerling knikt als teken dat ze dat begrijpt.

"In de twee gaten passen de twee pootjes van de stekker," vervolgt de leraar,
"dus die pootjes worden verbonden met de polen van de spanningsbron. Via die
pootjes van de stekker moet dus de stroom gaan lopen." De leraar vraagt aan de
klas: "Wect jemand hoe de stroom gaat lopen?"
Ken jongen antwoordt:

"Natuurlijk: cr lopen twee draden door die ene witte draad!"
"() ja? Heb je wel cens een stekker open geschroefd? Wie heeft er nog meer

wcl ecns een stekker open geschroefd?" vraagt de leraar aan de klas.
"De helft van de jongens steekt de hand op en slechts een van de meisjes.

"Dat is een groot verschil, maar het verbaast me niet (Jörg <?/ a/., 1990). Volgende
weck op practicum gaan jullie allemaal stekkers openschroeven en trekken we dat
verschil in ervaring recht. Nu schroef ik hem open," kondigt de leraar al doende
aan.
De leerling Staat er vlakbij en kan het goed zien.

"He", de twee pootjes van de stekker zijn beide verbonden met een aparte
draad. Fr lopen twee draden in dat ene witte snoer: de ene draad is blauw en de
andere draad is bruin?!" Het klinkt nog niet alsofze het helemaal begrijpt.
De leraar vult aan:

"Ja, beide draden lopen helemaal door het witte snoer. Aan de andere kant kan
ik ze verbinden met beide kanten van de lamp. Heen gaat de stroom vanaf de ene
pool door de blauwe draad en terug door de bruine draad. Zo kan de stroom toch
in een kring lopen. Ik kan mijn tekening van de stroomkring afmaken, want we
bcgrijpen nu dat de stroom kan rondlopen. Bij deze proef 5 sluiten we de grote
lamp aan op een stopcontact met een spanning van 230 Volt. We lezen daarbij een
stroomsterkte af van ..."

"0,2 Ampere", vult de leerling aan terwijl ze de stroomsterktemeter bekeek.
De leraar gaat door met:

"De weerstand van de grote lamp kennen we niet en geven we aan met R*.
Duidelijk anders dan de weerstand R van de in de vorige proefjes gebruikte
lampjes." AI pratend schreef de leraar de resultaten op het bord.

"Willen we nu ook de tweede schemerlamp in het stopcontact doen, dan
hebben we twee stopcontacten nodig. Hier heb ik een verdeeldoos waar drie
stekkers in kunnen. Ik verbind de verdeeldoos met het stopcontact. Nu heb ik op
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de verdeeldoos drie stopcontacten waar een spanningfvtnchil van 230 Volt op
Staat. Sluit beide lampen nu maar aan op de verdeeldoos. Ik maak de tekening af.
want dan kun je me aanwijzen hoe de stroom gaat lopen (zie figuur ft.ft). Wat
verwacht je dat de stroomsterkte wordt door de tweede lamp?"

De leerling vindt dat de tekening er
heel symmetrisch uit/.ict: twee
stroomkringen door een zclfde lamp
die allebei zijn uangcslotcn op de
spanningsbron van 230 Voll.

"Natuurlijk is de stroomsterkte
door beide lampen gelijk. want de
stroomkringen hebben dc/elfdc
spanning en de/clfdc weerstand."
Bij het nameten blijkt dit inderdaad te
kloppen.

"Prima. IXwr de stroomkringen
van de lampen gaat dus elk een stroom
van 0,2 Ampere. Hoe groot verwacht
je dat de stroomsterkte is door het
snoer van de verdeeldoos? Op die
verdeeldoos zijn beide lampen

aangesloten. Door iedere lamp afzondcrlijk gaat een stroom van 0,2 Ampere."
De leerling kijkt van de tekening op het bord naar de opstclling op tafel en steh
zieh de stroom voor. Alle stroom moet uit het stopcontact aan de muur komen.
Vervolgens moet de stroom door het snoer naar de verdeeldoos. Na de
verdeeldoos gaat een deel van de stroom naar de ene lamp en een ander deel van
de stroom gaat naar de andere lamp. De totale stroom moet dus door het snoer van
de verdeeldoos, waarna de stroom zieh verdeelt om naar de stroomkringen van
beide lampen te gaan.

"Alle stroom gaat door het snoer van de verdeeldoos, die is dus 2 x 0,2 is 0,4
Ampere?!" De leerling klinkt overtuigd van haar antwoord.

"Zeker weten?" vraagt de leraar. "Meet maar eens na."
Bij het nameten blijkt ook dit te kloppen. De leraar voegt de nieuwe
meetresultaten toe op het bord (zie figuur 6.7).

Figuur 6.6: de stroomkring met twec lampen
via de vcrdecldoos aangcsUxen.

proef 1
proef2
proef3
proef4

proef5
proef6

spanning
V(V)

9
9

18
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230
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stroomsterkte
I(A)

0.2
0.1
0,4
0.2

0.2
0.4

weerstand
R(Q)

R
2 x R

R
2x R

R*
9

Figuur 6.7: het over/icht van de oude en nieuwe meetresultaten.
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We kiezen ook in het tweede voorbeeld voor twee dezelfde grote lampen met
dezelfde weerstand R* om de essentie zo eenvoudig mogelijk weer te geven.

6:

In stap 6 wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de verzamelde
resultaten van minstens twee concrete relevante voorbeelden uit stap 5.

"Als laatste gaan we de resultaten van proef 5 en proef 6 met de grote lampen
met elkaar vergclijken. Wat we nog moeten weten is de weerstand. De weerstand
van den lamp hebben we op R* gesteld. Wat is de weerstand van beide lampen
samen voor dc stroom die uit het stopcontact komt?"
Dc Iccrling heeft het antwoord vlot paraat:

"Uitcraard twee keer zo groot als van een lamp, dus 2 x R*"
Op dc vragende blik van de leraar vervolgt ze met de uitleg:

"Nou, de stroom gaat dan door twee lampen in plaats van een lamp..."
"Gaat die totale stroom van 0.4 Ampere door twee lampen? Of verdeelt de

totale stroom /.ich juist in twee afzonderlijke strömen van 0,2 Ampere?" vraagt de
leraar haar.
Daar heeft dc leraar gelijk in. Ze Staat er opeens wat bedremmeld bij. De leraar
helpt:

"Daarnet heb je ons een prima beeld geschetst: door een lamp gaat een
stroom, door de tweede lamp gaat een even grote stroom en de totale stroom is de
som van de stroom door de afzonderlijke lampen. Vergelijk het maar met een
stroom water: als je een kraan open zet, komt er een stroom water uit. Als je twee
kranen open zet, komt er een even grote stroom bij, dus in totaal is de stroom
water twee keer zo groot. Wat we zoeken, is de weerstand die de stroom
ondervindt. Bckijk het dus vanuit de stroom: wat voor weerstand ondervindt de
stroom water? Als er geen kraan open is, dan is voor de stroom water de
weerstand oneindig groot: het kan niet strömen. Als we een kraan opendoen, dan
is de weerstand een stuk lager en het water kan gaan strömen. Als we twee kranen
opendoen dan kan het water nog gemakkelijker strömen, dus de weerstand is nog
lager. Wij willen niet weten wat de weerstand van de kraan is, maar we willen
weten wat de weerstand is die de stroom ondervindt. De weerstand van beide
kranen is gelijk, maar de weerstand voor de stroom van het water is een stuk
minder, als beide kranen openstaan. Dat doen we ook bij de lampen. Wat wij
willen weten, is hoe groot de weerstand is voor de stroom elektronen die er door
gaat. Dus hoe gemakkelijk de stroom er door kan. Bij twee open kranen is de
weerstand twee keer lager dan bij een open kraan. Zo is ook bij twee lampen,
waaruit de stroom kan kiezen, de weerstand twee keer lager dan bij een lamp. Als
de stroom er twee keer zo gemakkelijk door kan. dan is de weerstand voor de
stroom twee keer zo laag."

De Iccrling kijkt nog wat moeilijk. Ze verklaart haar probleem met: "In het eerste
geval dat de stroom door beide lampjes ging was de weerstand twee keer zo groot:
logisch. Nu bij de grote lampen kan de stroom kiezen tussen de lampen en is de
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weerstand twee keer zo laag? Het verhaal van de kraan begrijp ik wel. maar het
verschil van beide gev allen nog niet helemaal."

De leraar helpt door de proeven met de kleine lampjes en de grote lampen te
vergelijken:

"Bij proef I en 2 moet de stroom eerst door het ene lampje en vcrvolgens door
het andere (zie figuur 6.2). De lampjes staan achter elkaar. in seric noem je dat. IX-
gehele stroom gaat door beide lampjes en de totale weerstand is dus de weerstand
van beide lampjes bij elkaar opgcteld. Bij proef 5 en 6 /ijn beide lampen via de
verdeeldoos verbonden met het stopcontact met dezelfde spanning van 230 Volt.
De stroom kon daarbij kiezen tussen of door de ene lamp te gaan of door de
andere lamp. Deze lampen staan niet achter elkaar. in serie, maar naast elkaar. dat
noem je parallel (zie figuur 6.6). Nu zijn er twee wegen, waaruit de stroom kan
kiezen. Dat gaat voor de stroom twee keer zo gemakkelijk. dus is dc weerstand
twee keer zo laag." De leraar verduidelijkt dit met ecu voorbeeld uit dc
ervaringswereld van de leerling die de leerlingen begrijpen:

"Vergelijk de elektrische stroom maar ecus met een stroom leerlingen." luuilt
de leraar een voorbeeld aan uit de dagelijkse praktijk van de leerlingen. "Jullie
willen met z'n alien tegelijk in dc pauze door een dcur naar buiten. Vecl leerlingen
staan te wachten en een klein stroompje leerlingen kan er uit. Als de
leerlingenstroom door een deur moet en even later nog ecus door ecu dcur, dan
ontstaat er twee keer een opstopping. De stroom wordt dan twee keer
tegengehouden, ofwel de stroom ondervindt twee keer een weerstand. Dat geeft
een heel ander beeld dan als de leerlingenstroom uit twee deuren naast elkaar mag
kiezen. Als er twee deuren naast elkaar waren geweest, dan wordt de
leerlingenstroom minder tegengehouden. De leerlingenstroom was dan 2x zo
groot geweest, dus de weerstand 2x zo klein. Zo werkt het bij elektrische stroom
ook. Bij twee lampjes waar de stroom beide doorheen moet, is de weerstand 2x zo
groot. Bij twee lampen waar de stroom kan kiezen, dus zieh kan verdelcn. is de
weerstand 2x zo klein." Dit voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de leerlingen
verbaasde niemand. Dit is toch niet moeilijk? Het begrijpen van de wet van Ohm
is net zo min moeilijk.

"Vullen we bij proef 6 voor de weerstand in '/i x R*. Dan blijkt, bij
vergelijken van proef 5 en 6 bij gelijke spanning van 230 Volt dat als de
weerstand '/i zo groot is, de stroomsterkte 2x zo groot wordt. De gevonden
regelmaat V = I x R geldt dus in alle gevallen. Meneer Ohm heeft dat het eerst
ontdekt, vandaar dat deze formule 'de wet van Ohm' wordt genoemd. Als
rekenhulpmiddel is de formule händig."

Bij deze stap van het vergelijken van de voorbeelden, komt de docent met
voorbeelden uit een ander vakgebied. De volgende stap is, dat de leerlingen zelf
voorbeelden zoeken uit hun eigen belevingswereld en daarbij de overeenkomsten
en verschillen zoeken met de te leren grote lijn.

r'
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d.2.7 Stop 7; p/aa/5 de gro/e /i/ne/J in <fe ervar/ngsH'CT-e/«/

Bij stap 7 zoeken de leerlingen zelf voorbeelden die ze kennen uit hun dagelijks
leven. Daarbij dient dezelfde samenhang van de grote lijn te gelden als in stap 6.

"Kan icmand me een voorbeeld geven van de werking van de wet van Ohm?
Waar moeten jullie aan denken," vraagt de leraar, "als je dit verhaal hoort?"
Ken Iccrling antwoordt:

"Mijn moeder neemt altijd met de auto een sluiproute om de file op de
rondwcg te vermijden. Voor de verkeersstroom is de file een grote weerstand.
Vandaar dat zij en ook anderen kiezen voor een andere weg. Het verkeer zal
daardoor beter doorstromen. Hceft de verkeersstroom de keuze tussen beide
routes, dan zal de weerstand minder groot zijn en beter strömen. Moet de
verkeersstroom echter eerst de file passeren en dan ook nog door de sluiproute,
dan zou de weerstand aanzienlijk toenemen. Dat zou enorme opstoppingen
gcven."

"Ja, een uitstekend voorbeeld," bemoedigt de leraar. "lemand anders nog?"
F.cn andere Iccrling vertelt:

'•Mijn opa heefl vorige week een %XU.T gekregen. Ren ader bij zijn hart zat
vcrstopt. In hct /.ickenhuis hebben ze nu een ader uit zijn been verplaatst.
Daardoor ondervindt hct blocd om het hart nu minder weerstand en kan het dus
bctcr strömen."

"I let hart pompt met een bepaalde kracht. Nu de weerstand minder is, zaf de
stroom blocd groter worden," zo gaat de leraar er op in. "Ik weet trouwens niet
wat er precies gebeurt: 6f dat de oude ader wordt venvijderd en de nieuwe ader
met minder weerstand er voor in de plaats komt, öf dat de nieuwe ader naast de
oude ader komt te lopen. Weet jij dat?"
De leerling schudt het hoofd.

"Nee? Kun je dat eens vragen aan opa? Gaat het goed met hem?"
De leerling knikt instemmend.
Weer een andere leerling vertelt:

"Ik hoorde van mijn zus dat ze de wet van Ohm vergelijkt met de wet van

Op de vragende blik van de leraar gaat ze lachend verder:
"Die naam heeft ze zelf verzonnen: 77wM/e is net zoiets als Ohm. Je bent

Verliefd (V) en daardoor komt er een stroom van kusjes (I). Hoe meer je Verliefd
bent, des te groter de stroom kusjes. Tenzij je ze tegenhoudt, die stroom kusjes.
Dus athankclijk van je weerstand (R) komt de strooin kusjes op gang. Hoe kleiner
de weerstand, des te groter de stroom kusjes. Deze voorstelling gebruikt ze altijd
om de wet van Ohm beter te begrijpen."

Het gebruik van eigen voorstellingen helpt een formule beter te begrijpen. De
fysisch correcte manier van weergave van de wet van Ohm is dat de grafiek van
de stroom uitgezet tegen de spanning een rechte is. De stroom en de spanning zijn
dus recht evenredig. Daardoor wordt echter de betekenis van de formule zelf niet
begrepen. Neem bijvoorbeeld de uitspraak "In een salonorkest is de waardering
voor een cellist en een contrabassist omgekeerd evenredig met het aantal noten dat
ze spelen". Een algemene uitspraak die de meeste mensen niet begrijpen. Pas na
het voorbeeld "een cellist speelt drie keer zoveel noten als een contrabassist, maar

de waardering voor de contrabassist is juist drie keer zo groot" komt de boodschap
over. Een voorbeeld geven van een grote lijn komt vaak al duidelijker over dan de
grote lijn zelf.

Als voorbereiding van de volgende les over het gebruik van de wet van Ohm geefl
de leraar een voorbeeld uit het dagelijks leven om over na te denken:

"Volgende keer gaan we bekijken hoe jullie fietslamp precies werkt. Ik hoop
dat je na die les begrijpt dat als je voorlamp stuk is. binnen kortc tijd ook je
achterlamp zal doorbranden." Een voorbeeld uit het dagclijkse leven (Holtjes,
1966) waar veel scholiercn uit de basisvonning nice tc maken hebben.

- en

Plaatsen we de stappenplannen van de leer- en de lesmethode naast elkaar (llguur
6.10), dan zien we als verschil dat bij de leermethode het stappenplan uit 8 stappen
bestaat en de lesmethode uit 7 stappen.

De overeenkomsten tussen de stappenplannen van de leer- en lesmethode /.ijn
groot.
1. Stap I is bij beide het afbakenen van het gebied waarnaar je kijkt, ofwcl hel

bepalen van de context.
2. Stap 2 van de leermethode is relevante voorbeelden verzamelcn. Hierbij

kunnen alle relevante voorbeelden bekeken worden. Bij stap 2 van de
lesmethode wordt een eerste voorbeeld gegeven, pas later volgen nog eer
voorbeelden.

3. Stap 3 en 4 van de leermethode is het verwoorden en opdclen in kleinst
mogelijke zinnen. Dat zelfde gebeurt in de lesmethode in slechts e^n stap 3,
het koppelen van het voorbeeld aan de grote lijnen.

4. Stap 5 van de leermethode komt overeen met stap 4 van de lesmethode: het
weergeven van de grote lijnen.

5. Bij stap 6 van de leermethode worden alle verzamelde voorbeelden gekoppeld
aan de grote lijn. In stap 5 van de lesmethode moet nog minstens edn relevant
voorbeeld besproken worden, mogelijk zelfs meer dan een voorbeeld.

6. Stap 7 van de leermethode komt overeen met stap 6 van de lesmethode: het
weergeven van de overeenkomsten en de verschillen tussen alle voorbeelden.

7. Stap 8 van de leermethode komt overeen met stap 7 van de lesmethode: de
leerling aanmoedigen om voorbeelden uit het dagelijks leven te vergelijken
met de gevonden grote lijn voor kennistransfer.

M
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Voorbccldgesluurd leren

itapl
.Up 2
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•Uq>7
ttp8

baken hei gcbicd waamaar je kijkt af
verzamel relevante voorbeelden

verwoord de voorbeelden

maak de kleinst mogelijke zinnen
van de verwoording
geef dc grote lijnen en de begrippen
weer
plaats de voorbeelden bij de grote
lijnen
zoek ovcreenkomsten en verschillen
plaals de grote lijnen in de erva-
ringswereld

Voorbeeldgestuurd lesgeven

stap 1
stap 2

stap 3

stap 4

slap 5

slap 6
stap 7

baken het gebied waamaar je kijkt af
geef een relevant voorbeeld

koppel het voorbeeld aan de grote
lijnen

geef de grote lijnen en de begrippen
weer
geef minstens twee relevante
vourbeclden
zoek overeenkomsten en verschillen
plaats de grote lijnen in de ervarings-
wereld

Kiguur 6.10: de stappcnplannen van de leer- en lesmethode van voorbeeldgestuurd onderwijs.

I let grootste verschil tussen het stappcnplan van de leermethode en van de
lesmethode is, dat dc twee stappen 3 en 4 van de leermethode in de enkele stap 3
van de lesmethode plaatsvindt. Bij de leermethode moet de leerling bij stap 3 de
voorbeelden verwoorden en vervolgens bij stap 4 de verwoording opdelen in de
kleinst mogclijkc /innen zonder informatieverlies. Deze kleinst mogelijke zinnen
geven alle eigenschappen van de begrippen weer die belangrijk zijn. Daardoor
wordt een complex begrip uiteengerafeld tot een aantal feitelijke eigenschappen.
Dit gebeurt aan de hand van de verwoording die de leerling zelf maakt en dus ook
zelf begrijpt. Bij stap 3 van de lesmethode daarentegen verwoordt de docent het
begrip. In dc verwoording door de docent schuilt het gevaar dat de docent er te
snel vanuit gaat dat de leerlingen het nieuwe begrip daadwerkelijk begrijpen. Een
voorbeeld is het te snel gebruiken van afkortingen van begrippen die na een keer
noemen al bekend worden verondersteld. Ook kan het voorkomen dat de docent
nieuwe begrippen aanduidt met Jeze of </«.' terwijl zij op het bord wijst. Wanneer
de schrijvende leerling niet ziet waarnaar de docent verwijst, kunnen mogelijk
misconcepties ontstaan door een verkeerde koppeling van eigenschappen aan
nieuwe begrippen. Dat deze ene stap 3 in de lesmethode dezelfde funetie heeft als
de twee stappen 3 en 4 bij de leermethode, geeft de belangrijkheid aan van deze
ene stap. Het koppelen van het voorbeeld aan de grote lijnen moet dus in zo klein
mogelijke stapjes geheuren. De docent moet met woorden aan de leerlingen
uitleggen dat het concrete relevante voorbeeld dat de docent heeft gekozen,
evident is om de nieuw te leren grote lijnen te begrijpen.

Het grote verschil tussen de leer- en lesmethode is de verwoording. Bij de
leermethode worden de nieuwe begrippen door de leerling verwoord en bij de
lesmethode door de docent. Bij het klassikaal - frontaal auditief - lesgeven speelt
de bekwaamheid van de leraar een grote rol om de nieuwe begrippen te
verwoorden en over te breiigen. In de volgende paragraaf wordt deze
bekwaamheid van leraren besproken.

6 3 De bekwaamheid van leraren

Het voorbeeldgestuurd lesgeven integneert kenmerken van het nieuwe lercn bij
klassikaal onderwijs. Bij klassikaal lesgeven is het pedagogisch en didactisch
handelen van de leraar van cruciale hetekenis. De kwaliteitsbewaking van de
bekwaamheid van leraren is een zorg voor de overheid die ik beschrijf in 6..V 1. IX*
overheid heeft om de kwaliteitsbewaking te kunnen garanderen, beroepsproficlen
geformuleerd. De daaruit afgeleide gewenste competcnties voor leraren noem ik in
6.3.2. De door de overheid aanbevolen pedagogische en didactische activilcitcn,
die leraren moeten ontplooien om lesbekwaam tc zijn. besprcek ik in 6.3.3.

6. J. /

Volgens de Inspectie van Onderwijs is de aandacht voor kwaliteitszorg de luttte
jarcn op de scholen ontegenzeggclijk toegenomen, aldus haar verslag over de Staat
van onderwijs in Nederland in 2001 (Inspectie. 2002).

De overheid heeft een belangrijke permanente verantwoordclijkhcid voor het
garanderen van de kwaliteit van de leraar. Het instrument van ccn in- of cxtcmc
ijking van de vakdidactische kwaliteit is echter in het algemeen nog onbekend. Dc
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking moet vorm krijgcn binnen ecn
dynamisch stelsel van beroepsprofielen, bekwaamheidseisen en de toetsing
daarvan. In het najaar van 2001 heeft de minister van OCenW (MinOC'enW, 2001)
een voorstel voor een 'Wet op de Beroepen in het Onderwijs' naar de Tweede
Kamer gezonden. In deze profielen worden de verschillende activiteiten van de
leraar vrijwel volledig beschreven in samenhang met de bedoeling daarvan.
Hieruit is afgeleid wat van de leraar verwacht wordt en in welke eontexten deze
het werk uitvoert. De Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit I.craren
(SBL) werd gevraagd een hanteerbare en in de dagelijkse praktijk hcrkenbare
standaard voor de basisbekwaamheid van de leraar te ontwikkelen. Op de cd-rom
'Leraar: beeiden van bekwaamheid' van de SBL (2002) wordt de
leraarsbekwaamheid beschreven. Het geheel van de gewenste bekwaamheden is
gedefinieerd in termen van gewenste opbrengst. De gewenste opbrengst wordt
(politiek-) maatschappelijk bepaald.

In enkele hoofdlijnen kan een referentiekader voor goed onderwijs als volgt
worden geschetst:
• goed onderwijs doet recht aan de psychologische basisbehoeften van lerenden;
• goed onderwijs helpt lerenden de maatschappelijk noodzakelijke, voor hen

haalbare en door henzelf gewenste leeropbrengsten te leveren; die hulp is
effectief en efficient;

• goed onderwijs is bij de tijd en in ontwikkeling, wat betreft inhouden,
materialen en werkwijze;

• goed onderwijs is veranrwoord gezien de eigen identiteit van dc
onderwijsinstelling, de actuele praktijk in het onderwijs en de actuele stand
van zaken in de onderwijskundige theorie.
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Voor dit referentiekader bestaat een breed draagvlak in en buiten het onderwijs.
aldus de SBL (2002). De bekwaamheidseisen voor leraren werden ingedeeld in
zeven competenties die ik in de volgende subparagraaf beschrijf.

voor

I)c SIJI. (2002) heefi de kenmerken van goed onderwijs vertaald naar de
verantwoordelijkhcdcn van dc leraar middels de definitie van zeven competenties.
De leraar is:
1. /M'f/<j#ox/.v<'/i competent: de leraar draagt zorg voor het realiseren van een

veilige leeromgeving voor lcerlingen;
2. (w/t-Mt/acr/w// compete«/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van een

krachtigc leeromgeving voor leerlingen;
3. //i/«r/>tr.vf>w«///i fo/w/H'/f«/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van

samen gaan van en samenwerken met leerlingen;
4. o/-j,'MM/.vM/or/.vcA fow/H'/t'«/: de leraar draagt zorg voor het realiseren van

structuur in de leeromgeving voor leerlingen;
5. CHW/H'/I'«/ />» .vu/nemtwifa/yj met collega's: de leraar draagt bij aan het

realiseren en het verder ontwikkclcn van het pedagogisch/didactisch klimaat
van de school en dc kwaliteit van de werkverhoudingen en de organisatie van
de school;

6. foffi/vfc'/jf //i .«wncMU'erfo/ig met anderen buiten de school, met name met
ouders en collega's van andere instellingen: de leraar draagt bij aan het
realiseren en de ontwikkeling van de samenwerkingsrelatie met mensen en
instellingen in de omgeving van de school;

7. ro/M/?c/CMf /M re/7ec7/c CM oMftw/fcJfcc/iMg: de leraar onderzoekt en ontwikkelt
opvattingen en bekwaamheden ten aanzien van de verschillende aspecten van
beroepsuitoefening.

Met de beschrijving van de zeven competenties worden de aspecten van
bekwaamheid, als genoemd in het wetsvoorstel, volledig gedekt: het handelen in
het onderwijsleerproces met de competenties 1 t/m 4, het werken binnen een
onderwijsorganisatie door competenties 5 en 6 en het algemeen professioneel
handelen door competentie 7 (zie figuur 6.11).

pädagogisch
(vak)didactisch
interpersoonlijk
organisatie

met
leerlingen

1
2
3
4

met
collega's

5

met
omgeving

6

met
zichzelf

7

Figuur 6.11: de indcling van de zeven competenties voor leraarsbekwaamheid naar de Stichting
Samenwcrkingsorgaan Bcroepskwalitcit l.eraren (SBl.. 2002).
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Mijn onderzoek is vooral gericht op de pedagogische (1) en (vakWidactischc (2)
competenties van de leraar in klassikaal onderwijs. C)p de aanbevolen didactische
werkwijzen ga ik in de volgende subparagraaf nader in. Ze blijken perfect tc
sporen met de didactiek van voorbeeldgestuurd onderwijs.

6. 3. i t/w/or/wrAf «rf/v/feifeM

Hoewel in de wet geen didactische werkwijzen worden voorgeschreven. /ijn er
karakteristieken geformuleerd voor wenselijk geachte didactische activiteiten. Dc
probleemstelling is vooral gericht op onderwijs in de basisvonning van het
voortgezet onderwijs, vandaar dat ik de karakteristieken bespreck die daarvoor
geformuleerd zijn.

In augustus 1993 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs begonnen met de
invoering van de basisvorming. In de basisvorming wordt een gemeenschappelijk
curriculum aangeboden aan alle leerlingen in de eerste Case van het voortge/ct
onderwijs. Het gemeenschappelijk curriculum omvat algemene en vakspecilicke
kemdoelen die richtinggevend zijn voor de leerinhouden van de vakken. Voor 15
vakken werden kemdoelen vastgesteld, die door alle leerlingen in twee tot vier
jaar bereikt zouden moeten worden. Daamaast werd ook een verandering
verwacht in de aard van het onderwijsleerproces. Het Procesmanagement
Basisvonning (PMB) heeft in 1993 drie kemkarakteristieken geformuleerd aan de
hand waarvan wenselijke didactische activiteiten konden worden afgeleid: (T)
toepassen, (V) vaardigheid en (S) samenhang. De/e zogenaamde TVS-
karakteristieken (PMB, 1993a, 1993b) geven de richting aan van het didactisch
handelen:
T) roe/?a.v.vwg.v£t'r/<7»//;c'K/ betekent dat de manier waarop kennis aan de

leerlingen wordt aangeboden levensecht dient te zijn. De kennis dient
gekoppeld te worden aan voor de leerling herkenbare situaties uit de
leefwereld. Toepasbaarheid vereist, dat de leerling iets met de kennis kan
doen, zowel als persoon als in het maatschappelijk functioncren.

V) Niet alleen kennis en inzicht, maar ook vaa/v//#//e</t'M zijn van belang om aan
te leren. Dit dient in samenhang te gebeuren met de toepassing (T). Het
kunnen vakspecifieke vaardigheden zijn, maar ook vakoverstijgende
vaardigheden.

S) Kennis en vaardigheden voor alle vakken dienen in samenhang met elkaar te
worden aangeleerd. 5tf/wen/z«/j# in leerinhoud komt tot uiting in samenhang
tussen vakken en leerstofgebieden. Dit kan uitmonden in overleg tussen
vaksecties op basis van overeenkomstige kemdoelen, in het gebruik van
thema's (projectonderwijs), in vakkenintegratie, en in versterking van relaties
tussen onderdelen van de leerinhoud.

De TVS-karakteristieken zijn heel goed terug te vinden in voorbeeldgestuurd
onderwijs. De (T) toepassingsgerichtheid komt tot uiting bij het koppclen van
levensechte voorbeelden uit het dagelijks leven aan de lesstof, de (V) vaardigheid
in het uitvoeren van het stappenplan dat vakonafhankelijk toepasbaar is, en de (S)
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samenhang komt tot uiting in de voorbeelden uit het dagelijks leven waarbij de
vakintegratie logisch is.

In de volgende paragraaf ga ik in op het huidig pedagogisch en didactisch
handelen van de leraar. Als eerste bespreek ik de mate van toepassen van de TVS-
karakteristieken zoals die uit onderzoek naar voren komt.

6.4 l»edaj»oj{i.Nch en didactisch handelen

Volgens onderzoekers bevat de didactiek van aitffaririe* /mvi kenmerken van de
aanbevolcn TVS-karakteristieken. In 6.4.1 bespreek ik onderzoeksresultaten
waamit blijkt in hoeverre dc didactiek van auf/if/i/u'* /e/r/i in de basisvorming
wordt gevolgd. Daarbij let ik vooral op oorzaken waardoor niet alle leraren
lesgeven volgens de aanbcvolen karakteristieken In 6.4.2 geef ik het huidig
pedagogisch en didaclisch handelen van leraren in de basisvorming weer, zoals de
Inspectie d;it rapporteert. Daarna beschrijf ik in 6.4.3 de ideale situatie voor
didactisch handelen. zoals die uit onderzoek naar voren komt opdat meer meisjes
het vak natuurkunde kiezen in de basisvorming.

/II/Z/KV^/C* /o™ wordt beschouwd als een didactiek die de TVS-karakteristieken
voor het didactisch handelen van de leraar bevatten (Roelofs en Houtveen, 1990;
Roclofs iv «A 1996). De didactiek heeft vier kenmerken die het authentiek leren
bevorderen: 1) constructie van kennis in complete taaksituaties, 2) gerichtheid op
de leefwereld, 3) relevantie van leren voor buitenschoolse situaties en 4)
communicatie en samenwerking. De vier kenmerken kunnen als volgt worden
toegelicht:
1. Constructie van kennis in complete taaksituaties betekent dat leerlingen te

maken krijgen met betekenisvolle taken. De taken hebben een procesgericht
karakter, waarbij sprake is van verwoording van denkprocessen en reflectie
op regulatieprocessen.
Gerichtheid op de leefwereld van leerlingen en hun persoonlijke voorkennis,
doordat docenten bij hun keuze van hun lesonderwerpen aansluiten bij de
belevingswereld van de leerling. Er is aandacht voor preconcepties van
leerlingen. die misconcepties kunnen blijken te zijn.
Relevant voor het leren zijn ervaringen buiten school. Leeropbrengsten reiken
in de optiek van authentiek leren verder dan het verdienen van een
schoolcijfer, gegeven door de docent. Bij taken en opdrachten worden
leerlingen geplaatst in de rol van kennisgebruiker. Bij de instruetie legt de
docent contact met de actualiteit en hanteert daarbij verschillende media
waardoor dat contact mogelijk wordt (zoals computer, tv).
Communicatie en samenwerking. waardoor kennisverwerving tot stand komt
door leertaken waarin sprake is van onderlinge interactie en samenwerkend

2.

3.

4.
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leren. De docent biedt de faciliteiten voor het groepsproecs en spreekt
leerlingen aan op de door hen gevolgde aanpak.

Een onderzoek van Roelofs en Houtveen (1994) naar de didactiek van authentiek
leren op scholen. bestond uit een vragenlijst die gestuurd is aan 90 scholen; per
school aan een docent wiskunde en een docent Nederlands. Hit de rcsultaten blijkt.
dat de wenselijk geachte didactische karakicnslicken riHyw.\\v/Mx'\iji'ni7i//itw«/,
FaarJ/j?/»t'Jf« en SummAu/it; in de basisvorming slechts mondjesmaut worden
gerealiseerd. Dit geldt met name voor het meest complexe cn oinvattende aspect
van authentiek leren, namelijk de combinatie van de/c karakleristiekcn: de
realisatie van een construetieve leeromgeving. Tcr verklaring van de geringe
realisatie wordt als belangrijkste conditie gevonden. de mate waarin de leraar zieh
competent voelt. Docenten die het gevoel hebben voldoende deskundig le /.ijn om
les te geven in de basisvorming. realiseren in hogerc male een didactiek van
authentiek leren, dan zij die dat gevoel minder hebben. Niet allccn leerlingen zijn
dus onzeker, maar leraren net zo goed.

In een dieptestudie van Roelofs ff <W. (1999) aan drie hrede
scholengemccnschappen werd bij een enquete onder 570 leraren en 2900
leerlingen gekeken in hoeverrc de didactiek van authentiek leren werd toegepust
door leraren. Daaruit bleek dat activiteiten buiten het leerhock om. startend hij
individuele interesses en behoeften van leerlingen, slechts weinig voorkomen.
Leraren houden zieh vooral vast aan het strakke programma van het leerbock. De
docenten voeren als argument voor hun huidige lespraktijken aan, dal eersl de
basiskennis dient te worden aangebracht alvorens gewerkt kan worden volgens
kenmerken van authentiek leren. Als verklaring dat hei begrijpelijk is dat
authentiek leren tot nu loe nauwelijks wordt gerealiseerd, geven Roelofs t-7 <//. aan,
dat dit mogelijk komt omdat de docenten niet beschikken over de benodigde
vaardigheden om een didactiek van authentiek leren vorm te geven. Met
stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven wil hen daarbij behulpzaam zijn.

Net als leerlingen hebben dus ook leraren last van onzekerheid over hun eigen
competentie. Voorbeeldgestuurd lesgeven wil door het bieden van het stappenplan
leraren steunen om via de induetieve weg - uitgaand van onzekerheid - volgens de
gegeven TVS-karakteristieken van de overheid pedagogisch cn didactisch te
handelen.

6.4.2 D/dac/rsc/i w </e /vafa//it vo/gens de overAtf/rf

De Inspectie (2002) steh in haar verslag vast dat binnen het kwaliteitsbeleid van
de scholen het vakdidactisch handelen van leraren niet of nauwelijks een rol
speelt. Ongeveer 80 procent van de leraren mist een instantie die hen als leraar
helpt om zieh te ontwikkelen en die hen inspireert in hun beroep. Voor zover het
gaat om vakdidactiek voorzien schoolleiders niet in dit gemis; zij hebben
doorgaans weinig zieht op de kwaliteit van de vakdidactiek. In het onderzoek van
Van Tienhoven (2000) geeft bijna tweederde van de leraren aan, dat de
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schoolleiding niet op de hoogte is van wat er in de klas gebeurt. Leraren
functioneren dus vrijwel autonoom wat betreft vakdidactisch handelen.

De Inspectie van hct Onderwijs meldt in haar verslag over het jaar 2001
(Inspectie, 2002) dat ze de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in
88 procent van de bijgewoonde lessen positief heeft gewaardeerd. Bij de
beoordeling is ze uitgegaan van basale voorwaarden binnen het
onderwijsleerproces, zoals: positieve persoonlijke aandacht voor leerlingen. zorg
voor cen gocd werkklimaat, structuur in dc opbouw van de les, voldoende
kwaliteit in de uitleg en de controle op de voortgang van leerlingen.

In hct eersle leerjaar van alle schoolsoorten is de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen goed te noemen, constateert de Inspectie. Op het VMBO en
HAVO wordt deze minder sterk in het tweede leerjaar. In MAVO-3 en HAVO3-4
houdt dezc matige pedagogische en didactische kwaliteit aan. Op alle
schoolsoorten hebben Icraren van de algemene vakken (exacte vakken, talen,
zaakvakken) dc mecste moeite met het realiseren van een goed werkklimaat in de
klas. Lessen waarin Icraren (bijna) uitsluitend frontaal klassikaal lesgeven. vond
de Inspectie betrekkelijk vaak van mindere kwaliteit.

In hct MAVO (thans VMBO) is het frontaal klassikale lesgeven de dominante
werkvorm; dcze necmt toe in de loop van de leerjaren 1 tot 4. In de leerjaren 4-5
HAVO en 4-5-6 VWO neemt het zclfstandig werken door leerlingen weliswaar
toe, maar de frontaal klassikale aanpak is in het eindexamenjaar van HAVO en
VWO in ruim de helft van de lessituaties toch de overwegende didactische
werkvorm, constateert de Inspectie in haar verslag over 2001. Het ligt voor de
hand, dat er een relatie bestaat tussen de aard van het vak en de daarin toegepaste
didactische werkwijze. De frontaal klassikale aanpak is het meest waargenomen in
de lessen geschiedenis, vreemde talen en natuurkunde, aldus de Inspectie.

De Advicsraad voor Wetenschaps- en Technologiebeieid geeft in haar
verkenningsrapport over hoe het onderwijs er in 2010 uit zal zien nadrukkelijk aan
"dat zij, zeker waar het het funderend onderwijs betreft, geen radicale overgang
verwacht van het traditionele naar een nieuw type onderwijs. Wei zal er nääst de
huidige onderwijspraktijk meer ruimte zijn voor andere opvattingen over kennis,
leren, didactiek, leraren en schoolorganisatie, dan in het verleden het geval is
geweest" (AWT, 2002). De venvachting is dus dat de traditionele klassikale
manier van lesgeven in de basisvorming niet radieaal zal verdwijnen.

Zeker in de basisvorming zal de huidige situatie van klassikaal lesgeven in de
toekonist nog veelvuldig gebruikt worden. In de volgende subparagraaf beschrijf
ik het ideaalbeeld van didactisch handelen opdat meer meisjes natuurkunde
kiezen.

142

6.4. i Aesc/iryVing von Art tt/ft*//6ee/J vc/n </MAjt7iuVr tomic/en

Onderzoek van Alting (2003) geeft aan wat docenten kunnen doen /odat meer
meisjes na de basisvorming natuurkunde kiezen. in de steekwoorden: MM/,
wTfrowwtT? en faexanfo/;/M?;'</. Op grond van wat er uit onderzock en
praktijkgegevens al bekend is over wat meisjes aanspreekt. vormt Alting een bceld
van de ideale toestand: de /</i'<i/ SftWf Zij vergelijkt dit ideaalbceld met de
bestaande onderwijspraktijk: de .4<vw<// 5/ure. Uit hct onderzoek blijkt dat er
(meer) aandacht moet worden besteed aan hct (1) «wf van natuurkunde in de
lessen. Verder moet de docent bij de keuzebegeleiding (2) «vfrr>i/ir<7i hebben in
dc capaciteiten van meisjes voor natuurkunde cn hct vak moet (3) ft>t*,i»<»«*<7»/A; zijn
voor dc leerlingen qua moeilijkheidsgraad. variatic in onderwernen, orde en
structuur. Deze punten licht ik hieronder toc.

De sterkste voorspeller van de keuze van meisjes voor hct vak natuurkunde is hct
(1) nur van het vak. Leerungen die natuurkunde nuttig vonclen, praatten significant
vaker dan andere leerlingen over oplcidingen en beroepen waar natuurkunde voor
nodig is. vooral met hun ouders. Leerungen vonden dat docenten tijdens hun
lessen veel meer met voorbeelden moesten komen over hct nut van hct vak
natuurkunde voor later. Het m*/ blijkt bij voorbecldgestuurd onderwijs uit het
starten van de les met voorbeelden uit het dagelijks leven.

De door de docent verwachte keuze voor het vak vormt cvcnccns cen sterke
voorspeller van de keuze door meisjes. Die keuze hangt samen met een niet-
stereotiep beeld van, of ook (2) verfrouwew in, de eigen capaciteiten. De door
Alting onderzochte meisjes kozen vaker natuurkunde naarmate zij aangaven een
positief advies te hebben gehad van hun docent natuurkunde. Docenten
natuurkunde zouden op zijn minst aan meisjes, met voldoende of betere resultaten
in de natuurkunde, kunnen verteilen dat zij op grond van hun prestaties hei vak
natuurkunde en/of exact technische sector kunnen kiezen. Dit advies zou
vergezeld kunnen gaan van informatie over vervolgopleidingen en beroepen waar
natuurkunde voor nodig is, maar niet van een gesprek over de toekomstplannen
van de meisjes in het algemeen. Praten over de toekomstplannen in het algemeen
zou te veel uitmonden in het meegaan in de mogelijkheden die een meisje voor
zichzelf ziet, zonder dat informatie wordt geboden over mogelijke aantrekkelijkc
alternatieven waar zij nog niet bij Stil heeft gestaan, aldus Alting. Het vcr/wwwt'n
blijkt bij voorbeeldgestuurd onderwijs door het lesgeven vanuit de onzekerheid
van de leerling. De induetieve denktrant zorgt daarvoor. Bovendien krijgcn
onzekerheden volle aandacht bij de discussie in de verduidelijkingsdialoog. Zowel
in de discussie met medeleerlingen als met de leraar.

Door de presentaties van de leerstof komt onder andere de (3) fo?g<//ifc7(/&A<:'/</tot
uiting: variatie in de leerstofonderdelen die een brede, oriCntcrendc aanpak
implieeert, een goed op de capaciteiten van de leerlingen afgestemde
moeilijkheidsgraad van de leerstof, ook tot uiting körnend in gemak als kenmerk
van het klasklimaat 'de meeste leerlingen vinden natuurkunde gemakkelijk", cn
geen selecterend proerwerk vlak voordat de keuze moet worden gemaakt. Verder
verdient het aanbeveling af te zien van een te eenzijdige, diepgaande en op selectie
gerichte behandeling van natuurkunde in het tweede leerjaar, het gebruiken van de
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wiskundecijfers als indicator voor toekomstig succes in natuurkunde en het
gebruiken van een helder gestructureerd, qua taalgebruik en illustraties niet
stereotyperend, leerling-gericht leerboek. Op schoolniveau zouden maatregelen
genomen moeten worden om negatieve efTecten van störend gedrag van jongens
op waardering van meisjes voor natuurkunde tegen te gaan. De toe#a/jte////Wi?/d
bij voorbecldgestuurd onderwijs blijkt uit de transfer van kennis met eerder
opgcdane ervaringen waarmee de nieuwe leerstof wordt vergeleken.

Bovenstaandc punten: MI//, ver/rouue/j en /oega;iJte/;yA:A?/</ gelden als
aanbevclingen van wat Icraren kunnen doen zodat meer meisjes natuurkunde gaan
kie/en. In voorbceldgestuurd lesgeven zijn de drie genoemde punten nadrukkelijk
aanwczig. Ook voor andere vakken zullen deze aanbevelingen het didactisch
handclcn van leraren positief beTnvloeden. De docent neemt bij klassikaal
lesgeven een centrale plaats in, die ik in de volgende paragraaf bespreek.

6.5 Centrale rol van de docent bij het lesgeven

Bij klassikaal lesgeven heeft de docent een centrale rol. De interactie tussen leraar
en lccrlingcn neemt daarhij een bclangrijke plaats in. In 6.5.1 bespreek ik dat de
interactie van lernar en leerling vaak - onbcdoeld - genderafhankelijk is. Leraren
laten zieh misleiden door de onzekerheid van meisjes. In de vorige hoofdstukken
bleek al dat meisjes zieh zekerder voelen als er wordt lesgegeven volgens de
inductieve denktrant. Bij leraren, die een denkniveau hoger de deduetieve
denktrant beheersen, ontstaat bij inductief lesgeven het gevoel 'van achteren naar
voren' les te moeten geven. Dit gevoel, de anti-didactische inversie, wordt
overwonnen door het stappenplan aan te houden. In 6.5.2 bespreek ik hoe het
stappenplan leraren zekerheid geeft. hetgeen hun competentiegevoel verhoogt.
Vervolgens bespreek ik in 6.5.3 hoe ordeverstoringen bij voorbeeldgestuurd
onderwijs kunnen worden omgebogen tot een wezenlijk onderdeel van het leren
van de leerling. Dit versterkt het verhoogde competentiegevoel van de leraar,
waardoor de kwaliteit van het didactisch handelen toeneemt.

6.5. / Gc7t</mj/ft<»tA(.7(/te /nterac/ie fassen /eraar en /ee/7/ngen

De interactie tussen leraar en leerlingen staat bij lesgeven centraal. In het
emancipatierapport 'Een kristal van kansen' (MinOCenW, 1998) staat te lezen:
"Er moet een cultuuromslag bij docenten komen om te leren omgaan met indi-
viduele verschillen, zeker ook sekseverschillen."

Het sekseverschil wordt soms versterkt door de docenten. "Taal - in de zin van
communicatie tussen leerkracht en leerling - blijkt cruciaal", zo vonden Dolle-
Willemsen en Verbiest (1999). "Tot verbazing en soms ook ontzetting van de
leerkrachten, die menen meisjes en jongens gelijk te behandelen. blijkt er in de
klas behoorlijk onderscheid te worden gemaakt. Meisjes laten ze meer
feitenvragen beantwoorden 'Wanneer brak de revolutie uit?* Jongens krijgen
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doordenkertjes: Waarom brak de revolutie uit?' Daarbij maken leerkrachten
vaker oogcontact met jongens; ze luisteren meer naar jongens en /e knikken hen
vaker bemoedigend toe. Dit alles zonder dat ze zieh daarvan bewust zijn." Meisjes
en jongens ontwikkelen zieh in hoge mate naar het verwaehtingspatroon van de
docenten. De argeloze leerkracht trekt uit het /fAc'wtyxrfturc van een meisje en
het (/fA*M/i<//̂ f/ir<yxTf(j/rt' van een jongen snel de conclusie dat jongens weten
waar ze over praten (Volman. 1995). Bij de wet van Ohm noemen meisjes het
lampje bijvoorbeeld 'dat dingetje' in plaats van weerstand. want ze beheersen de
nieuwe stof nog niet. Zelfs broer en /us uit een zelfde ge/in /itten in een
verschillende sociale wereld die hun toekomstverwachting bcpaalt. Dat vloeit
voort uit socialisatie, de latente en manifeste beVnvloeding door het gehcel van
maatschappelijke omgevingsfactoren op de pcrsoonsontwikkeling van de mens.
Toch is het draagvlak voor het serieus nemen van sekseverschillen als hclangrijk
onderwerp binnen het onderwijs nog beperkt. Dat komt omdat dc gcdachtegung
van de meeste docenten is "ik behandel jongens en meisjes gelijk". Daardoor stuat
sekseverschil niet hoog op de agenda genoteerd in dc discussic over gewenste
pedagogisch-didactische aanpak.

Hieronder geef ik een eigen observatie als voorbeeld. Tijdcns een les natuurkunde
aan een groep Studenten beantwoordde de mannelijke docent vragen. De meisjes
werkten samen aan de opgaven en ook een aantal jongens had een groepje
gevormd. De Studenten werkten aan een opgave over elektrische en magnetische
krachten. Onder invloed van die krachten kunnen draadramen gaan draaicn.
Draadramen bestaan uit een rechthoekige draad waardoor een elektrische stroom
loopt. De docent legde het draaien uit met behulp van de zogenaamde /ff/-/»rmu/c.
Eerst aan het groepje meisjes en een half uur later aan het groepje jongens. De
structuur van het gesprek bij de uitleg aan de meisjes verliep ongeveer als volgt.
"Je moet je dit ruimtelijk voorstellen," sprak de docent. Hij verduidelijkte het
figuur in het boek en had een paar handen te kort om dat goed te doen. "Dit stuk is
niet interessant. Dat is geen veroorzaker van het draaien. Laten we eerst een
gemakkelijker situatie bekijken, dit is al een moeilijke." Hij besprak nog eens de
theorie uit het boek. "Klinkt ingewikkeld. Je moet het ruimtelijk zien, dat is nog
ingewikkelder. met al die vlakken. Nooit stereo gehad? Dan is het moeilijk in te
zien. Het is ook een ingewikkelde regel. de Bil-formule." Hen half uur later legde
de docent dezelfde opgave uit aan de jongens, zonder een keer het woord moeilijk
of ingewikkeld uit te spreken. De uitleg aan de jongens leek eerder op een
discussie met gelijkwaardige partners.

Tijdens de nabespreking attendeerde ik de mannelijke docent er op dat hij bij de
uitleg aan de meisjes vijf maal het woord /n«e;7//* had gebruikt en bij de uitleg aan
de jongens geen enkele keer. Daar keek hij verbaasd van op. Zijn verschil in
houding naar de meisjes - moeilijk/moeilijk - en naar de jongens - gelijkwaardig -
verklaarde hij na enig doorpraten, licht blozend. dat een vak als natuurkunde toch
ook niets voor meisjes was. "Dat hebben vrouwen toch niet nodig? Exactheid is
iets voor mannen." Die docent was zelf verbaasd over zijn eigen uitspraak. Het
verschil in lesgeven aan meisjes en jongens blijkt bij docenten onbedoeld wel
degelijk aanwezig te zijn, zeker bij exacte vakken zoals natuurkunde en wiskunde.
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In 1989 startte echter op het Coornhert Lyceum in Haarlem een proef met aparte
meisjes en jongensklassen voor het vak wiskunde, om uit te sluiten dat er bij de
exacte vakken gedifferentieerd werd naar gender. Het eindrapport van deze proef
van Van Bck (1994) vermeldt als voordelen, dat meisjes in een ongemengde groep
meer wagen durven te stellen en dat jongens sneller door de stof kunnen. Als
nadeel Staat vermeld, dat in de klas met alleen meisjes de i//mme vragen van de
jongens gemist werden. Deze conclusie wordt door veel mensen bestreden, omdat
uit andere onderzoeken niet blijkt dat meisjes minder slim zijn in wiskunde dan
jongens. De bcdoeling was om met het project aan te tonen dat meisjes beter in
wiskunde zoudcn prcsteren als ze ook eens alle aandacht van de docenten kregen.

Mijns inzicns is extra aandacht krijgen alleen niet voldoende om onderwijs in de
exacte vakken meisjes te laten aanspreken. Het gaat er om de vragen niet op te
delcn in de schadelijke binaire oppositie van slimme/domme vragen, maar of er op
cen /.odanige manier wordt lesgegeven dat meisjes hun vragen durven te stellen.
Wil je slimme vragen krijgen van meisjes, dan moet je lesgeven op een manier dat
ze hun on/ckerheid overwinnen. Dan krijgen de meisjes meer zelfvertrouwen en
komen ze vanzelf inet spontane readies en met meer en slimmere vragen. Vragen
worden dan niet gesteld door leerlingen die iets niet begrijpen, maar door
Iccrlingcn die aan het zoeken zijn naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van
de te leren grote lijnen. Het stellen van vragen wordt dus gehaald uit de sfeer van
(/o/n cn wi«?/ /><•#/•(//*'«. Vanuit de onzekerheid van de leerling worden spontane
TesftRJmiits um. -In. 'i«vuir, 'gisraugt 'im. «ÜK. Tifil. <1R. 'K. ' r jm * M 'e. v.ex^ejjjksn,. Eeji.
leraar geeft dus niet alleen zelf voorbeelden, maar moet ook samen met de
leerlingen overeenkomsten en verschillen zoeken van de voorbeelden die
voortkomen uit hun spontane associaties. Leerlingen krijgen dus de kans aan de
hand van hun individuele voorbeelden te leren. Onafhankelijk van hun gender.

De leraar kan dus niet de les van tevoren geheel voorbereiden. want zij moet ook
de spontane voorbeelden van de leerlingen bespreken. Het stappenplan biedt de
leraar daarbij houvast.

6.5.2 Sto/>/H'/J/>/(/w #ee/r <A» /eraar een gevoe/ van co/npe/enf/e

Vaak is verondersteld dat het handelen van leraren door bewuste processen wordt
gestuurd (Clark en Peterson, 1986; Corporaal, 1988). Vanuit de veronderstelling
van bewuste processen vindt kennisoverdracht aan leraren-in-opleiding veelal
volgens de aloude deduetieve denktrant plaats (Dolk, Korthagen en Wubbels,
2000). De belangrijkste bezwaren die daaraan kleven zijn (Korthagen, 1998) het
gebrek aan transfer van de onderwijstheorieen naar de praktijk en het
modellerende effect van de opleiding. Uit gebrek aan transfer van
onderwijstheoriefn naar de praktijk blijkt al, dat ook voor leraren de deduetieve
manier van les krijgen niet de optimale is. Het modellerende effect van hun
opleiding zorgt ervoor dat leraren op dezelfde manier gaan lesgeven. Door de
ervaring die leraren als leerling hebben ondervonden met de deduetieve
lesvolgorde. geven ze zelf veelal ook weer deduetief les, hetgeen dus bij
voorbeeldgestuurd onderwijs bewust doorbroken dient te worden.
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Het lesgeven volgens de induetieve denktrant keert de lesrichting om door te
beginnen met voorbeelden en van daaruit de grote lijnen af te leiden. Dit
omdraaien van de lesvolgorde noemde Freudenthal (1987) anti-didactische
inversie (zie 3.4.4). Bij het omdraaien van de lesvolgorde wordt niel uitgegaan van
de zekerheid van de leraar, maar van de onzekerheid van de leerling. IX* leraar
moet dus haar eigen zekerheid als uitgangspunt loslaten. Dat moet de leraar
durven.

Uit onderzoek van Oosterheert. Vermunt cn Vcenstra (2002) bleck dat dc meeste
leraren-in-opleiding niet \w«r»7/ kunnen gaan lesgeven. maar dat lesgeven geleerd
moet worden. Net zoals de kennisconstruetieprocessen van leerlingen de aandacht
moeten krijgen. moeten de kennisconstruetieprocessen van leraren-in-opleiding de
aandacht krijgen. Het bleek dat voor een leraar-in-opleiding de actuele manier van
leren gerelateerd is aan individuele verschillen in lesgeven. Sommigc Studenten
zullen, om de opleidingsdoelen te bereiken, zelfs nuteten leren anders ic leren,
aldus Oosterheert t7 o/. In paragraaf 4.9.3 heb ik aangetoond dat
voorbeeldgestuurd onderwijs met behulp van het stappenplan aansluit bij de grote
diversiteit aan leerstijlen en daarbij sturend optreedt om te komen tot cen
betekenisvolle manier van leren. Binnen de drielagen-structuur hclpt het
stappenplan de individuele student (onderste laag) de leerstijlcn (dc middclste
laag) bij te sturen om te leren (de bovenste laag). Analoog werkt het stuppcnplan
van voorbeeldgestuurd onderwijs de individuele leraar (onderste laag) de
manieren van lesgeven te leren (middelste laag) om goed les te geven (bovenste
laag). De drielagen-structuur kan gebruikt worden bij elk soort leren, dus ook bij
leren lesgeven. Bij het bespreken van het stappenplan van de lesmethode in
hoofdstuk 4 heb ik aangetoond dat de leermethode de leerling zelfvertrouwen
geeft en daardoor leerlingen met een diversiteit aan leerstijlcn stuurt naar de
betekenisvolle leerstijl. Analoog geeft het stappenplan van voorbeeldgestuurd
lesgeven de leraar het zelfvertrouwen om uit te gaan van zijn eigen onzekerheid en
dus bij het lesgeven uit te gaan van de induetieve denktrant.

Door het houvast van het stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs dürft de
leraar, door aeeeptatie van de eigen onzekerheid, de anti-didactische inversie toe
te passen bij het lesgeven. Daardoor ontplooit dc leraar didactische en
pedagogische activiteiten die voldoen aan de aanbevolen TVS-karakteristieken,
waardoor de kwaliteit van didactisch handclen toeneemt. Dat het uitvoeren van het
stappenplan ook de orde in de klas doet toenemen. bespreek ik in de volgende
subparagraaf.

6.5. i Orc/evere/or/ngen o/w^w/gew naar 5/?ontaan /eren

De kwaliteit van lesgeven wordt vaak afgemeten aan de mate waarin dc docent
orde heeft. Boekaerts (1991b) stelde dat leren in klassenverband veel te lang werd
gezien als een kennisoverdrachtproces, waardoor het gedragsveranderingaspect op
de achtergrond bleef. Docenten gingen er stilzwijgend van uit dat de leerlingen
gedragscontrole-technieken beheersten, zoals dat leerlingen zichzelf kunnen
motiveren, hun inzet bewaken, hun leerresultaten attribueren aan de juiste oor-
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zaken, zichzelf betonen of berispen, sociale steun verwerven, enzovoort. Dit is
echter niet het geval. Een aantal positieve resultaten van gecombineerde
trainingsprogramma's, waarin zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele
aspecten van het leerproces worden betrokken wil ik hier bespreken. Borkowski
en Krause (198S), Schunk (1990), en Vauras en Lehtinen (1991) lieten duidelijk
zien dat wanneer trainingsprogramma's zo worden opgezet dat gelijktijdig
aandacht wordt besteed aan het aanleren, bewaken en controleren van
oplossingsstrategieön (metacognitieve vaardigheden) en het bewaken van moti-
vatie, leerlingen meer gemotiveerd en vooral vaardiger worden in het
probleemoplosscn. Als baby waren de leerlingen experts in het spontane leren.
Deze capaciteit neemt later af omdat kinderen /trew gelijkstellen aan Ae^c/ew/
/m-n. Hoe meer leerlingen crin slagen spontaan te blijven leren, des te beter het is.

Bij traditioneel klassikaal onderwijs verwacht de docent bij een goed voorbereide
les binnen een gegeven tijd een bepaaldc hoeveelheid leerstof te behandelen. De
docent wil dit doen met behulp van een goede lesopbouw en bordgebruik. De
lesslol wordt dan voor de leerlingen overzichtelijk gebracht en komt daardoor ook
ovcrzichtclijk in hun schritten. IX- lijn van het betoog zoals de docent die heeft
voorbereid. wordt vcrstoord door spontane readies van leerlingen. Zij gaat uit van
kennis die /eker is en van tevoren vastligt: de deductieve manier van lesgeven.
Voorbeeldgestuurd onderwijs maakt daarentegen gebruik van de induetieve
denktrant van lesgeven door te starten met voorbeelden uit het dagelijks leven die
de leerlingen begrijpen. De sponlane associates van /eerlingen vormen daarbij een
wezenlijk onderdeel van de les en de zelfgeproduceerde voorbeelden worden
bediscussieerd op overeenkomsten en verschillen. De houding van de leraar
verändert dus van 'frontaal auditief lesgeven van de geheel vastliggende les
waarbij orde inoet worden gehouden' naar het 'geven van voorbeelden uit de
praktijk en het bespreken van de spontane reacties en voorbeelden die de
leerlingen aandragen'. De reacties worden bij voorbeeldgestuurd lesgeven dus niet
ervaren als ordeverstoringen, maar als onderdeel van spontaan leren door de
leerlingen. Dit verhoogt het competentiegevoel van de leraar. Volgens Roelofs en
Houtveen (1999; zie 6.4.1) is het competentiegevoel de belangrijkste factor om de
aanbevolen didactische activiteiten te ontplooien en de kwaliteit te verhogen.

Bij voorbeeldgestuurd onderwijs vomien spontane reacties van de leerlingen een
wezenlijk onderdeel van de methode en worden daardoor niet als ordeverstoringen
ervaren. Dit verhoogt het competentiegevoel van de leraar, waardoor de kwaliteit
van het pedagogisch en didactisch handelen toeneemt. Voorbeeldgestuurd
onderwijs is dus een prima klassikaal te gebruiken lesmethode. In de volgende
paragraaf vergelijk ik voorbeeldgestuurd onderwijs met een nieuwe vorm van
leren die geen gebruik maakt van klassikaal onderwijs.

6.6 Overzieht van probleemgestuurd onderwijs (PGO)

In het huidige onderwijs zijn er verschallende vormen van nieuw leren ontstaan
(AWT, 2002), zoals competentiegericht onderwijs, projectgericht onderwijs en
probleemgestuurd onderwijs. Deze vormen van nieuw leren hebben als kenmerk
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de omkering die plaatsvindt van docentgestuurd naar vraaggestuurd leren.
Daardoor laten deze vormen van onderwijs de klassikale lessituatie los. Deze
vormen van het nieuwe leren wil ik graag vergelijken met voorhccldgcstuurd
onderwijs dat wel te gebruiken is in de klassikale lessituatie. IXx>r dc
overeenkomst van de uitvoering in .*/>ron>jt»n van probleemgestuurd onderwijs en
de .v/tf/yv« van voorbeeldgestuurd onderwijs vergelijk ik in de körnende
paragrafen deze beide onderw ijsvormen. Eerst bespreek ik in 6.6.1 de historic van
probleemgestuurd onderwijs, daama in 6.6.2 de uitgangspunten en vervolgcns in
6.6.3 de praktijk.

6.6 / //«for/e von i / j

Bij probleemgestuurd onderwijs is het startpunt van het leren cen />w/>/<rm. Dat is
niets nieuws als je naar de historic van onderwijskundc kijkt. /o 'n 400 jaar voor
Christus gebruikte Socrates bij het onderwijs al dc dialoog. In hei begin van de
negentiende eeuw schreef Marcel (1809) een leerboek waarin de tocnmalige
scheikunde systematisch werd behandeld in 26 c-»m-<r.v<j/;>>».v. IKvc conversations
werden gevoerd tussen cen mooic elegante dame Mrs. B en twee mcisjes van 12
en 13 jaar: Emily, leergierig en intelligent en Caroline, lastig en brutaal. Dit
leerboek was een succes in Engeland en Amerika (Offcreins. 1996). In het begin
van de twintigste ceuw stelde de Amcrikaansc ondcrwijskundigc Dcwey (1902,
1929) in zijn onderwijstheorie de praktische bruikbaarheid van het gelecrde
voorop. Dewey ontwikkelde een /w»/«"'tft'-v/Mwr</ fi/rr/fM/i/m waarbij de
intrinsieke motivatie van de leerling werd verhoogd door constructicve
activiteiten. Zijn uitgangspunt was, dat zonder intrinsieke motivatie geen
betekenisvol leren zou kunnen plaatsvinden. Het curriculum mocst leerling-gcricht
zijn, waarbij leraren leerlingen niet moesten onderwerpen maar moesten
onderwijzen.

Haiverwege de twintigste eeuw was Bruner (1961, 1966) de initiator van
onfr/c/Mcm/ /erew in het onderwijs. Ontdekkend leren confronteert Studenten met
Problemen, die ze vervolgens trachten op te lossen door middel van discussie met
leeftijdsgenoten. Volgens Bruner (1961) leidt ontdekkend leren tot een dieper
inzicht in de werkelijkheid. gee ft het de gelegenheid cognitieve vaardigheden tc
oefenen, bevordert het de intrinsieke motivatie tot leren en stimulecrt het leren van
informatie die betekenisvol is en daardoor beter wordt onthouden.

In 1972 verscheen het boek 'Freedom to learn' van de Psychotherapeut Rogers,
waarin .?ru<y?/i/£?r;c~/i' /eren centraal werd gestcld. In het begin was dc
probleemgerichte aanpak vooral bedoeld om de intrinsieke motivatie te verhogen
van de medische Studenten (Barrows, 1971), maar later plcitte de
onderwijsvernieuwer Barrows (1980) ervoor, met deze aanpak niet allecn kennis
te vergaren maar ook te leren redeneren en problemen op te lossen. Met dit
Studentgericht leren als uitgangspunt, voerde de McMaster Universiteit een
radicale onderwijskundige vernieuwing door (Mustard tr/ <//., 1982). Kenmerkend
voor het onderwijs op McMaster was het werken in kleine groepen, cen sterke
nadruk op zelfwerkzaamheid, een leven lang leren, het gebruik van talrijke
informatiebronnen en samenhangende vakinhoud. Een aanvankelijke theorie, tot
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stand gekomen op basis van de bestaande kennis van de Studenten, werd getoetst
aan de bestaande literatuur en gaandeweg werden de originele opvattingen
herzien. De aandacht verschoof op deze manier van het Meren van de inhoud' naar
het 'proces van informatieverwerking'. Aan de hand van probleemgestuurd leren
vond een //Kronero/u/n/cfi? plaats op de manier zoals een wetenschappelijk
onderzoeker leert.

van /vo/>/efmgt'.v

Dc uitgangspunten van probleemgestuurd onderwijs zijn gebaseerd op twee in het
ondcrwijs gcsignalecrdc problemen (Schmidt en Moust. 1998). Het eerste
probleem is dat de dominante onderwijsaanpak - de les, het college - in allerlei
opzichten nict gocd aansluit bij de individuele talenten en behoeften van
Studenten. De veronderstclling is dat dit komt omdat de Studenten te weinig actief
en persoonlijk betrokken zijn bij wat ze leren. Vandaar dat probleemgestuurd
ondcrwijs de nadruk legt op werken in kleine groepen, waarbij iedere student
vcrantwoordelijk is voor zijn eigen leren en voor het gebruik van gevarieerde
leermiddelcn. Met tweedc gesignaleerde probleem is, dat Studenten niet goed in
Staat zijn oni de geleerdc kennis daadwerkelijk toe te passen waar en wanneer dat
nodig is. Dit fenomcen wordt wel de <Y>/n/>cyt7jft?-/?re.v/a//<>-paradox genoemd:
mensen beschikken wel over de competenties of bekwaamheden, maar zijn niet in
Staat deze te demonstreren als ze een relevante taak moeten uitvoeren. Dit zou
komen omdat ze te weinig gelegenheid krijgen hun kennis toe te passen op
levensechte situaties.

Op grond van bovenstaande gesignaleerde problemen heeft probleemgestuurd
onderwijs tot doel de volgende cognitieve processen in Studenten teweeg te
breiigen (Schmidt en Moust, 1998).
• Activeren van voorkennis. De analyse van een probleem stimuleert het

terughalen van reeds eerder geleerde kennis. Voorkennis vergemakkelijkt het
begrijpen van nieuwe informatie.

• Elaborate van voorkennis. Door de discussie in de onderwijsgroep, zowel
voorafgaand aan de opname van de nieuwe kennis, als nadat de nieuwe kennis
is verworven, bewerken de Studenten de nieuwe informatie actief. De
elaboratie van voorkennis verrijkt de semantische kennisstructuren die verder
ontwikkeld worden. Dit vergemakkelijkt het terughalen van kennis op een
later tijdstip.

• Hcrstructurering van kennis. Constructie van een adequate theorie in de vorm
van een rijk semantisch netwerk, zodat die past op het probleem dat
gepresenteerd wordt, waardoor herstructurering van kennis plaatsvindt.

• l.eren in een context. Het probleem fungeert als een raamwerk voor het
ontstaan van terugzoekpaden in het geheugen, die het terughalen van relevante
kennis ondersteunen wanneer dit noodzakelijk is voor het oplossen van
gelijksoortige problemen.

• Studenten nemen de onderwerpen die ze moeten bestuderen als relevant waar.
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Vertagen van de inthnsieke motivatie. Aangezien de Studenten /elf
verantwoordelijk zijn voor wat ze leren en hoe ze dat doen, neemt de
inthnsieke motivatie tot leren toe. De intrinsieke motivatie wordt cvcnccns
bevorderd door de discussie over de problemen. omdat Studenten zieh
daardoor bewust worden van het gat tussen wat ze weten en wat ze zouden
moeten weten.

6.6. i /Vtuk/yA von /vofe/t*7H#t'.y/UMri/ unJfnv«/5

In Nederland heeft vooral de Universiteit Maastricht praktijkervuring met
probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs is sinds 1974 het
kenmerk, eerst van de Medische Facultcit en later van de hole Universiteit
Maastricht. Bij de Universiteit Maastricht wordt het onderwijs in blokkcn van ccn
week of 6 ingedeeld. Tijdens de/c weken komt een onderwijsgroep, die bcsta.il nit
10 Studenten en een tutor, tweemaal twee uur per week samen om de problemen te
bespreken die gebundeld zijn in een blokbock. In iedere ondcrwijsgrocps-
bijeenkomst worden twee activiteiten ondemomen: de analyse van nieuwe
problemen en de uitwisseling van infonnatie die de Studenten door Zeitstudie
verworven hebben. De bijeenkomsten worden geleid door een studentgesprcks-
leider. De rol van gesprekslcider wordt door alle Studenten bij toerbeurt vcrvuld.

De aard van de discussie die de Studenten voeren, kan worden omschreven als
theorieconstructie. Dit lijkt op de manier waarop wetenschappelijke onderzockcrs
een probleem trachten te begrijpen. De Studenten produceren hypothesen die het
probleem trachten te verklaren. Wanneer de Studenten over het probleem
discussieren, bouwen ze een mentaal model op van de beschreven situatic. Dit is
een proces van kennisconstructie. Ogenschijnlijk lijkt het een chaotische situatic.
maar de Studenten bespreken een probleem op systematische wijze met behulp van
een specifieke procedure die de zevensprong wordt genoemd. In de volgende
paragraaf vergelijk ik de zeven sprongen van probleemgestuurd ondcrwijs met het
stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs.

6.7 Overeenkomsten tussen voorbeeldgestuurd onderwijs en PGO

De zeven sprongen van probleemgestuurd onderwijs zijn:
6.7.1 Sprong 1: verhelder onduidelijke begrippen,
6.7.2 Sprong 2: definieer het probleem,
6.7.3 Sprong 3: analyseer het probleem,
6.7.4 Sprong 4: diep samenhangende ideeSn systematisch uit,
6.7.5 Sprong 5: formuleer leerdoelen.
6.7.6. Sprong 6: bestudeer zelfstandig de stof,
6.7.7 Sprong 7: rapporteer en integreer de nieuwe infonnatie.
In iedere subparagraaf leg ik eerst een sprong van het probleemgestuurd onderwijs
uit. Daarna bezie ik de slap van voorbeeldgestuurd lesgeven aan de hand van het
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voorbeeld van de wet van Ohm, en vervolgens vergelijk ik de sprong met de
overeenkomstige stap van voorbeeldgestuurd lesgeven. De verschillen tussen
probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd onderwijs komen in de
volgcnde paragraaf aan de orde.

Sprong 1 van probleemgestuurd onderwijs is het verhelderen van termen en
begrippen. De onduidelijke termen en begrippen van het probleem moeten aan het
eind van dczc sprong voor alle leden van de groep helder zijn. Zo nodig moeten de
verschillende gebcurtenissen die in het probleem worden beschreven in kaart
worden gebracht.

In het voorbeeld van de wet van Ohm moeten bij stap 1 van voorbeeldgestuurd
lesgeven de gcbruiktc begrippen worden genoemd en eventueel verduidelijkt. De
belangrijke grootheden worden weergegeven met hun aflcorting en met de eenheid
waarin ze worden uitgedrukt. Het gaat bij de wet van Ohm over de spanning,
afgekort met ccn U en uitgedrukt in Volt; de stroomsterkte I in Ampere en de
wecrstand R in Ohm. Zonodig kan het plaatsen van de spanningsmeter en
stroomsterktemctcr in de stroomkring worden uitgelegd. De spanningsmeter geeft
het vcrschil in spanning over de polen van de spanningsbron en de
stroomsterktemeter meet de stroom die door de stroomkring loopt.

Bij stap I van voorbeeldgestuurd onderwijs moeten de feiten uit de onderste laag
van informatieoverdracht worden genoemd en beschreven. Hiermee ligt het gebied
van de werkelijkhcid dat beschouwd wordt vast, het I/M/VCTW o/ Dwcowrre. Stap 1
van voorbeeldgestuurd lesgeven komt overeen met de sprong 1 van
probleemgestuurd onderwijs: verhelder de termen en de begrippen.

6.7.2

Sprong 2 van probleemgestuurd onderwijs is het definieren van het probleem. De
vraag Staat centraal welke verschijnselen verklaard moeten worden in het
beschreven probleem.

Bij de behandeling van de wet van Ohm worden bij stap 2 van voorbeeldgestuurd
lesgeven voorbeelden verzameld. Bij het eerste voorbeeld sluiten we het lampje
aan op de batterij en nieten de spanning en de stroom. Daama nemen we nog zo'n
lampje en plaatsen dat ook in de stroomkring. Deze proef kunnen we herhalen met
twee batterijen. We hebben nu een aantal verschillende meetresultaten en plaatsen
dit in een duidelijk overzicht op het bord.

Bij stap 2 van voorbeeldgestuurd lesgeven worden binnen het L/W/YCTW O/

D/.wvjMr.vt' de voorbeelden beschreven. Deze stap is te vergelijken met de sprong 2
van probleemgestuurd onderwijs: definieer het probleem.
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i. u/w/v5tw Aef /wwA/6.7. i

Sprong 3 van probleemgestuurd onderwijs is het analyseren van het probleem.
Van de leden van de ondenvijsgroep worden alle idcee"n die een verklaring kunnen
geven voor de verschijnselen kort en krachtig geVnventarisecrd. De Studenten
analyseren welke ideee'n en veronderstellingen /ij hebben over het probleeni. Het
doel van deze sprong is het activeren van voorkennis. IX" ideeifn die lijdcns dc/.e

naar voren komen. noteert een van de Studenten i>p het bord.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm worden bij stap 3 van voorbeeldgestuurd
lesgeven de verzamelde voorbeelden in het overzicht vcrgeleken. Dc lecrlingen
vergelijken de meetresultaten op overeenkomsten en verschillen oin dc rvgclmnat
zeit te vinden. Bij het zoeken naar de regelmaat worden tijdens een discussie de
overeenkomsten en de verschillen besproken. om duidelijk naar voren te latcn
komen dat de resultaten van de voorbeelden voldoen aan hun verwachtiiig.

Bij stap 3 van voorbeeldgestuurd lesgeven worden de voorbeelden bckeken, de
verschijnselen besproken en de essentie genotccrd. Dat komt overeen met sprong
3 van problcemgcstuurd onderwijs: analysccr door dc vcrschijnsclcu van licl
probleem te inventariseren en te verklaren.

6.7. 4. t'w .vv.v/t'm<j/i.v<7» M/'/.

Sprong 4 van probleemgestuurd onderwijs is het clusteren van samenhangende
ideeön om deze vervolgens systematisch uit te dienen. Dat gebcurt op basis van
wat Studenten uit de voorkennis weten of menen te kunnen verklären uil de
verschijnselen of gebeultenissen.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm wordt in stap 4 van voorbeeldgestuurd
lesgeven de gevonden regelmaat van de overeenkomsten en de verschillen van de
meetresultaten als grote lijnen weergegeven. In de natuurkunde is het gebruikelijk
de grote lijn op te schrijven in formulevorm. Tijdens het zoeken van dc regelmaat
door het vergelijken van de meetresultaten wordt nadrukkelijk nagegaan dat de
veranderingen in het voorbeeld niet verrassend zijn, maar logisch. Zelfs bij zo'n
eenvoudige wet als de wet van Ohm zal menige leerling toch moeite hebben zieh
er een mentale voorstelling van te maken. Indien de leerlingen de regelmaat zelf
niet gemakkelijk onder woorden kunnen brengen, is het wellicht voor hen een
goede hint om de resultaten op het bord aan te vullen met een kolom waarin de
uitkomst van de te vinden formule Staat. De regelmaat kan daarmee, ook als deze
minder voor de hand ligt, door de leerling zelf worden gevonden.

Bij stap 4 van voorbeeldgestuurd lesgeven wordt de regelmaat van de voorbeelden
door de leerling dus als grote lijnen weergegeven. De regelmaat geeft de
samenhangende ideee"n van de verzamelde voorbeelden weer. Stap 4 van
voorbeeldgestuurd lesgeven is derhalve te vergelijken met de sprong 4 van
probleemgestuurd onderwijs: werk samenhangende ideeön systematisch uit.
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<$. 7.5 S/wwi/j 5:

Sprang 5 van probleemgestuurd onderwijs is het formuleren van leerdoelen.
Leerdoelen zijn vragen die na de discussie in de onderwijsgroep onbeantwoord
zijn gebleven en nadere Studie vereisen. De bedoeling hierbij is dat de groep
afspraken maakt over wat ieder voor zieh voor de volgende bijeenkomst gaan
bestuderen, door te bepalen wat ze wel en niet wet en of wat tegenstrijdig blijkt te
zijn.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm moeten in stap 5 van voorbeeldgestuurd
lesgeven meerdere relevante voorbeelden gegeven worden. Ben tweede voorbeeld,
dc gevonden grote lijn van de wet van Ohm bij gelijke spanning uit het
stopcontact zoals de leerling thuis ervaart. is zeker op zijn plaats om te toetsen of
die ook aan de gevonden grote lijn voldoet. Dat leidt uiteindelijk tot vertrouwen in
dc juisthcid van de gevonden grote lijn. de formule: U = I x R. Deze formule is
händig bij dc opgaven die gemaakt gaan worden, vandaar dat je hem uit je hoofd
zou kunnen leren. Maar nodig is dat niet, want als je logisch nadenkt. kun je de
formule zo weer bedenken. De docent geeft de gevonden formule ongetwijfeld op
als huiswerk om voor de volgende les te bestuderen en zal deze dus zien als
Iccrdoel.

Stap 5 bij voorbceldgcstuurd lesgeven geeft als leerdoelen de grote lijnen van de
informatie. Stap 5 is te vergelijken met sprong 5 van probleemgestuurd onderwijs:
het formuleren van leerdoelen. Het verschil, dat bij probleemgestuurd onderwijs
de Studenten zelf de leerdoelen bepalen en bij voorbeeldgestuurd onderwijs de
leraar, bespreek ik in 6.8.

6.7. 6:

Sprong 6 bij probleemgestuurd onderwijs is zelfstudie. Tijdens zelfstudie zoekt
iedere student de afgesproken aanvullende informatie over de geformuleerde
leerdoelen.

In stap 6 van voorbeeldgestuurd onderwijs worden de overeenkomsten en
verschillen van alle voorbeelden besproken die voldoen aan de grote lijn. In de
eerste voorbeelden ging de stroom door beide lampjes na elkaar en gold de wet
van Ohm. In het tweede voorbeeld kon de stroom kiezen tussen of door de ene
lamp te gaan of door de andere lamp. De lampen waren niet achter elkaar
geschakeld, maar parallel, naast elkaar. Ook nu bleek de wet van Ohm te gelden.
In de eerste overeenkomende voorbeelden en in de tweede verschallende
voorbeelden geldt de wet van Ohm. Daamaast kunnen tijdens deze stap nog
overeenkomsten en verschillen gezocht worden van andere strömen, zoals een
stroom mensen die door een deur naar buiten willen. Indien de stroom mensen
door twee deuren achter elkaar moet of door twee deuren naast elkaar, geeft dit
een volstrekt ander beeld. Tijdens de verduidelijkingsdialoog aan de hand van
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voorbeelden uit het dagclijks leven worth de iesstof rond het leerdoel aanvullend
bestudeerd.

Bij sup 6 van voorbeeldgestuurd lesgeven word« gekeken naar dc overeenkomsten
en verschillen van de voorbeelden op de geformuleerde grote lijn. Alle mogclijkc
veronderstellingen binnen de randvoonvaarden. waaronder de formule wcl en niet
geldt, worden bekeken en tevens wordt naar aanvullende voorbeclden gc/ocht uit
het dagelijks leven. Stap 6 is ten dele te vergelijken met de sprong 6 van
probleemgestuurd onderwijs: Studie waarbij tcgenstrijdigheden moclen worden
opgezocht. Dat tijdens deze sprong ook door Zeitstudie evenluele nieuwe
informatie wordt opgezocht, is een verschil dat ik. zoals aangekondigd, bespreek
in de volgende paragraaf 6.8.

6.7.7 Sprang 7. « i «/fttue

Sprong 7 van probleemgestuurd onderwijs is het rapportcrcn en integreren van de
nieuwe informatie. Met de groep wordt besproken wat iedere student tijdens de
zelfstudie gevonden heeft. Hoofd- en bijzaken worden onderschciden en structuur
wordt aangebracht in de informatie. Dc nieuw verworven kennis moet worden
toegepast op het probleem om te kijken of je nu beter in Staat beut de
verschijnselen te verklaren. Tijdens deze rapportagc vindt een synthese van het
geleerde plaats en wordt het geleerde toegepast op de situatie zoals beschreven in
het probleem.

Bij het voorbeeld van de wet van Ohm van stap 7 van voorbeeldgestuurd lesgeven
wordt de essentie van de nieuwe formule getoetst aan de al bestaande kennis die
de leerling heeft. De leerlingen worden gestimuleerd om met voorbeelden van hun
eigen ervaring te komen uit een ander kennisveld, waarvan de werking dezclfdc is
als van de gevonden formule. Een goed voorbeeld is dc wet van 77Ki/»/t\ Bij de
wet van Thante werd elektrische stroom vergeleken met een stroom kusjes.
Voorbeelden uit het dagelijks leven waarvan de leerling de essentie prima begrijpt.

Bij stap 7 van voorbeeldgestuurd onderwijs wordt datgene wat op het bord werd
opgeschreven, overgenomen in het schrift van de leerling. Verdcr wordt de
essentie van de nieuwe formule getoetst aan de ervaring door het vinden van
voorbeelden met dezelfde samenhang van de grote lijn uit een ander kennisveld.
Dit komt overeen met sprong 7 van probleemgestuurd onderwijs: het rapportcrcn
en integreren van nieuwe informatie.

&8 Verschillen tussen voorbeeldgestuurd onderwijs en PCX)

In de vorige paragraaf heb ik de overeenkomsten tussen probleemgestuurd
onderwijs en voorbeeldgestuurd onderwijs vergeleken. In deze paragraaf bespreek
ik de verschillen. Ik doe dit aan de hand van vier inzichten die onderzoek op het
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gebied van leren heeft opgeleverd en die besproken worden in 'Probleemgestuurd
onderwijs: mythes en merites ' (Dolmans e/ a/., 1999). Die inzichten zijn
achtereenvolgens: (1) leren is een constructief proces, (2) bij het verwerven van
nieuwe informatie wordt ook contextinformatie opgeslagen. (3) intrinsieke
motivatie heeft een positieve invloed op de leerprestaties, en (4) metacognitieve
processen vinden plaats tijdens het leren, leder inzicht bespreek ik in een aparte
subparagraaf.

(5.Ä.

Het eerste inzicht uit het onderzoek naar leerprocessen is, dat leren een
constnicticf proces is (Glaser, 1991). Zowel de 7-sprong van probleemgestuurd
onderwijs als het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven gaat uit van leren
als een constructief proces bij de leerling. De organisatie is echter volstrekt anders.

Probleemgestuurd ondcrwijs wordt gekenmerkt door een ondenvijsorganisatie met
een ccntrale sturing. Het vereist (1) een strakke regelgeving, planning en
coordinatic, (2) een centrale besluitvorming. (3) duidelijk omschreven rollen en
funeties en (4) een beperkte autonomie van de individuele docent (Dolmans,
Wolfhagen en Scherpbicr. 1996). Dit is nodig om het leerproces en de
leeromgeving op elkaar af te stemmen en om het programma modelmatig en
planmatig vorm te geven. Voor het leerproces ligt door het uitvoeren van de 7-
sprong sterk de nadruk op actieve en zelfstandige verwerking door de student. Het
startpunt bij probleemgestuurd onderwijs is het probleem, zoals beschreven Staat
in het blokboek. Het blokboek is vooraf door een team van docenten
samengesteld. Goed probleemgestuurd onderwijs Staat of valt bij de keuze en het
ontwikkelen van deze problemen. Het onderwijs vindt plaats tijdens de
bijeenkomsten van de onderwijsgroepen waarbij de 7-sprong wordt gehanteerd.
Bij een goede uitwerking van de 7-sprong leren de Studenten zelfstandig de
nieuwe lesstof, van elkaar en door het zelf uitzoeken. De groep wordt begeleid
door een tutor die zonodig bij moet sturen, zodat er niet te veel van de sprangen
wordt afgeweken. Bij probleemgestuurd onderwijs worden de leerdoelen niet
gedctuilleerd aan de Studenten voorgeschreven, maar moeten de Studenten hun
leerdoelen zelf formuleren. De Studenten moeten zieh de beoogde leerdoelen
geheel zelfstandig eigen maken, met als leidraad het blokboek.

Bij voorbeeldgestuurd lesgeven wordt uitgegaan van klassikaal lesgeven. De duur
van het lesgeven kan wisselen: het kan een hoorcollege zijn van anderhalf uur, een
presentatie van drie kwartier of een körte uitleg van tien minuten. De docent moet
de resultaten van de voorbeelden systematisch weergeven (stap 3), zodat de
Studenten zelf de grote lijnen kunnen vinden (stap 4). De docent geeft extra
voorbeelden uit de ervaringswereld van de Studenten (stap 5), waarna een
discussie volgt over overeenkomsten en verschillen van de voorbeelden met de
grote lijnen (stap 6). IX' Studenten zelf kunnen ook met eigen ervaringen komen en
bij de docent verifieren of die voorbeelden inderdaad de essentie weergeven (stap
7). De keuze van de docent van de voorbeelden waarmee de les begint, is
belangrijk voor het welslagen van de les, analoog aan de keuze van de problemen
bij probleemgestuurd onderwijs. De docent stuurt op belangrijke wijze het

156

leerproces van de leerling om de door de docent beoogde ieerdoelen te berviken.
Tijdens de uitvoering van de les kan de docent accenten legten, misconeepties
verwijderen en onduidelijkheden aangeven. om de essentie van de les goed te
laten overkomen. Het leerproces van de leerling wordt versterkt als. na het
klassikale gedeelte van de les. de leerling aan de hand van het stappenplan \ a n
voorbeeldgestuurd leren de juist behandelde lesstof uit het leerbock analyseert.

Bij probleemgestuurd onderwijs wordt er nauwelijks klassikaal lesgegeven. Indien
dit wel het geval is, dan is het de bedoeling dat er een hewuste keu/c voor het
geven van een college wordt gemaakt. bijvoorbeeld door een dcskuiuligc die het
belang van een bepaald thema voor de opleiding belicht (Sncllcn-Italcndong en
IX>lmans. 1999). "Andere motieven voor het geven van colleges /ijn het
bespreken van moeilijke onderwerpen. corrigeren van misconeepties, simulieren
van interesses, concretiseren van de leerstof, presentcren van een over/icht of
demonstreren van probleemoplossen" (Dolmans <•/ «/.. |999) . Indien moeilijke
abstracte nieuwe zaken moeten worden overgebracht is dus docentgestuurd
onderwijs aan te bevelen. Een ander verschil is. dat bij probleemgestuurd
onderwijs de student de leerdoelen formuleert. Door de Studenten /e l f
geformuleerde leerdoelen blijken bij probleemgestuurd onderwijs in sterke male
overeen te komen met de door de docent beoogde doelen (IX)lmans et al„ 1993).
Bij voorbeeldgestuurd onderwijs kan juist de docent tijdens het leerproces de
diepgang en de te bereiken leerdoelen bewaken. In een klassikale lcssituatic kan
dus bij voorbeeldgestuurd onderwijs moeilijke abstracte kennis worden
overgebracht waarbij de diepgang door de leraar wordt bewaakt.

(S.&2 cowtetr

Een tweede inzicht dat uit onderzoek over leren naar voren komt. is dat bij het
verwerven van nieuwe informatie ook contextinformatie wordt opgeslagen. De
kennis dient toegepast te worden in verschillende concrete situaties (Vermunt,
1992), waardoor de Student in Staat is het gelecrdc flexibel te gebruiken. Het leren
in de context is bij probleemgestuurd onderwijs en bij voorbeeldgestuurd
onderwijs duidelijk aanwezig. Met contextueel leren wordt bedoeld. dat de student
of leerling een relevante context wordt aangeboden waarop het geleerde wordt
toegepast. Het vinden van de nieuwe informatie in de context rond het probleem
of voorbeeld verloopt bij probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd
onderwijs echter geheel verschillend.

Bij probleemgestuurd onderwijs vindt tijdens de brainstormsprong een
uitwisseling plaats van ideeen tussen de leden van de onderwijsgroep onderling.
Daarbij beslissen ze samen welke nieuwe stof ze moeten bestuderen en welke
problemen ze moeten uitzoeken tijdens de zelfstudiesprong. De zdfstudie voert
iedere student zelfstandig uit met behulp van zelfgekozen bronnen en
hulpmiddelen. Daartoe is een lijst van hulpmiddelen in het blokboek opgenomen
om de student te helpen een keuze te maken. Bij het zoeken naar uitleg van
nieuwe stof, komt de student mogelijkerwijs andere onderwerpen tegen waarin
deze gelnteresseerd is. Studenten zullen de zelfdiscipline op moeten brengen om
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op zoek te gaan naar het anrwoord op de vraag, maar ondertussen steken ze op een
heel zelfstandige manicr nieuwe stof op die wordt gelezen rond de vraagstelling.

Bij voorbeeldgestuurd lesgeven wordt het voorbeeld als inleiding van de nieuwe
lesstof door de docent gegeven. De nieuwe stof wordt zo door de leraar
aangedragcn en niet door de leerling zelfstandig in hulpmiddelen opgezocht. De
leerling mist daardoor ook de mogelijkheid nieuwe stof die rond het onderwerp
liggen spontaan te lezen en daarvan kennis te nemen. Bij voorbeeldgestuurd
onderwijs werkt de docent voorbeelden uit, die een beroep doen op voorkennis
vanuit een hepaalde context. Na het formuleren van de grote lijnen wordt er
tijdcns de verduidclijkingsdialoog gezocht naar overeenkomsten en verschillen.
Daarbij wordt dc leerling gestimuleerd om associaties met andere voorbeelden uit
te werken. Om de stof tc koppelen aan de ervaring van de leerling vergelijkt de
docent voorbeelden met analoge grote lijnen uit een andere context. Nadat de
doccnt dit heeft gcdaan, worden vervolgens de leerlingen aangemoedigd met eigen
voorbeelden te komen en die tc bediscussiSren op overeenkomsten en verschillen.
Daardoor vindt transfer plaats vanuit voorbeelden uit een andere context, maar
met dezclfdc grote lijnen die de leerlingen begrepen hebben. Voorbeeldgestuurd
onderwijs moedigt de Studenten aan nun eigen (spontane) associaties bij de door
de leraar aangedragen voorbeelden te toetsen aan de essentie van de nieuwe
lecrstof en de leraar te vragen of deze voorstelling juist is.

Bij probleemgestuurd onderwijs bestudeert de student zelfstandiger nieuwe
leerstof dan bij voorbeeldgestuurd onderwijs. Bij voorbeeldgestuurd onderwijs
kau de leraar door de keuze van voorbeelden de diepgang van de kennis bewaken
en bevorderen. Tevens kan de leerling terstond bij de leraar verifieren of de
essentie van de nieuwe lesstof goed begrepen is om mogelijke misconcepties te
voorkomen.

<$.& J Lerew door /n/r/'/is/'ete mof/vaf/e

Behalve de cognitieve verwerkingsprocessen van het leren die hiervoor besproken
zijn. speien bij het leren ook allerlei affectieve processen een rol, zoals motivatie.
De intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op de interesse in de leerstof
en daarmee op de tijd die eraan besteed wordt en daarmee op de leerprestaties
(Schmidt, 1983).

Een optimaal gebruik maken van voorkennis is een uitgangspunt bij
probleemgestuurd onderwijs. Bij de analysesprong worden overeenkomsten en
verschillen in het probleem gezocht, die vervolgens geordend worden, waarna
samenhangende ideeön worden uitgediept. Tijdens de discussie in de
onderwijsgroep ontstaat zo t>/(//>orrt»V van voorkennis. ledere student zal vooral
uitweiden naar omliggende problemen die zij zelf interessant vindt en leert
daardoor op stimulerende manier een heleboel over en rond de vraagstelling. Ieder
groepslid komt bij een bepaald onderwerp met iets nieuws: op deze wijze wordt de
voorkennis zo veel mogelijk gebruikt. Vaak zal de uitbreiding van de kennis rond
het opgegeven probleem liggen, dus in hetzelfde kennisveld. Het zelf selecteren
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van leermiddelen. bezorgt de student in het begin van de Studie on/ekerheid
omtrent de omvang en diepgang van de /clfstudic. In het algemeen neemt de
onzekerheid van de student omtrent de omvang en diepgang af. naarmate de
student meer ervaring heeft met probleemgestuurd onderwijs. alhoewel er altijd
sprake zal blijven van enige mate van onzekerheid (IXilmans r/ u/.,

-n/wny vuU<rn

t encrgic

j^-o/e /i/nen vaMfn

I
cnergie++

energie

Voorbeeldgestuurd leren neemt juist deze onzekerheid van de leerling als
uitgangspunt. Ten eerste door les te geven volgens de induetieve denktrant. Ten
tweede worden leerlingen bij de verduidelijkingsdialoog gestiinuleerd tot verge-
lijken met voorbeelden uit een ander kennisveld. Dit zullen voorbeelden /ijn uit de
ervaringswereld van de leerling, die de leerling zelf dan ook begnjpt. Om
onmiddellijk te kunnen verifieren of het door de leerling bedachte voorbecld
inderdaad de essentie van het nieuwe begrip weergeeft. is het een voordeel dat er
een leraar aanwezig is. Dat geeft de leerling het zelfvertrouwen dat de grote lijn
goed begrepen is en bezorgt haar een */<•* dat er iets nieuws is geleerd. Door het
stimuleren van het gebruik van voorbeelden uit een ander kennisveld. levert
voorbeeldgestuurd onderwijs de samenhang tussen de vakken. De ervaring uit het

dagelijks leven van de leerling is
uiteraurd niet opgedeeld in
vakken. De lesmethode gaat uit
van een indcling in 3-
trapswijsheid (zie (iguur 6.12).
Het onderwijsproces kunnen we
indelen in luAAtvt, de #/•»&• ////ICH

V</H </f rtsAAc;; en de .vumi'////«/;/̂ '
van </e mM<v/. Het hele proces
van informatieoverdracht met
behulp van de drielagen-
structuur is daarbij nodig. De
samenhang kan weer als voor-
beeld dienen voor een nieuw te
leren doelstelling. Het begrip van
de samenhang is dus weer dc
basis, een voorbeeld, voor het
volgende dat geleerd gaat

worden. Leerlingen ervaren dus voordeel van de energie die ze hebben gestoken in
het leren van iets nieuws. Dat voelt als efficient leren. De voorbecldgestuurde
lesmethode stimuleert, dat voorbeelden uit een ander kennisveld de nieuwe
leerstof verifieren. Het gaat daarbij om voorbeelden uit de ervaring van de leerling
die niets te maken hebben met vakken, waardoor de samenhang van dc
verschillende vakken wordt gewaarborgd. Dat geeft de leerlingen een sterke
intrinsieke motivatie.

Zowel probleemgestuurd onderwijs als voorbeeldgestuurd onderwijs bevorderen
door ontdekkend leren de intrinsieke motivatie, waardoor beter wordt onthouden.
Probleemgestuurd onderwijs verhoogt de intrinsieke motivatie doordat Studenten
tijdens de zelfstudie rond het probleem voor henzelf interessante onderwerpen
verder uitdiepen. Voorbeeldgestuurd onderwijs verhoogt de intrinsieke motivatie
(1) doordat het uitgaat van de onzekerheid van de leerlingen die geverifiecrd kan
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I iguur 6.12: de drie lagen voor samenhangend
onderwijs.



worden bij een leraar en (2) door het gebruiken van eerder opgedane ervaringen
door kennistransfer.

6.Ä. /.erew vaw meftirogn/f/eve' procesje/j

Het vierde inzicht dat naar voren is gekomen uit onderzoek naar leren, beziet de
wijzc waarop de cognitieve en affectieve processen in het leren gestuurd worden.
Mctacognitieve processen blijken hierbij een belangrijke rol te speien (Vermunt,
1992). Naarmate de student beter in Staat is te reflecteren over het geleerde, te
evalucren cn te diagnosticeren, zal de student het geleerde beter begrijpen en ook
beter kunnen toepassen.

Bij problecmgestuurd onderwijs is het uitgangspunt dat de student tijdens het
uitvoeren van de 7-sprong zo effectief mogelijk leert. De Studenten voeren de 7-
sprong zclfstandig uit. Kventueel stuurt de aanwezige /w/«r in de onderwijsgroep
het proecs bij. Indien het onderwijs het leren van de student op deze wijze
stimulecrt. dan ontwikkelt de student vaardigheden voor /rvrav/tf/ijj /tww. De
Mudcnten zijn niet langer alleen afhankclijk van de leerinhouden waarmee zij
geconfronteerd worden tijdens de opleiding, maar de Studenten leren vooral op
welke wijze zij zichzelflecrstof eigen kunnen maken. Aan dergelijk onderwijs ligt
het studieconeept Are« /ere« ten grondslag, waarbij de Studenten in toenemende
mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren. Probleemgestuurd onderwijs
gaat uit van de zelfstandigheid van de student. Zelfs in het bepalen van de
leerdoelen.

Bij voorbceldgestuurd onderwijs geeft het stappenplan het metacognitieve inzicht
aan. Het voorbeeldgestuurd lesgeven gaat daarbij uit van de onzekerheid van de
leerling, om van daaruit een leidraad te bieden om de abstracte grote lijnen af te
leiden. Ook het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren gaat uit van concrete
relevante voorbeelden. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren wordt
uitgevoerd, waarbij eventuele vragen aan de leraar kunnen worden gesteld, en/of
geverifieerd. Het aanleren van het stappenplan, met als uitgangspunt het
bediscussiexen en daardoor leren vanuit voorbeelden, is dus bij uitstek geschikt
voor de jongere leerling die onzekerder is dan een volwassen student. Het
uitvoeren van het stappenplan leert de leerling zelfstandig de eigen onzekerheid te
aeeepteren en grote lijnen vanuit de voorbeelden te ontdekken. Niet alleen in
schoolse situaties, maar ook daarbuiten, voor de rest van het leven.

Probleemgestuurd onderwijs verwacht dat de student optimaal leert door
zelfstandig te leren, waarbij de Studenten zelf de leerdoelen formuleren. Deze
vorm van onderwijs is dus uitstekend te gebruiken voor Studenten die zelfstandig
kunnen leren. Voorbeeldgestuurd onderwijs wil een stappenplan bieden waarmee
de leerling /<vr/ zelfstandig te leren; het is dus geschikt voor de jongere onzekere
leerling. Daamaast biedt voorbeeldgestuurd lesgeven de leraar de mogelijkheid de
diepgang van de leerdoelen te bewaken en te bevorderen. Ook is
voorbeeldgestuurd lesgeven toepasbaar voor aanvullende colleges bij
probleemgestuurd onderwijs. In het volgende hoofdstuk bespreek ik hoe
voorbeeldgestuurd lesgeven in de praktijk wordt toegepast.
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7 Voorbeeldgestuurd lesgeven in de praktijk

In dit hoofdstuk vergelijk ik traditioneel lesgeven met voorbecldgcstuurd
lesgeven. In 7.1 presenteer ik de beoordeling van Studenten van beide
onderwijsvormen tijdens een pilotstudie. Vervolgens geef ik in 7.2 de resuhaten
van twee reeksen van voorbeeldgestuurd lesgeven. Het betrert verschillcnde
hoorcolleges op het HBO. Bij de eerste recks colleges beschrijf ik hoc een ervaren
docent voorbeeldgestuurd lesgeven leert. Ken groep van gcmiddcld 24 Studenten
volgt deze collegereeks. waarvan 14 meisjes en 10 jongens. De beoordelingen van
de meisjes en jongens van Arfrt7/i/i' college blijken duidelijk tc verschillen. In de
tweede reeks colleges bespreek ik de stijging van de bcoordeling van een groep
van gemiddeld 38 Studenten die enkel uit jongens bestond. In 7.3 presenteer ik
tenslotte de beoordelingen van Iccrlingcn voor traditioncel en voorbceldgcsluurd
lesgeven bij het vak natuurkunde in twee HAVO-3 klassen. Ook daarbij blijkt een
duidelijk verschil in de beoordeling tussen meisjes en jongens.

7.1 Een pilotstudie

Tijdens een pilotstudie heb ik een evaluatieformulier ontwikkeld met behulp
waarvan de veranderingen in lesgeven te meten zijn. [X- pilotstudie vond plaats
gedurende een half jaar tijdens mijn eigen colleges op de Hogerc Informatica Op-
leiding van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

In 7.1.1 bespreek ik het evaluatieformulier dat ontwikkeld is om verschillen in
lesgeven te kunnen meten op basis van beoordelingen van Studenten. Daarna geef
ik in 7.1.2 aan, hoe ik de resultaten van de ingevulde evaluatieformulieren zoveel
mogelijk grafisch presenteer. Met behulp van deze presentatie vergelijk ik in 7.1.3
de beoordelingen van een zelfde college dat aan twee verschillende groepen
Studenten werd gegeven. Beide colleges leverden nagenocg identieke resultaten
op. Tenslotte presenteer ik in 7.1.4 de resultaten van twee colleges die op
verschillende wijze aan twee verschillende groepen werd gegeven. Het verschil
tussen de colleges bestond uit het beginnen met een metagrammatieaal voorbecld
in plaats van daarmee te eindigen, een essentieel uitgangspunt van
voorbeeldgestuurd lesgeven.

7. /. /

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs neemt als vertrekpunt de
onzekerheid van de student. Het evaluatieformulier vraagt dan ook naar de
ervaring van de student op een manier die zo transparant mogelijk is en op geen
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enkele wijze bedreigend. Na afloop van de colleges in het onderzoek vroeg ik de
aanwezige Studenten het evaluatieformulier individueel en anoniem in te vullen.
Op het formulier waren het college en de datum al ingevuld. Het
evaluatieformulier begon met een onderscheidende vraag: "ik ben een meisje /
jongen". De volgende vraag van het evaluatieformulier luidde: "voor de algehele
bcoordeling van deze les geef ik het cijfer". waarna een cijfer met laagste
waardering I tot hoogste waardering 10 kon worden ingevuld. Deze beoordeling
gee ft de algemenc indruk van de les weer. Daarna volgde de vraag: "de drie
belangrijkstc punten die de docent in deze les wilde behandelen zijn:" (er werd
ecu opsomming van drie /aken gevraagd) gevolgd door "met cijfer voor uitleg:".
De bcoordelingen gevcn de mening van de student weer over de manier van
lesgeven door dc docent. Dc laatstc vraag luidde: "de drie belangrijkste zaken die
ik in dczc Ics geleerd heb zijn:" (opnieuw met opsomming voor drie zaken) "met
een cijfer voor mijn begrip nu:". Deze cijfers geven een oordeel over het leren van
de student zelf. Met evaluatieformulier werd afgesloten met een lege ruimte voor
cvcntuclc opmerkingen. Alle vragen samen pasten precies op een A4-velletje. Het
gcbruiktc evaluatieformulier Staat in Appendix A.

7. De ma/iicr nuuro/^ Je re5i///a/en

De presentatie van de resultaten vloeit voort uit de gestelde vragen. Op het
evaluatieformulier werden over drie categorieen cijfers gevraagd: (1) de a/gewewe
//«//•(/£ van het college, (2) het /&ygev«?w van de docent en (3) het /ere« van de
student. Per categorie werden de cijfers over een hele groep gemiddeld. Van het
gemiddelde werd de standaarddeviatie bepaald, met behulp waarvan de betrouw-
baarheid van de metingen werd berekend. Bij iedere grafische weergave is
hctzelfde betrouwbaarheidsinterval genomen van 70%, om de resultaten van de
verschillende colleges te kunnen vergelijken. Dit wil zeggen dat 70% van de
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Figuur 7.1: dc prescniatic van de gemiddelde cijfers met het betrouwbaarheidsinterval in de drie
verschillende categories algemene indruk, lesgeven en leren.
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gegeven cijfers in het aangegeven interval liggen rond de gemiddelde waarde. In
de grafische presentatie is het betrouwbaarheidsinterval wecrgegeven als een
verticale streep. Een voorbeeld daarvan is te zien in figuur 7.1. Het betrouwbaar-
heidsinterval is klein als er of over veel gegevens gemiddeld wordt. of als de
cijfers dicht rond het gemiddelde waarde liggen. Het betrouwbaarheidsinterval is
groot als er slechts weinig cijfers zijn waarover gemiddeld wordt of als de
gegeven cijfers sterk van elkaar verschiilcn.

Vaak worden de gemid*
dclden van de resultaten
per categorie van twee
verschillende grocpen met
elkaar vergelekcn in de-
zelfde figuur. Een voor-
beeld daarvan is wecrge-
geven in figuur 7.2.
(irocp a heett een gemid-
delde van 7,10 i 0.09 en
groep b hecft ecu gemid-
delde van 7,35 t 0,15 bij
de voor de grafische
weergave gcbruiktc bc-
trouwbaarhcid van 70%.

Bij het vergelijken van de
gcmiddeldcn van twee
grocpen wordt soms
gcbruik gemaakt van de
weergave van het verschi I
in dc gemiddelde
waarden. Het vcrschil van
het gemiddelde van groep
b en groep a is 7,35 7,10
= 0,25 (zie figuur 7.3).
Als betrouwbaarheids-
interval van het vcrschil
van het gemiddelde van
beide grocpen geef ik in
de grafische weergave het
gemiddelde van beide
bctrouwbaarhcidsinterval-
len waarover gemiddcld
wordt. Het betrouwbaar-
heidsinterval van het
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Figuur 7.3: het verschil in gemiddelde van twee grocpen a en
b waarbij de betrouwbaarheidsinterval van 70% is aange-
geven.

verschil van de gemiddelde van groep a en b is (0,09 + 0,15) / 2 = 0,12. Het
verschil van de gemiddelden van groep b en groep a is dus 0,25 * 0,12. In het
weergegeven voorbeeld in figuur 7.3 ligt het hele betrouwbaarheidsinterval boven
de 0. Als het hele betrouwbaarheidsinterval boven de 0 ligt, is de conclasie dat het
gemiddelde cijfer in groep b boven het gemiddelde van groep a ligt met een be-
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trouwbaarheidsniveau van 70%. Voor de grafische weergave van het versc/i/7 I>I
/if/ ^ m Ä W f is bij de presentatie in het hele onderzoek hetzelfde interval
genomen, namelijk hissen de -1,0 en +1,8 punt.

Van het ver.fcw/7 ;w Ae/ ̂ miii/f/t/e wordt het statistische betrouwbaarheidsniveau
genoemd. De statistische betrouwbaarheid is een maat voor de waarschijnlijkheid
dat het verschil in beoordeling niet berust op toeval. Deze is in het voorbeeld 99%.
Indien de statistische betrouwbaarheid groter is dan 95% wordt aangenomen dat
het verschil niet door toeval is ontstaan, dus statistisch .W#n//;c'<iw/ is. De
statistische betrouwbaarheid noteer ik soms tussenhaakjes bij het verschil. In het
voorbeeld is het verve/»/ /« we/ ge/w/t/f/e/de van de beoordelingen 0,25 ±0,12
(99%).

7. /. J //ef wr#t7//7l:ew w/w t/eze//</e /es aaw verscw/7/ewJe groepew

Tijdcns de pilotstudie vergeleek ik de resultalen van een zelfde les die aan
verschillendc grocpen was gegeven. Bij de herhaling van het college werden geen
inhoudelijke verandcringen aangebracht, voor de docent was het t/eze//t/e les.
Heide groepen die dc colleges volgden, bestonden uit zo'n 22 mannelijke
Studenten. Tijdens de les werd de matrixmethode voor subtypering uitgelegd
(Bakema, Zwart en van der Lek, 2000) met gebruikmaking van dezelfde
voorbeelden die in beide groepen op papier werden uitgereikt.

Bij de beoordeling van de les kreeg de vraag over de a/gemewe ;Wri/it in de eerste
groep a een gemiddelde van 7.21 ±0.10 en bij de herhaling van de les in groep b
con gemiddelde van 7.17 + 0.14. Binnen de betrouwbaarheid van 70% is daarbij
een enorm grote overlap te zien, zoals grafisch is weergegeven in figuur 7.4. Voor
de categorie /e.vgevew door de docent zijn deze gemiddelde resp. 7.19 ± 0.10 en
7.21 ± 0.08. Voor de categorie van het /crew van de student zijn de gemiddelden

: beoordeling van groep a en groep b

8

7.5

7

groep a groep b

algemene indruk

groep a groep b

lesgeven

groep a groep b

leren

Figuur 7.4: de gemiddelde cijfers van groep a en groep b voor alle drie de categorieen.
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voor de respectievelijke groepen 7.28 ± 0.12 en 7.34 ± 0.11. De gemiddelde cijfers
van beide groepen voor de twee andere categories /t\s#f»v« en /«YVM /.ijn cvcnals
de categorie u/gemtTie /m/ruA weergegeven in figuur 7.4.

Het verschil van de gemiddelden per categorie is grafisch weergegeven in figuur
7.5. De beoordeling van de u/jjiTwcnt' </i</ruA is bij dc hcrhaling van de les ids
lager met een grotere spreiding (veroorzaakt door een heel laag cijfer van e«"n
student). In de categorie /t'.tgm"« is nagenoeg gecn verschil in gemiddelden van
beide groepen. (let /ere« door de Studenten wordt bij de hcrhaling van de les ictsje
hoger beoordeeld. De verschillen in alle drie de categorical liggen rond dc 0. dus
de effecten op de beoordeling van het herhalcn van een les zijn gering. 1 let
statistische betrouwbaarheidsniveau is voor de categories n/gcvMtw W<//MÄ en
/ert'w 98% en voor de categorie /o#t'\rw 99%. De hcoordeling van <A;e7/</f lessen
door verschillende groepen is dus statistisch significant gelijk.

les: verschil bcoordeling grocp u en poop b

algemene indruk lei CM

Figuur 7.5: het verschil van de gemiddelde beoordeling van groep a en groep b voor alle drie de
categories.

Je zou verwachten dat bij het geven van een herhaling de les soepeler verloopt,
omdat slordigheden en onvolkomenheden de tweede keer worden venneden en
eventuele vragen in de les zijn verwerkt. De herhaling van de les zou daardoor
hoger beoordeeld kunnen worden. Ook zou jc kunncn verwachten dat de docent
bij het geven van de herhaling minder geconcentreerd is, door dc aannamc dat net
als bij het geven van de eerste keer de les wel goed zal verlopen. Dc hcrhaling van
de les zou daardoor minder hoog beoordeeld kunncn worden. Dit hoger of lager
beoordelen volgt niet uit de resultaten van de beoordelingen door de Studenten. Bij
het geven van wat een docent </eze(/&/e /e.v noemt aan verschillende groepen blijken
de resultaten van de beoordeling door de Studenten significant gelijk tc zijn.
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7. /.4 //er /eere^ec/ Ay een /ej /»eg/w/e/u/ mef eew

Uit het voorgaande blijkt dat rfere//£/<:' les die gegeven wordt aan verschillende
groepen Studenten hetzelfde beoordeeld wordt. Tijdens de pilot-studie werden ook
lessen gegeven waarbij in het tweede college duidelijke veranderingen werden
aangebracht ten opzichte van de eerste keer. Het uitgangspunt van
voorbecldgcstuurd lesgeven is, dat er gemakkelijker geleerd wordt als de les
vanuit voorbeelden wordt opgebouwd. Ken essentieel punt daarbij, is dat de les
begonnen wordt met een zogenaamd metagrammaticaal voorbeeld uit de praktijk,
waaruit het nut van de te leren stof blijkt. Dit uitgangspunt van voorbeeldgestuurd
lesgeven is gctcst bij een college waar notenschrift van muziek geanalyseerd
moest worden.

Stel dat je iemand bladmuziek wilt leren lezen (zie figuur 7.6). Dan neem je
bladmu/.ick en ga jc vcrvolgens verteilen wat alle Symbolen betekenen. Dat de />
van />w/if> komt en zacht betekent en/van /b/7c\ dus hard moet worden gespeeld.
Vecl boeiender is hct niet ff itv/W/iv» wat p en f betekenen door de grote lijnen uit
de middelstc laag te vcrwoorden, maar de grote lijnen fc> /u/f« Awwi met een
voorbeeld uit de bovenste laag. De kans is dan aanzicnlijk dat de student zelf ont-
dekt dat bij een /J zacht wordt gcspeeld en bij een/hard. Zelf ontdekken door te
horen, is vecl indringendcr leren dan het aangereikt krijgen van de grote lijnen.
Men voorbeeld uit de hoogstc laag laat dc mu/.iek horen, terwiji een voorbeeld uit
de middelste laag slechts vertelt hoe de noot zou moeten klinken.

t r i

2 teilen forte

/ J»

muziek
laten horen

noten spelen

Symbolen

Figuur 7.6: de meeste metagrammaticale voorbeelden liggen uitermale voor de hand.

Het muziekstuk werd getoond via de overheadprojeetor en was voor alle Studenten
goed te lezen. In het eerste college speelde de docent op een aanwezige cello de
weergegeven grote lijnen in het muziekstuk afzonderlijk voor, zoals de hoogte van
de toon, hoe lang een toon duurde of hoe hard er gespeeld moest worden. Pas aan
het eind van het college werd het muziekstuk voorgespeeld zoals de componist dat
had aangegeven in het muziekstuk. Bij de herhaling van de les werd juist
begonnen het genoteerde muziekstuk voor te spelen. Tijdens het spelen konden de
Studenten zien en horen hoe de muzikant speelde en kijken of ze begrepen waarom
dc muzikant speelde zoals zij deed. De Studenten konden daarbij het gegeven
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notenschrift vergelijken met de bewegingen van de cellist en met dat wat /e
hoorden. Pas daarna werden de grote lijnen apart behandeld op dc/clfde manier
als in de eerste les. Dit starten met een voorbeeld is een essentieel punt van
voorbeeldgestuurd lesgeven.

De beoordeling door de Studenten van de <j/i;«'mtw ;n</n/A van de eerste les was
7.09 ± 0.09 en bij de herhaling 7.36 ± 0.15. de beoordeling van het /<w,v,w«7» van
de docent was resp. 7.01 ± 0.07 en 7.22 ± 0.10 en voor het /ITVM van de Studenten
6.83 ±0.11 en 7.08 ± 0.14. Deze waarden zijn weergegeven in figuur 7.7. De
beoordeling van de Studenten in alle drie de categoriec'n is bij de herhaling van de
les vooruit gegaan.

Start met metagrammaticaal voorbeeld

groep a groep b

algemene indruk

groep a groep b

lesgeven

groep a I groep b

leren

Kiguur 7.7: de gemiddelde cijfers van groep a en groep b voor alle drie dc categories

Het verschil van de gemiddelden per groep is voor de a/ge/mw /m/rw/t 0,25 ±
0,12, voor het /es#eve/i 0,21 ± 0,9 en voor het /erai 0,25 ± 0,12 (zie figuur 7.8).
De statistische betrouwbaarheid dat de gevonden verschil in beoordelingcn niet op
toeval berust is voor de categorie «/ge/wene /m/ruA 98%, voor /«'.vjjt'wn groter dan
99% en voor /m»n 97%. Daaruit blijkt dat, bij het starten van de les met een
metagrammaticaal voorbeeld. alle drie de categorieCn, de <v/£tvwiw /w/rwA, de
beoordeling van het fa/jav« van de docent en het /<w« van dc student een
significant hogere beoordeling krijgen. De les die startte met de analyse van hct
muziekstuk werd door de Studenten mogelijk ervaren als een vakinhoudelijkc
theorieles. De Studenten vroegen zieh wellicht af bij het zien van het notenschrift
"Wat zijn dat voor bolletjes en waarom zet die componist daar zoveel tekens bij?
Waarom doet hij zo moeilijk?" De Studenten van de les die startte met hct spelen
van het muziekstuk, konden echter zien en horen dat de aantekeningen van dc
componist zinvol waren. De hogere beoordeling van de Studenten zou er op
kunnen duiden dat vanuit die overtuiging de student veei eerder bereid is alle grote
lijnen te gaan ontdekken die in het muziekstuk zijn weergegeven.
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Start met metagrammaticaal voorbeeld

- i -»•

algemcnc indruk lesgeven leren

liguur 7.X: hct vcrschil in de gcmiddeldc cijfers van beide gruepen waar allecn de hcrhaling von
de les hegon met ecn metagrammaticaal voorbceld

Uit veel meer lessen dan hier is weergegeven. bleek, dat het met het ontwikkelde
cvaluatictbnnulicr mogelijk is betrouwbare verschillen aan te tonen tussen lessen
met of zonder veranderingen die aan verschillende groepen werden gegeven. De

«n i"t t«
vinden in Appendix B.

7.2 Leren voorbeeldgestuurd lesgeven op het HBO

Voorbeeldgestuurd lesgeven is uitgeprobeerd in het HBO tijdens hoorcolleges.
Een collega aan de Bedrijfskundige Informatica opleiding van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden (NHL) leek het interessant om mee te doen aan het
onderzoek. Toen ik hem vroeg bij welke lessen we het onderzoek zouden kunnen
uitvoeren. bleek dat hij geen les gaf aan een groep Studenten met een evenredige
hoeveelheid meisjes. Zijn kamergenoot Klaas Kalma die ons probleem hoorde
bood spontaan aan om indien mogelijk mee te doen. Kalma zou een serie colleges
gaan geven aan de managementopleiding van de NHL waar meer dan de helft van
de groep van 30 Studenten uit meisjes bestond. De serie colleges werd gegeven in
een periode van vijf weken, volgens het periodensysteem dat de NHL kent. De
eerste les van de serie colleges zou Kalma op zijn eigen manier geven. De daarop
volgende vier lessen zouden we samen voorbereiden en eventueel aanpassen aan
de methode, voordat Kalma de lessen zou geven. De vijf lessen worden in deze
paragraaf uitvoerig besproken. Een andere collega, Jan van der Wal, volgde een
didactiekeursus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was daardoor bewust met
didactiek bezig en het leek hem interessant deze manier van lesgeven uit te
proberen. Dit gebeurde tijdens colleges bij een groep van 40 Informatica-
studenten die alleen uit jongens bestond. Van der Wal zou de eerste twee colleges
op zijn eigen manier geven en vervolgens vijf colleges die we samen aan de hand
van de methode zouden voorbereiden.
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In 7.2.1 geef ik de les weer zoals Kalma die op zijn eigen manier gaf. Daama
bespreek ik in 7.2.2 de problemen bij het leren van stap 2 van \ oorbeeldgestuurd
onderwijs: de les starten met een voorbecld. Vervolgens geef ik in 7.2.3 de
moeilijkheden bij het uitvoeren van stap 3: koppel hct voorbeeld aan de grote lijn.
In 7.2.4 bespreek ik een les waarbij stap 4 nog niet volledig werd uitgehuit. geef
de grote lijnen. In 7.2.5 worden de resultatcn getoond van alle vijf lessei) die
Kalma gaf. Daarbij krijgt het verschil in beoordeling van meisjes en jongens extra
aandacht. In 7.2.6 presenteer ik de resultaten van de hoorcolleges die Jan van der
Wal gaf aan een groep van alleen mannelijke Studenten op een Tcchnickoplciding.
Tenslotte geef ik in 7.2.8 de aandachlspunten bij het leren van voorbccldgcstuurd
lesgeven.

7.2. / 7WK/I7MWK*/ /«ffe'VCTi <*>or «•« «warnt «forenl

Tijdens het eerste college gaf Kalma les op de manier zoals hij al jaren hct vak
geeft. In de resultaten noem ik dit college /<•* «. Hct college werd gegeven uan de
hand van keurige sheets met de grote lijnen crop. De/e sheets konden de Studenten
in hun mjJcr of op het intranet van de opleiding terugvinden.

Kalma begon het college met te verteilen hoc je in projeeten kon werken. Dit
gebeurde aan de hand van de grote lijnen die op sheets stonden. Eon voor ecn
werden de sheets op de overhead gelegd en besproken. Kalma legde uit dat
projeetmanagement bestaat uit faseren, bcslissen en beheersen. De partijcn die bij
projeetmanagement nodig zijn, zijn het management, de gebruiker en de
ontwikkelaar. Daarna vertelde hij hoe je projeetmatig kon werken aan
systeemontwikkeling met behulp van de methode SDM: Sv.v/fvw /Vvf/u/wMCHf
A/e/Aorfo/ogy (Bots en Van Heck, 1999). Na de pauze werden de verschillende
fasen van SDM besproken aan de hand van de grote lijnen op de sheets, zoals
definitiestudie, basisontwerp, detailontwerp, realisatie en invoering. Met
opmerkingen moedigde Kalma de Studenten aan om mee tc denken en bij de
leerstof te betrekken, zoals "... denk bijvoorbeeld aan ..." en "... gebruik je
gezonde verstand ..." Aan het eind van het college werd de Studenten gevraagd hct
evaluatieformulier in te vullen.

Bekijken we de beoordeling van de Studenten van les 0 uitgesplitst naar sekse
(figuur 7.9) dan zien we dat de jongens deze les in alle catcgoricön hoger
beoordelen dan de meisjes. De groep Studenten bestond uit zo'n 20 meisjes en 10
jongens. In de beoordeling van de meisjes is het betrouwbaarheidsinterval kleiner
dan die van de jongens. omdat er meer meisjes waren dan jongens. ()p hct
evaluatieformulier werd bij deze les 0 slechts een enkele opmerking geschreven:
"je kunt ook goed zelfstudie toepassen"
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Les 0: uitgesplitst naar sekse
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I'iguur 7.9: les 0 uilgesplilsl naar scksc voor de dric calcgoriccn.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de meisjes
hcoordceldcn dcze les die werd gegeven aan de hand van de grote lijnen
bcduidcnd lager dan de jongens.

7.2.2 5/ar/ew we/ een

De daarop volgende colleges les 1 t/m les 4 hebben we samen voorbereid voordat
Kalma deze ging geven.

De eerste keer dat we samen een college gingen voorbereiden hadden we daar
anderhalf uur voor uitgetrokken. Kalma liet een Stapel keurige sheets zien met de
grote lijnen crop. Hij wilde een procesaangestuurde manier van
systeemontwikkeling laten zien, namelijk ISAC (/n/fr/vwa/zon Suv/tro.? uwifc anrf
i4nu/v.s7.v o/CAa/igtw) (Bots en Van Heck, 1999). Als voorbeeld had hij een
Activiteiten-diagram getekend, zoals gebruikelijk bij de ISAC-methode, met
processen die nodig zijn om met behulp van water en een theezakje vier kopjes
thee te kunnen inschenken. Dit voorbeeld liet Kalma me aan het begin van de
bespreking zien. Vervolgens ging Kalma de Stapel sheets met me bespreken,
beginnend bij de belangrijkste sheet die bovenop lag. Stuk voor stuk ging Kalma
me oplezen wat de betekenis was van de grote lijnen die op de sheets stonden. Na
iedere grote lijn die hij oplas van de sheet onderbrak ik hem en koppelde zijn grote
lijn aan het voorbeeld van theezetten. Zoals hij vertelde "Je bepaalt eerst de
invoerverzameling ..." en mijn onderbreking met "... water, theezakje..." en hij
vervolgde "... en je bepaalt de uitvoerverzameling..." waarna mijn koppeling met
het voorbeeld volgde "... vier kopjes thee...". Onverstoorbaar ging hij door met het
oplezen van de sheets. "Daarna ga je aangeven welke bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden..." en ik "... water koken, zakje thee in water doen...". Na zo'n half
uur had ik het gevoel dat Kalma vond dat ik hem stoorde in het geven van zijn
weergave van de les. Steeds weer koppelde ik zijn grote lijn aan het voorbeeld: "...
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je zou dus kunnen zeggen de smaak van de thee..." of"... wanneer je te weinig
water opzet..." C)p een gegeven moment keek hij me wat langer en /wijgend aan.
Ik was even bang dat hij ermee zou stoppen. Bij mij begon de twijfel op te komen
of ik andere docenten wel kon leren aan de hand van voorbeelden les te geven.
Waarschijnlijk gaf toch ons basisenthousiasme de doorslag, want hij begon met
me mee te doen: "... dus als je opeens niet vier maar meer mensen op theebe/oek
krijgt. dan moet je processen gaan bijsturen..." Kalma begon nu zeit" vanuit het
voorbeeld mij de grote lijn uit te leggen. Kalma vane aan het eind van dc
voorbespreking zijn gevoel samen dat hij de les kon geven met het voorbeeld vun
theezetten en met behulp van de sheets die hij al jaren tijdens dit college
gebruikte. maar de volgorde moest omdraaicn. l)il omdrauicn van de Icsvolgordc,
het uitvoeren van de anti-didactische inversie (zie 3.4.4), vane Kalma samen met
'van achteren naar voren lesgeven'.

Bij het geven van de les de dag ema, bleek dat omdraaien van de lesvolgorde voor
Kalma even wennen was. Vaak greep hij tcrug naar de grote lijnen op dc sheets, in
plaats van het voorbeeld over theezetten. dat de Studenten begrepen. uit tc buiten
door vanuit het voorbeeld de grote lijnen uit te bouwen. In do pauzc vertelde
Kalma spontaan en enthousiast dat hij het, ondanks de aanpassingspmblcmen, een
prettige en boeiende manier van lesgeven vond.

De resultaten van les 1 zijn uitgesplitst naar seksc in figuur 7.10 weergegeven. De
hogere beoordeling van de jongens ten opzichte van die van de meisjes zoals in les
0 is nu verdwenen. Meisjes beoordelen deze les die begon met een voorbeeld even
hoog of zelfs hoger dan de jongens in alle drie de categorieCn.

8 1

L. 7 S -

1
=1)

Les 1: uitgesplitst naar sekse

1 '

mcisjcs jongens

algcmcnc indruk

mcisjcs longcns

Icsgcvcn

1

mcisjcs „...gens

Icrcn

Figuur 7.10: de beoordeling van les I uitgesplitst naar »eksc voor de drie categoriecn.

Het verschil in beoordeling van les 0 en les 1 (figuur 7.11) in de categoric
a/j?eme/i£' /Wrw* stijgt bij de meisjes met 0,29 ± 0,13 en daalt bij de jongens -0,22
± 0.23. Voor de categorie /es^evew stijgt de beoordeling voor meisjes met 0,24 ±
0,08 en voor jongens blijft nagenoeg gelijk 0,01 ± 0,14, en voor de categorie /eren
is de stijging voor de meisjes 0,32 ± 0,09 en jongens 0,12 ± 0,15. Voor de meisjes
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is de statistische betrouwbaarheid dat het verschil niet op toeval berust voor de
categorieCn a/gem?«? ;m/ruA en /ere« 98%, en voor /esgeven groter dan 99%. In
alle drie de categorieftn is de stijging dus significant.

Verschil les 0 en les 1: uitgesplitst naar sekse

meisjes | jongcns

algemcnc indruk

meisjes I jongens

lesgeven

meisjes | jongens

leren

Figuur 7.11: het verschil van de hcourdcling in les 0 en les I uitgesplitst naar sekse voor de drie
catcgoric*n

Vannit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de stijging van de
beoordcling van de meisjes was significant groter dan de stijging van de
beoordeling van de jongens in dezelfde lessen met dezelfde condities. Deze
observatie versterkt dus de veronderstelling dat het gemiddelde meisje en de
gemiddelde jongen op een andere manier leren.

7.2.5 Koppe/ /»er voorAee /</ aaw de grote ///new

Op dezelfde manier als bij les 1 hebben Kalma en ik de volgende lessen
voorbereid: werkend vanuit voorbeelden. Tijdens de bespreking brachten we een
duidelijke koppeling aan van het voorbeeld naar de te leren grote lijnen. Door deze
koppeling wordt het bekende voorbeeld optimaal benut om van daaruit de nieuwe
abstracties te leren. De sheets met de belangrijkste grote lijnen erop waarmee hij al
jaren het college begon, gaf hij pas aan het eind van de les. Het gevoel van Kalma
dat hij 'van achteren naar voren' les moest geven, zou hij alle lessen behouden.

Stap 3 van voorbeeldgestuurd lesgeven koppelt het voorbeeld aan de grote lijnen
van de nieuw te leren lesstof (zie 6.2.3). Dat leverde tijdens de tweede les die
Kalma aan de hand van de methode gaf nog wat problemen op. Kalma wilde
namelijk een model laten zien van gegevensverwerkende processen dat veel
gebruikt wordt bij systeemontwerp. het £>»7n-ÄiVa/jo/»-m<«/e/ (ER-model) (Bots
en Van Heck, 19W). Hierbij lag het voorbeeld voor de hand, want de Studenten
hadden net een groot feest gevierd en de helft van de organiserende commissie zat
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in de klas. Tijdens de voorbespreking hadden we de volgende opzet van les 2
bedacht.

FecstCie

KaslerPam \
EindFecsl

dahin

I2aphl
juni

local!«

l.icimchcmc
IhiniHMiic

ba>d

Prime Suspect

Figuur 7.12: het F.ntity-Rclation-model van de gehruikte voorbeelden lijdcns les 2.

De eerste vraag zou luiden wat bij het organiseren van de £«.v/tr Awn de
belangrijkste zaken voor de feestcommissie waren geweest. Het werd een hele
lijst, zoals het kiezen van de datum 12 apnl. het vastleggen van de locatie
Lieuweherne, het contracteren van de band /V/we Si/.v/w/, enzovoort. In
schematische vorm zouden alle gegevens op het bord worden geschreven (zie
figuur 7.12). Tijdens de voorbespreking van de les hadden we het schema van alle
gegevens van de fWer Pwrr in blauw op een sheet geschreven. Deze gegevens
worden de e/i//7e/7ew genoemd. Daarna hadden we in het schema ook de gegevens
van het körnende Eindfeest in blauw op de sheet erbij geschreven. De locatie zou
waarschijnlijk de Harmonie worden, de datum in juni en de band was nog niet
bekend. Bij het opschrijven van de gegevens van het nog tc organiseren Kindf'ecst
zou simpel blijken dat je hetzelfde schema kon gebruiken als dat van de AY/.Y/pr
Parrv. Voor beide feesten moest bijvoorbeeld een locatie worden besproken, een
datum worden vastgelegd en een band worden gecontractccrd. IX- entiteiten van
de verschillende feesten stonden keurig onder elkaar in het blauw weergegeven.
Boven de blauwe gegevens uit de voorbeelden schreven we de algemcnc zaak
waar het omging. Zo ging het in het geval van Lieuweherne cn de Harmonie om
de gekozen locatie. De locatie is het type van de entiteiten, ofwcl t'«//7t'/7/>y>e.
Voorts werden tijdens de voorbespreking alle entiteiten van beide voorbeelden van
de twee feesten voorzien van entiteittypen. Deze entiteittypen werden in het groen
weergegeven. Aan het eind van de voorbespreking stonden in het blauw alle
entiteiten op papier en in het groen de entiteittypen die daarbij hoorden. De
bedoeling was dus dat tijdens college het algemene model dat je gebruiken kunt
om een willekeurig feest te organiseren. uiteindelijk in het groen op het bord zou
staan. Dat vond Kalma een mooie manier van presenteren. Echter, tijdens het
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geven van het college stond hij meer te goochelen met de kleuren blauw en groen,
waarvan hij het gebruik zo helder vond, dan dat hij begon met het uitwerken van
de twee voorbeelden. Om de voorbeelden te koppelen aan de grote lijnen zou hij
eerst in blauw de entiteiten van de £av/tv />ar/y opschrijven, daarna in blauw de
entiteiten van het tweede voorbeeld van het Eindfeest en pas als laatste in het
groen de algemenere entiteittypen in het schema boven de blauwe entiteiten
plaatsen. Tijdens het college kon Kalma niet eerst het hele voorbeeld uitwerken en
daarna pas de grote lijnen weergeven. Hij switchte steeds van voorbeeld naar
algcmene regcls, dus van de kleur blauw naar de kleur groen en omgekeerd. De
voorbeelden werden daardoor niet goed gekoppeld aan de grote lijnen, zodat de
les nog lang niet optimaal gegeven werd volgens het stappenplan.

Bij de beoordeling van les 2 uitgesplitst naar sekse zien we (figuur 7.13) dat de
meisjes deze les hoger beoordeeldcn dan de jongens. De meisjes kregen tijdens les
2 ccn groot aantal voorbeelden waaraan ze het bcgrip en nut van de te leren stof
konden koppelen. De jongens bcoordeelden de les minder hoog, mogelijk omdat
tijdens dc les de voorbeelden nog niet goed gekoppeld werden aan de grote lijnen.

Les 2: uitgesplitst naar sekse
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Figuur 7.13: les 2 uitgesplitst naar sekse voor de drie categoriefin.

Op het evaluatieformulier stond bij de opmerkingen van een aantal Studenten dat
de les wat rommelig was. Dat zou goed kunnen komen door de wisseling van
Kalma tussen algemene regeis en het voorbeeld. De lijn van het voorbeeld werd
(nog) niet vastgehouden en uitgewerkt. Tijdens de nabespreking direct na de les
was Kalma ietwal teleurgesteld dat hij het voorbeeld niet volledig had uitgebuit.
Hij gaf als reden dat hij te stiel naar de algemenere regeis was overgegaan: "omdat
ik het zeit" vroeger ook zo heb gehad" en "omdat ik graag zo volledig mogelijk wil
zijn". Hij dacht nog dat hij veel vollediger overkwam als hij de zekere abstracte
regeis verleide, in plaats van te vertrouwen op s/ecArs twee voorbeelden. Toch
werd Kalma steeds enthousiaster over de manier van lesgeven.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de meisjes
beoordeelden een les die vanuit voorbeelden werd gegeven ondanks de
onvolkomenheden hoger dan de jongens.
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7. J ¥ Gno/e ///««?

In de daarop volgende les 3 wilde Kalma de menselijke aspecten van
systeemontwikkeling laten zien. De voorbespreking ging al een sink sneller. Bij
les 1 duurde de voorbespreking nog anderhalt nur. inaar langzamcrhand was dat
teruggebracht tot drie kwartier. Daarbij werd ook nog een groot deel van de tijd
gebruikt voor het bespreken van dc sociale aspecten van onze werkomgeving.
Kalma had prima door dat hij met voorbeelden moest komen. samen met dc Stapel
sheets die hij al jaren bij dit vak gebruikte en waar niets mis mee was.

Als voorbeeld om de menselijke aspecten van systeemontwikkeling te loten zien
koos Kalma voor een ziekteverzuimregistratiesysteem. Men werknemer tm>est de
reeeptie bellen dat hij ziek was. deze reeeptie gaf de melding door aan de afdcling
Personeel & Organisatie die het invoerde in het bijhchorendc computcrsysteein.
De ziekmelding moest vervolgens worden doorgegeven aan de leidinggevende
van de zieke werknemer. Het systeem moest zo gemaakt worden, dut de direclie
statistieken over ziekteverzuim kon opvragen. Tijdens dc les zou ook aandacht
geschonken worden aan de verandering van kwaliteit van arbeid. Als voorbceld
nam Kalma dat door de komst van de pinautomaat op de bank, het werk van een
baliemedewerker mogelijk veranderde. Bijvoorbeeld van geld uittcllen naar het
geven van reisadviezen, of het geven van voorlichting over hypotheken Kalma
zou er deze les extra opletten dat de voorbeclden gekoppeld zouden worden nan de
grote lijnen. Een voorbeeld hiervan is: de operationele gebruikers van een systeem
zijn de medewerkers van de afdeling Personeel & Organisatie. dc functioncle
gebruikers zijn de leidinggevenden en een beleidsbepalcndc gebruiker is
(bijvoorbeeld) de directie.

Tijdens les 3 gaf Kalma enthousiast alle voorbeelden. Hij vergat alleen aan het
eind van de les de grote lijnen te geven; dus de voorbeelden koppelen aan dc grote
lijnen gebeurde helemaal niet. Aan het eind van de les had hij het wel over
beleidsbepalende. functionele, operationele en passieve gebruikers. Bij het
voorbeeld had hij echter niet genoemd welke gebruikers dit nu waren. Bij de
nabespreking zei Kalma: "Nu geef ik alleen voorbeelden en geen grote lijnen. Ik
sla door naar de andere kant". Hij zei het lachend, want hij had een goed gevoel
over de les.

Splitsen we de beoordeling van les 3 uit naar sekse, dan zien we (figuur 7.14) dat
in de categorie tf/tfivntw /m/rwA: en het / e l e v e n de beoordeling van dc meisjes
aanzienlijk hoger is dan die van de jongens. Respcctievelijk 0,6 en 0,4 punt. De
beoordeling voor wat ze zelf /eren, is nagenoeg even hoog bij dc meisjes als bij de
jongens. Uit de beoordelingen van deze les met tcveel voorbeelden. of bcter
gezegd met te weinig grote lijnen, zien we dat de meisjes het begrijpcn van het
voorbeeld belangrijk vinden. terwijl jongens graag ook nog de grote lijnen willen
zien. Maar, nogmaals, dat geldt meer voor de categorie c»/#t7we«f /m/n/A: cn het
/esgevew dan voor de beoordeling van wat de jongens leren. De beoordeling van
het /eren is bij de meisjes en jongens even hoog.
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Les 3: uitgesplitst naar sekse
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Kiguur 7.14: Ies3 uitgcsplitM naar scksc voor alle categorieen.

Vanuit de vorige observatics zie ik de volgcnde grote lijn: de jongens hadden meer
dan meisjcs bchoefte aan de presentatie van de grote lijnen. terwijl meisjes juist
het bcgrijncn van het voorbecld aansprak.

7.2.5 A/e/'.s/es /ere« vanu//

De laatste les van deze serie colleges werd besteed aan de vraag aan welke eisen
een informatiesysteem moet voldoen.

Als voorbeeld koos Kalma voor het ontwerpen van een informatiesysteem van een
uitzendbureau. Er moest een mailing worden rondgesruurd aan een lijst van
adressen. De eerste opdracht luidde om een activiteitendiagram volgens de ISAC-
methode te maken. zoals in les 1 geleerd was. In het activiteitendiagram moesten
de zwvwr. de M/JVOCV en het /vorar worden aangegeven. In het gekozen voorbeeld
was de invoer een brief en een adressenlijst, de uitvoer een brief die aan alle
adressen moest worden verstuurd en het proces was het samenvoegen van de
gemaaktc brief en de adressenlijst. Na het geven van het voorbeeld volgde een
vraag aan de Studenten om zelf uit te werken: "Aan welke eisen moet dit systeem
voldoen?" Toen tijdens college bleek dat de Studenten deze vraag moeilijk
vonden, herhaalde Kalma na enige tijd de vraag net andersom: "Waar word je
verdrietig van als het niet goed gaat in het systeem? Dus welke eisen moet je
stellen?" AI gauw kwam er een hele lijst eisen op het bord, zoals dat het
programma moet doen wat de bedoeling is, dus betrouwbaarheid; het programma
moot het stiel doen, ofwel efficient; de invoer moet de juiste adressen bevatten,
dus de gegevens moeten up-to-date zijn en relevant. Zo kwam een hele waslijst
van kwaliteitseisen voort uit de 'verkapte' vraag "Hoe moet het systeem werken?"
Voor de functionele eisen was dit ook het geval. Daar ging het eigenlijk om de
vraag "Wat moet het systeem kunnen?" Hieruit volgden de technische eisen voor
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de vraag "Hoe kunnen we zulk een systeem bouwenT' Ofwel wat voor em
computer moeten we aanschaffen, welke programmeeriaal gaan we gebruiken,
enzovoort. Deze afsluitende les van de colleges duurde wat korter dan de vorige
lessen.

Bekijken we van alle lessen de u/jut-mtv»«- /Wru/t van de hele groep, dan zien we
(figuur 7.15) dat les 2 even hoog werd beoordedd als les I. Alle overige lessen
werden steeds hoger beoordeeld dan de les ervoor. De stijging \an de luutste les
(les 4) ten op/ichte van de eerste les (les 0) is 0.4 t 0.1 punt. De statistische
betrouwbaarheid dat het gevonden verschil niet op toeval berust is grotcr dan
99%, dus een significante stijging.

Figuur 7.15: de beoordeling van de categorie a/grafene /«/ruA van alle lessen.

Bekijken we het verloop van de beoordeling van het /M^VPW, dan zien we (figuur
7.16) een constante lichte stijging, behalve bij les 2 waar de docent zijn wanhoop
meedeelde over de keuze van kleurgebruik bij het scheiden van de voorbeeldcn en

Figuur 7.16: de beoordeling in de categorie /ajjrvrn van de docent bij alle lessen.

177



de grote lijnen. Het verschil tussen les 4 en les 0 is een lichte stijging, zo'n 0.2 ±
0,1 punt. De statistische betrouwbaarheid van het verschil is 95%, dus significant.
Alle lessen zijn gegeven door dezelfde docent. De docent veranderde niet, vandaar
waarschijnlijk dat de beoordeling van de Studenten weinig verschilt. Een
mogelijkc verklaring voor de stijging is het feit dat de docent steeds enthousiaster
werd.

De beoordeling van het /ere« van de student geeft een zelfde beeld (figuur 7.17)
als de beoordeling van de «/tfi'/wivje /Wrw/t, namelijk bij iedere les een lichte
stijging. De totale stijging van les 4 ten opzichte van les 0 is hier 0,4 ± 0.1 punt
met een statistisch bctrouwbaarheidsniveau groter dan 99%. Dit betekent opnieuw
een duidclijke significantc stijging.

Figuur 7.17: de beoordeling van de categorie /tren van de Student bij alle lessen.

Splitsen we de beoordeling voor alle lessen per categorie uit naar sekse, dan zien
wc (figuur 7.18) dat meisjes en jongens deze manier van lesgeven anders ervaren.

Algemene indruk

Figuur 7.18: de algemene indruk. \ an alle lessen uitgesplitst naar sekse.
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Bij de a/>«n<-m> im/rw* stijgt de beoordeling van de meisjes direct al na de eerste
les die aan de hand van voorbeelden wordt gegeven. IX« maximale stijging van de
meisjes is 0.8 punt ten opzichte van de traditionell gegeven les 0. Van les 0 naar
les 4 is er bij de meisjes een significante stijging van 0.6 t ().| punt met een
statistisch betrouwbaarheidsniveau van meer dan 9 9 V Bij de jongens gaat de
beoordeling eerst omlaag alvorens weer te stijgen. IX« stijging is uiteindelijk 0.1
punt. maar niet significant. Wat vooral opvallend naar voren komt. is het verschil
in beoordeling bij de meisjes en de jongens van de/elfde lessen.

Deze tendens in beoordeling komt overeen met die van de categorie /V.VJ,VIVM. ()i>k
hier zien we (figuur 7.19) van meet af een stijging van de hcoordeling van de
meisjes vanaf les 1. de eerste les die de docent aan de hand van voorheelden geeü.
Bij de meisjes is er een significante stijging van 0.4 i 0,1 punt met een statistische
betrouwbaarheid van meer dan 99% en bij de jongens een lichte stijging van 0.1
punt.
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Figuur 7.19: hei lesgeven van de docent voor alle lessen uitgesplitst naar sekse.

Ook bij de beoordeling van de Studenten over wat ze zelf / O T « (figuur 7.20)
tijdens de les, zie je een zelfde verloop: de beoordeling van de meisjes stijgt direct
en bij de jongens daalt de beoordeling alvorens ook te stijgen. loch gaat de
beoordeling van het /V/rn van zowel de meisjes als de jongens met 0,4 punt
significant omhoog. De meisjes met 0,4 ± 0.1 punt en de jongens 0.4 t 0.2 punt,
beide met een statistisch betrouwbaarheidsniveau groter dan 99%. Zowel de
meisjes als de jongens geven aan dat ze. als de docent na een les of vier het
voorbeeldgestuurd lesgeven beheerst, meer leren.
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kiguur 7.20: de bcuordcling van hcl Icrcn uitgcsplilst naar »ekse.

Bij het al'sluitcndc gcsprck was Kalma uitermate enthousiast over zijn nieuwe
manier van lesgeven. Ilij nocmdc net ecn heel na/ut/W/yfo' manier van lesgeven.
Op mijn vraag waarom hij dan op de/e natuurlijke manier niet altijd al had
lesgegeven. antwoorddc hij dat hij lesgaf op de manier zoals hij zelf had les
gekregen. Hij zou na deze ervaring zeker zijn stijl veranderen. De verandering in
voorbereiding van de les vond hij niet groot. Hij gebruikte dezelfde sheets
waarmee hij al jaren lesgaf en een voorbeeld was snel gevonden, want dat heb je
als doccnt altijd wel in je hoofd. De les met die voorbeelden starten, vond hij
achterafeigenlijk vanzelfsprekend.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijnen: zowel de meisjes als
de jongens gaven aan dat ze significant meer leerden als er goed
voorbeeldgestuurd werd lesgegeven. De beoordeling van de meisjes steeg terstond
als er aan de hand van voorbeelden werd lesgegeven en de beoordeling van de
jongens steeg naar gelang de docent niet alleen de voorbeelden noemde, maar ook
de grote lijnen van de leerstof duidelijk weergaf. De meisjes beoordeelden lessen
die voorbeeldgestuurd werden gegeven hoger dan de jongens.

Dat ook jongens ervaren baat te hebben bij deze vorm van lesgeven, blijkt uit
observaties bij een groep Studenten die alleen uit mannen bestond.

7.2.6 <4n/i-<//c/acfucAe i/iversie: 'van ac/»/eren naar vwen'

Bij de vorige resultaten van voorbeeldgestuurd lesgeven is vooral gekeken naar
het verschil in beoordeling van meisjes en jongens. De beoordeling van meisjes
bleek hoger te zijn dan die van jongens. Ook heb ik onderzoek gedaan bij een
groep van veertig mannelijke Studenten van de Informatica Opleiding van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dit om aan te geven dat de lesmethode ook
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jongens aanspreekt. Docent Jan van der Wal gaf de lessen in de programmecrtaal
Java. Ik geef de inhoud van de lessen hier niet weer, onulat de/e lessen voorkennis
van informatica veronderstellen. Slechts een voorbeeld wil ik noemen: om aan te
tonen dat ook in deze context de docent het gevoel kreeg dat de les 'van achteren
naar voren' moest worden gegeven.

Stel een computerprogrammeur wil een tekenprogramma schrijven. Het
computerprogramma moet een heleboel verschillende wiskundige figuren als
cirkels, driehoeken, Vierkanten en veelhoeken kunnen tekenen en bewerken. Om
de figuren te kunnen tekenen moeten de gegevens van al de/e figuren opgeslagen
worden. De stmctuur van de gegevens moet vooraf worden vastgelegd bij het
maken van hel computerprogramma.

Als een docent de datastmctuur wil uitlcggen die nodig is om de gegevens van de
figuren op te slaan met behulp van supertypc en subtypes, kan dat op dc volgende
manier.
• Het gemeenschappelijk supertype van alle figuren beschouw je als een

abstract geheel. Je programmed! cr niet dc tekenroutinc in. omdat
verschillende soorten figuren een verschillende tekenroutinc gchruiken.

• De kleur en de dikte van de lijn hebben alle figuren gemeenschappelijk. Dc
gegevens die alle soorten figuren gemeenschappelijk hebben, sla je op in ecn
supertype.

• Voor ieder soort figuur moet je een eigen tekenroutine programmeren. Dat
gebeurt voor ieder soort figuur in een eigen subtype.

• Bij ieder soort figuur moet je andere gegevens opslaan om het te kunnen
tekenen. Zo sla je bijvoorbeeld van een drichock de punten op of van een
cirkel het middelpunt en de straal. Per soort figuur sla je de benodigde
gegevens op in verschillende subtypes.

• Ik teken verschillende soorten figuren: een blauwe drichock door de dric
hoeken te verbinden en een rode cirkel met een straal rond een middelpunt.

Verteilen we hetzelfde verhaal als boven 'van achteren naar voren' dan luidt dat
als volgt.
• Ik teken verschillende soorten figuren: een blauwe driehoek door de drie

hoeken te verbinden en een rode cirkel met een straal rond een middelpunt.
• Bij ieder soort figuur moet je andere gegevens opslaan om het tc kunnen

tekenen. Zo sla ik bijvoorbeeld van een driehoek de punten op of van ecn
cirkel het middelpunt en de straal. Per soort figuur sla je de benodigde
gegevens op in verschillende subtypes.

• Voor ieder soort figuur moet je een eigen tekenroutine programmeren. Dat
gebeurt voor ieder soort figuur in een eigen subtype.

• De kleur en de dikte van de lijn hebben alle figuren gemeenschappelijk. Dc
gegevens die alle soorten figuren gemeenschappelijk hebben, sla je op in een
supertype.

• Het gemeenschappelijk supertype van alle figuren beschouw je als een
abstract geheel. Je programmeert er niet de tekenroutine in, omdat
verschillende soorten figuren een verschillende tekenroutine gebruiken.
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De eerste manier van uitleg vertelt de kennis va/i Aoven a/! Eerst worden de
abstracte zaken die voor alle Figuren uit het supertype gelden genoemd;
vervolgens wordt dat uitgesplitst naar verschillende soorten figuren in de
subtypes. Ausübet (1964) noemde dat .vuperorJ/mj/e /twmwg. Eerst wordt de
abstractie genoemd, om deze daarna te illustreren met voorbeelden. Bij
voorbeeldgestuurd lesgeven wordt de volgorde precies omgedraaid. Eerst worden
voorbeelden gegeven van het tekenen van een driehoek met drie hoekpunten en
een cirkel met middelpunt en straal. Deze gegevens worden daama opgeslagen in
het eigen subtype dat bij de verschillende soorten figuren behoort. Vanuit de
voorbeelden blijkt dat alle soorten figuren dezelfde gegevens gebruiken, zoals
klcur en dikte van de lijn die in het supertype opgeslagen worden. Om vanuit de
voorbeelden de supcrtypes te vinden via vM/>rW;m//c .vubvt/m/rf/on is volgens
Ausübet (l%4) de beste manier van leren. Het staat uitvoerig beschreven in
subparagraaf 4.6.2. Bij het leren kan cr dan namelijk geleerd worden vanuit ideeSn
die relevant zijn voor dc nieuwe begrippen en die voldoende verklärende waarde
hebben om een volgcnd leren betekenisvol te laten verlopen. aldus Ausubel. Je
voelt jc bij het leren zekerder door uit te gaan van het bekende voorbeeld in de
subtypes, om van daaruit de abstracte theorie te veronderstellen en vervolgens af
tc leiden in het supertype. Dat meisjes meer last van onzekerheid hebben dan
jongens. bleck uit de cijfers in hoofdstuk 3. Vandaar de verwachte trend dat de
bcoordcling van meisjes meer stijgt dan die van jongens bij voorbeeldgestuurd
lesgeven. Dc beoordclingcn van jongens zullen natuurlijk ook stijgen als ze zieh
zekerder voelen. fn de volgende subparagraaf presenteer ik resu/taten van
voorbeeldgestuurd gegeven colleges die alleen door jongens werden gevolgd.

7.2.7 /eren

Aan een groep van rond de 40 informaticastudenten die alleen uit jongens bestond.
gaf Van der Wal een serie van zeven colleges. Van der Wal wist dat de essentie
van het voorbeeldgestuurd lesgeven bij de voorbeelden lag. In de eerste les, die hij
/elf had voorbereid, gaf hij dan ook veel voorbeelden. Na afloop van de eerste les
mompelde een student naast mij bewonderend: "zo'n goede les hebben we dit jaar
nog niet gehad". Toch was mijn indruk dat Van der Wal eerst de grote lijnen gaf
en daarna pas de voorbeelden. De les kon dus aanzienlijk verbeterd worden door
'van achteren naar voren' les te gaan geven, zoals Kalma dat ervaren had. De
tweede les die Van der Wal op zijn eigen manier gaf verliep analoog. De daarop
volgende vijf lessen hebben we samen voorbereid. De resultaten van de zeven
lessen bespreek ik aan de hand van de drie categorieen van het evaluatieformulier:
de beoordeling van de u/#t7Mi7u> ;W;-«A van de les, de beoordeling van het
/f.s\jj?vi7i door de docent en de beoordeling van het /ere« van de Studenten.

De beoordeling van de <i/#c7Ht'Wf /Wn/£ van de Studenten bij de lessen die de
docent traditioneel gaf was gemiddeld de eerste les (les 0.1) een 6.45 en de tweede
les (les 0.2) een 5.77. Daarna volgde een enorme stijging naar les 1, die als eerste
vanuit voorbeelden werd gegeven. De daaropvolgende lessen werden steeds hoger
beoordeeld. De n/gf/Mfw ;Wn//t steeg van gemiddeld een 6,07 ±0,11 van de
eerste twee lessen naar een 6,86 ± 0,10 in les 5. Een significante stijging van 0,79
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Figuur 7.21: de beoordeling van de catcgoricen «j/gfmt-nr trnirwA en /«jtrvrn von dr iliKcnl

±0.11 punt met een statistisch betrouwbaarhcidsnivcau van nicer dan 99%. De
beoordeling van de categorie /iw#rvc« maakte een analoge stijging door (zie
figuur 7.21) van 6,11 t 0.15 naar 6.88 * 0.10. ()ok hier is een significante stijging
van gemiddeld 0.77 t 0.13 punt (99%) van de gangbare lessen van de docent naar
de lessen die voorbeeldgestuurd werden gegeven

In de categorie /tven was het verschil tussen de lessen die de docent /elf had
voorbereid en de lessen die werden gegeven aan de hand van de methode nog
duidelijker te zien (figuur 7.22). De stijging van 6,05 ±0,16 naar 7,00 ±0,14 gee ft
een significant verschil van 0,95 ±0,15 (99%) punt. Dcze mannclijke Studenten
beoordelen dus wat ze geleerd hebben tijdens de les met bijna een hele punt hoger.
Dit is dus een overduidelijke stijging.

Leren student
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Figuur 7.22: de beoordeling van de categoric feren van dc student.
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Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: de jongens
beoordeelden het lesgeven en hun leren hoger als er voorbeeldgestuurd werd
lesgegeven. In 7.2.5 noemde ik al de geobserveerde grote lijn dat deze manier van
lesgeven meisjes duidelijk aansprak. De geobserveerde grote lijnen samen
rechtvaardigen het formuleren van de trend dat voorbeeldgestuurd lesgeven als
lesmethode goed wordt beoordeeld door de Studenten. In de volgende
subparagraai bcspreek ik punten van aandacht om aan de hand van voorbeelden te
leren lesgeven.

7.2.

Tijdcns de voorbesprekingen en het volgen van de lessen kwam een aantal
aandachtspunten naar voren bij het leren van voorbeeldgestuurd lesgeven.

1. Ken docent begin! een les zondcr dat hij de beginsituatie duidelijk aangeeft.
2. Een docent start de les met enthousiast achter elkaar alle grote lijnen te geven.
3. Een docent gehruikt de /.in "Straks zul je zien..." als hij pas na het geven van

de grote lijnen een verduidclijkcnd voorbeeld zal geven.
4. I)e docent eindigt zijn les met voorbeelden.

Deze vier aandachtspunten licht ik toe met voorbeelden uit de lesvoorbereiding
met Van der Wal.

Een docent begint soms de les zonder dat hij de (1) beginsituatie duidelijk
aangeeft. Tijdens de voorbespreking werd de docent gedwongen de beginsituatie
duidelijk weer te geven in plaats van ergens in zijn eigen gedachtewereld zomaar
te beginnen. Na een licht wanhopige uitroep van mij "Waar heb je het over? Begin
eens bij het begin", zei hij verontschuldigend lachend: "Misschien doe ik dat thuis
ook wel." Niet alleen Studenten begrijpen je niet als je zomaar ergens begint, maar
anderen natuurlijk ook niet. Een docent zit zo goed in de stof, dat hij vergeet dat
anderen daar niet zo mee bezig zijn. Het werd de docent al snel duidelijk dat als je
begint met een voorbeeld je vanzelf de randvoorwaarden geeft waaronder het
voorbeeld geldt. De aangenomen beginsituatie en de context van het probleem
volgen op natuurlijke wijze door de les te starten met een voorbeeld.

Een docent begint enthousiast (2) achter elkaar alle grote lijnen te geven. Niet
alleen de grote lijnen zelf zijn belangrijk, maar ook de samenhang. Vandaar dat
het vaak nodig is vanuit het voorbeeld de grote lijnen tegelijkertijd uit te bouwen.
Dan is een duidelijk bordgebruik van belang. Bij het vak Java, wat Van der Wal
gaf, zijn vaak drie grote lijnen duidelijk aanwezig: je wilt weten welke tfec/ara/ze
je moet doen om de computer te verteilen welke gegevens er volgen, je moet de
iff;/;/<.7Nc';ifcj//t' geven in de programmeertaal Java en je moet aangeven hoe de
«Kinrof/) is van de verschillende programmaonderdelen. ledere grote lijn
uitbouwen op een deel van het bord lag voor de hand. Het bord werd dan ook
verdeeld in vier kolommen. Een kolom voor het voorbeeld waarmee gestart werd
en waar tijdens de les steeds naar werd venvezen. Verder voor iedere grote lijn
een kolom: de declaratie, de implementatie en de aanroep. Tijdens de les werden
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de kolommen steeds verder opgebouwd. Bij een andere les wilde Van der Wal het
verschil laten zien tussen het gebruik \an objeeten bij een «irnn-, een /«/ en een
AosA/aA/f. Ook daar werd het bord in vieren gedeeld: voor het voorbeeld. het
gebruik van het arrov. de /«/ en de /ia.vA/a/>/t\ Bij zo'n duidelijk bordgebruik Staat
aan het eind van de les de hele theorie ordentelijk op het bord. De Studenten
konden die gebruiken tijdens het maken van de oefeningen aan het eind van de les.
Dit deden ze ook veelvuldig. IX' Studenten vertelden dat /e meer hadden aan zo'n
goed uitgewerkt voorbeeld op het bord, dan dat ze de grote lijnen längs zagen
flitsen op sheets die ook in hun dietaat stunden.

Een docent gebruikt (3) de zin "Straks zul je zien..." als hij pas nu het geven van
de grote lijnen een verduidelijkend voorbeeld zal geven. Wantrouw de uitspraak
"straks zul je zien..." Het voorbeeld zal dan bijna altijd volgen na het geven van de
grote lijnen. Van der Wal verleide dat hij graag begon met de grote lijnen tc
verteilen, omdat hij niets wilde vergeten. Hij wilde zo volledig mogelijk /ijn en
dat kan alleen aan de hand van de abstrafte grote lijnen waarin alles bcsloten ligt.
Ook het tijdsaspect speelde daarbij een rol: "Met de grote lijnen kun je alles in den
keer behandelen". Na de eerste voorbceldgestuurde les had Van der Wal ervaren
dat als het uitgewerkte voorbeeld op het bord stond. hij daarna heel vlot de grote
lijnen kon aangeven. IXwr vervolgens met nog een voorbceld de overeenkomsten
en verschillen te bespreken, was hij verrassend snel klaar. Het kostte hem tot zijn
verbazing niet meer tijd om. zonder haast, aan de hand van voorbeelden les te
geven. Hij vond het zoeken naar en bespreken van die concrete relevante
voorbeelden nog leuk ook.

De docent (4) eindigt zijn les met voorbeelden. Bij de voorbespreking begon Van
der Wal steeds te verteilen wat de grote lijnen waren die hij wilde behandelen. De
ene vraag die ik steeds herhaalde "Heb je ook een voorbeeld? Het liefst een
nuttig" werkte gelukkig op zijn lachspieren. Te moeten beginnen met voorbeelden
gaf hem echt het gevoel om 'van achteren naar voren' les te geven. Aan het eind
van een voorbespreking stond de bordindeling in keurige kolommen op papier met
het voorbeeld en de grote lijnen. Bij het zien daarvan riep Van der Wal lachend
"Dit is leuk!" Van der Wal kent genoeg leuke voorbeelden die aanspreken, ook in
de techniek.

De ervaring in het HBO met het geven van voorbeeldgestuurde lessen, is dat de
docenten na een les of vier het voorbeeldgestuurd lesgeven aardig onder de knie
hadden. De duur van de voorbesprekingen voor hoorcollegcs van tweemaal drie
kwartier varieerden van de eerste keer zo'n anderhalf uur tot de laatstc keer een
half uur. De docenten hadden er geen enkcl probleem mee om voor de start van
iedere les een concreet relevant voorbeeld te vinden.

Ondanks de vele leuke voorbeelden in de techniek kiezen maar weinig Iccrlingen
voor een technische Studie. De keuze van een technische Studie is mogelijk na het
kiezen van de exaete vakken in de basisvorming. Om te onderzoeken of
voorbeeldgestuurd lesgeven ook in de basisvorming hogere beoordelingen krijgt,
is onderzoek gedaan in HAVO-3 klassen bij het vak natuurkunde. De rcsultatcn
daarvan zijn weergegeven in de volgende paragraaf.
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7.3 Effect van voorbeeldgestuurd lesgeven in HAVO-3

De verwachting is dat voorbeeldgestuurd lesgeven het duidelijkst resultaat geeft
bij de lessen in exacte vakken aan meisjes. Vandaar dat er in het voortgezet
onderwijs gezocht is naar een docent natuurkunde die voorbeeldgestuurd lesgeven
wilde uitproberen. Op de Woudschotenconferentie in Noordwijk, waar een paar
honderd natuurkundeleraren ieder jaar in december over didactiek praten, ben ik in
contact gekomen met een docent die natuurkunde geeft in het studiehuis van het
Christelijk Scholengemeenschap Comenius te Leeuwarden. Hij gaf in het
studiehuis echter nauwelijks klassikaal les, dus hij kon de lesmethode niet zelf
uitproberen. Vandaar dat hij zijn collcga Gerben van Hes heeft gevraagd aan het
onderzock mce te doen. Van Hes bleek direct bereid om de methode uit te
proberen. Hij stond open voor vernieuwing en zeker voor mogelijke verbetering
van zijn lessen.

Het onderzoek vond plaats gedurende een half jaar. van februari tot juni 2002.
Van Hes gaf aan twee HAVO-3 klassen natuurkunde. Op maandag en donderdag
gaf hij les aan h3a en op dinsdag en vrijdag aan h3e. De opzet van het exploratief
onderzoek zou als volgt zijn.
• Van Hes zou alle lessen zelf geven.
• Dc onderzocker zou aanwezig zijn tijdens alle lessen natuurkunde aan de

klassen h3a en h3c.
• Dc evaluatieformulieren werden aan het eind van iedere les uitgedeeld door de

onderzoeker, ingevuld door de leerlingen en terstond weer verzameld.
• De cerste twee weken zou Van Hes traditioneel lesgeven, zonder dat de

resultatcn mcctelden voor het onderzoek. Dit gebeurde zo om de leerlingen te
laten wennen aan de aanwezigheid van de onderzoeker en het moeten invullen
van de evaluatieformulieren bij de natuurkundeles.

• Van lies zou de lessen eerst geven in de ene klas zoals hij al jaren gewend
was. Daarna zouden we tijdens een bespreking deze les aanpassen aan
voorbeeldgestuurd onderwijs, om het effect te kunnen meten. Vervolgens zou
Van Hes de aangepaste les geven aan de andere klas.

• De onderzoeker noteerde tijdens de les de gang van zaken. Daarbij werd,
naast de lesinhoud, gelet op de interactie tussen de docent en de leerling(en).
Om de genderspeeifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werd
genoteerd aan wie de docent een vraag stelde: aan een meisje, aan een jongen
of in het algemeen. Bij de spontane readies van de leerlingen werd genoteerd
of het een meisje was die reageerde op de inhoud van de les, een jongen of
een hele groep leerlingen.

• Als controle werden aan het begin, halverwege en aan einde van het halfjaar
onderzoek lessen vergeleken waarbij geen aanpassingen waren gemaakt, het
waren <A'-i7/i/c lessen. De resultaten daarvan zouden van beide klassen gelijk
moeten zijn met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van 95% of meer.

In 7.3.1 worden de resultaten van de beoordeling van lessen waarbij geen
verandering werd aangebracht besproken. Vervolgens worden de resultaten gepre-
senteerd van lessen, waarbij in de herhaling wel veranderingen werden
aangebracht. De verandering is in 7.3.2 dat tijdens de herhaling de les meer vanuit
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de onzekerheid van de leerling is opgebouwd. In 7.3.3 bespreek ik een les die 'van
achteren naar voren" werd gegeven. Daarna. in 7.3.4. toon ik de resultaten van stap
3: koppel het voorbeeld aan de grote lijnen. Vcrvolgens laat ik in 7.3.5 de invloed
van stap 7 zien: plaats de grote lijnen in de ervaringswereld. Tenslotte wordt in
7.3.6 de interactie van de leerlingen en de leraar wecrgegeven.

7. J. / 7Vcj</;7/on?f/ /esgeven <Ax wwarwi feraor

De eerste twee weken van het onderzoek werden dc/clfdc natutirkuiuiclessen
gegeven aan beide klassen. Het waren gewone natuurkundelessen. /oals de
leerlingen die het eerste halfjaar van dat schooljaar gewend waren. Hei enige
verschil was dat er een onderzoeker achter in het lokaal aanwe/ig was en dat cr
aan het eind van de les werd gevraagd een cvaluaticformulicr in tc vullen.
Sommige leerlingen vulden in de eerste lessen de formulieren een beetjc angslig
in, alsof ze het gevocl hadden dat ze de leraar gingen beoordelen en dat daur
consequenties aan konden worden verbonden. Zowcl de onderzocker als de leraar
benadrukten dat de leerlingen op de evaluatieformulieren konden invullen wat zc
vonden. Het invullen gebeurde anoniem en hel zou geen enkele consequentie
hebben. noch voor de leraar noch voor henzelf. In beide klassen was de sfeer
goed. Dit bleek ook uit de opmcrkingen op het evalualicfoniuilier bij een aantal
meisjes: "Van Hes is trots op ons". Zoals al is aangekondigd bij de opzel van het
onderzoek, zijn de resultaten van de eerste weken waarin de leraar traditioneel les
gaf niet meegerekend in het onderzoek. Pas de derde week werd er met het
eigenlijke onderzoek begonnen, dus nadat iedere leerling al vier keer een
evaluatieformulier had ingevuld.

Zowel aan het begin als aan het eind van het halfjaar onderzock zijn de resultaten
van lessen aan beide klassen waaraan niets werd aangepast met clkaar vergeleken.
De beoordeling van beide klassen ging over tA'ze//</c' les maar wel met een andere
groep leerlingen, een ander lokaal, een ander uur en andere invlocden van buiten.
Toch zou dit een nagenoeg zelfde beoordeling moeten opleveren als je met de
resultaten van het ontwikkelde evaluatieformulier onderzoek wilde gaan doen. Dat
bleek inderdaad het geval te zijn. De drie categories waarover op het
evaluatieformulier vragen werden gesteld, <//#f/wc«c ;m/rw* van de les, /i'.v#t'wn
door de leraar en /ere« van de leerling werden door h3a en h3e gelijk beoordeeld
met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van meer dan 95% (zie figuur 7.23).

187



les: opgaven nakijken
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Piguur 7.23: de bcoordeling van ecn Ics aan h3a en <lerW/dr les aan h3c.

B^ een les met een volstrckt andere inhoud werd de volgorde van de klassen
waaraan dc les werd gegeven omgedraaid: eerst werd de Ics gegeven aan h3e en
de daarna aan h3a. Ook daar hleek de beoordeling van beide klassen van </eze//£fe
les gelijk te zijn met een statistische betrouwbaarheid van meer dan 95% (zie
figuur 7.24).
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I'iguur 7.24: dc hcoordcling van een les eersl gegeven aan h3e en </cTt7/</e les aan h3a.

Aan het beoordelingsverschil tussen beide lessen is duidelijk te zien dat het om
een geheel andere les gaat. Bij de les die is weergegeven in figuur 7.23 ligt de
beoordeling van beide klassen in alle drie de categoriee"n rond de 6. en bij de les
die is weergegeven in figuur 7.24 ligt de beoordeling van beide klassen rond de
7,5. De eerste beoordeling gaat over een les waarbij opgaven werden behandeld en
de tweede beoordeling gaat over een les waarbij spannende proefjes werden
getoond. zoals het doorslaan van de bliksem. Bij deze inhoudelijk sterk wisselende
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naruurkundelessen kun je dus niet verschillende lessen met elkaar vergelijken
maar wel kun je de les met zijn herhaling onderling vergelijken.

Splitsen we de beoordeling van de les uit naar sekse. dan komen we bij een les die
op de traditionele manier wordt gegeven steeds het/elfde patroon tegen dat de
beoordeling van de jongens hoger is dan de bemudding van de meisjes </ie liguur
7.25). Dat geldt voor de beoordeling voor alle drie de categories, <j/*-m,ii»
//fc/n/A. / « ^ i v / t en /tn-n. Dit genderspecificke beoordelingspatroon kom't steeds
voor bij tradmoneel gegeven lessen, of de les nu hoog ol laag vsordt bcoordccld
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Figuur 7.25: de beoordeling van ecn iradiuoncel gegeven Ics uilgcspitst naar xek.se.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijnen: alleen lessen met
dezelfde inhoud mögen worden vergeleken. Bij lessen die traditioneel werden
gegeven was de beoordeling van de jongens hoger dan de bcoordeling van de
meisjes in alle drie de categorieen a / ^ m « /m/rw/t, /evfj<w/? en /mv>.

7. i. 2 von de o/ize/terAew/ van aV

Bij een practicumles is de beoordeling van de leerlingen meestal hoog. Dit blcek
ook al in de vorige subparagraaf. Leerlingen beoordelen lessen die bestaan uit het
nakijken van als huiswerk opgegeven opgaven veel lager. Bij de opmerkingen op
het evaluatieformulier worden deze lessen vaak met .««// aangeduid. De les kan
echter veel boeiender gemaakt worden door niet van het goede antwoord op de
vraag uit te gaan, maar van de onzekerheid van de leerling. Dat kun je als leraar
bereiken door bij iedere opgave in plaats van te vragen "wat komt eruit?" te
vragen "hoe heb je het aangepakt?" Zo wordt onderstreept dat niet het antwoord
het belangrijkste is. maar de manier waarop de leerling aan het antwoord is
gekomen. Er wordt dus vooral geleerd tijdens het uitvoeren van een opdracht of
taak. Dit is de constructivistische benadering van leren. Bij klassikaal onderwijs is
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het daarbij mogelijk dat de leraar eventuele ontstane misconcepties in mentale
voorstellingen van de leerling helpt voorkomen.

Bij een les waar opgaven werden nagekeken, hadden we afgesproken dat tijdens
de eerste les de leraar de leerlingen om de beurt zou vragen "wat komt eruit?" Als
het antwoord van de leerling niet correct was, zou de opgave door de leraar
worden besproken. De meeste opgaven werden tijdens de les alsnog helemaal op
hct bord uitgewcrkt. Tijdens de aangepaste les stelde de leraar de vraag: "hoe heb
je het aangepakt?" Bij de resultaten van de leerlingen in figuur 7.26 is duidelijk te
zien dat de bcoordeling in alle categorieön omhoog gaat.
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Figuur 7.26: de beoordeling waarbij de aangepaste les werd gegeven vanuit de onzckerheid van
dc leerling.

Bij de nabespreking van de les vertelde de leraar dat hij blij was niet alleen naar
hct antwoord te hebben gevraagd, maar ook naar de mentale voorstelling van de
leerling. Hen leerling moest bijvoorbeeld de vraag beantwoorden welke
energieomzetting er plaatsvindt als het zonlicht op zonnepanelen valt. De leerling
antwoordde: "Dat is een omzetting van zonne-energie naar beweging, dus
kinetische energie...". De leraar keek verbaasd, want hij kon zieh niet voorstellen
dat de leerling verwachtte dat de op het dak vastgeschroefde zonnepanelen zouden
gaan bewegen. De leerling vervolgde met de uitleg hoe hij er aan kwam "...want
door de zonne-energie gaan de elektronen in de zonnepaneel bewegen, vandaar
dus bewegingsenergie die je ook wel kinetische energie noemt'". De leraar legde
vervolgens deze leerling en zijn klasgenoten uit dat de elektronen inderdaad gaan
bewegen door de zonne-energie, en dat daardoor een elektrische stroom ontstaat.
Ken elektrische stroom kau een elektrisch apparaat laten werken en wordt daarom
gerekend tot elektrische energie. De energieomzetting van de zon op de
zonnepanelen is dus van zonne-energie naar elektrische energie. De correcte
voorstelling van de leerling moest nog worden aangevuld met de constatering dat
de energie van de elektronen niet werd geleverd doordat hun beweging een kracht
kon uitvoeren, maar doordat ze samen een elektrische stroom vormden. Door uit te
gaan van de onzekerheid van de leerling werd op deze manier een mentale
voorstelling aangevuld en daardoor een mogelijke miscw»ce/tf/e voorkomen.
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De verschillen in gemiddelde beoordelingen van deze lessen, uitgesplitst naar
sekse zijn weergegeven in figuur 7.27. IX' beoordelingen van zowel de meisjes als
de jongens gaan omhoog met rond de 0,6 ± 0.2 punt. IX- statistische
betrouwbaarheid is in de categorie u / ) - « w mW™* bij de meisjes 91% en de
jongens 98%. in de categorie /cv^t-w/i bij zowel de meisjes als de jongens meer
dan 99% en in de categorie /mw bij de meisjes 59% en de jongens 97%. IX»
beoordeling van de meisjes in de categorie /m-n blijft achter.

Verschil aangepaste les: vanuit onA'kcmeid krcrlmg
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Figuur 7.27: het verschil in gemiddelde heoordeling uilgesplitst naar sekse waarbij de aangepaslc
les uitging van de on/ekerheid van de leerling

Tijdens de nabespreking vertelde de leraar dat hij soms de neiging heert direct
naar het antwoord te vragen. omdat hij verwacht anders in tijdnood te komen aan
het bespreken van de opgaven. Het tijdsverschil bleek echter gering te zijn. Bij de
eerste les, waarbij hij alleen naar het antwoord vroeg. resteerde 12 minuten van de
les. De leerlingen mochten deze tijd besteden aan het maken van hun huiswerk.
De aangepaste les duurde zo'n 7 minuten langer; dat was dus gemakkelijk in de
les op te vangen. Tijdens het nakijken van de als huiswerk gemaakte opgaven.
werden nu zaken verteld door de medeleerlingen en de leraar waar je nog iets van
kon leren. De spontaan genoteerde opmerking .««// bij een eerdere les die uit
hoofdzakelijk nakijken van opgaven bestond. kwam dan ook niet meer voor op de
evaluatieformulieren van de les. Mogelijke misconcepties in een mentale
voorstelling werden door de Itraar ondervangen.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de benadering, waarbij
werd uitgegaan van de onzekerheid van de leerling kreeg een significant hogere
beoordeling van zowel de meisjes als de jongens.

7.3.3 f/tveme

Een van de essentieMe punten van de methode is dat je niet achteraf een voorbceld
geeft maar aan het begin van de les. Veel docenten ervaren dat als 'van achteren
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naar voren' lesgeven. De anti-didactische inversie (zie 3.4.4) verklaar ik door te
veronderstellen dat leraren liever vanuit hun eigen zekerheid deductief lesgeven,
dan uitgaand van de onzekerheid van de leerling inductief lesgeven. Als voorbeeld
noem ik een practicuminleiding waarbij tijdens de herhaling van de les 'van
achteren naar voren' werd lesgegeven. De leraar begon de les met een uitleg wat
de leerlingen tijdens het practicum moesten doen. De uitleg was niet zo lang, een
minuut of 10. Daarna volgde bij beide klassen een enthousiast uitgevoerde
practicumles.

Bij de eerste les luidde de uitleg van de leraar als volgt (hieronder wordt de uitleg
puntsgewijs wccrgcgcven).
• We kunnen de soortelijke wärmte van water berekenen.
• Fen dompelaar levert een energie van E = P * t.
• Het vermögen dat de dompelaar levert Staat erop, als je tenminste de spanning

goed op 15 Volt zet. De tijd kunnen we meten met een stopwatch.
• We gaan het water verwarmen met de dompelaar.
• IX* opgenomen wärmte is Q = c x m x dT.
• Een tempcratuurstijging dT kunnen we meten met de thermometer.
• De soortelijke wärmte van water is de hoeveelheid wärmte die nodig is om 1

gram water met I graad Celsius te laten stijgen. De hoeveelheid van 1 gram is
te weinig om goed te kunnen meten. Dus neem je een kopje vol, zo'n 200 ml
dat is dus 200 gram water.

• We willen vandaag de soortelijke wärmte c van water nameten. Die kunnen
we bepalen doordat de opgenomen energie van het water gelijk is aan de af-
gestane energie van een dompelaar.

Terwijl de leraar sprak, schreef hij de twee formules op het bord (zie figuur 7.28).
Steeds als hij een grootheid noemde die bepaald kon worden, zette hij er een
streep onder. Uiteindelijk bleef alleen de soortelijke wärmte c over zonder streep

die je met behulp van de
beide formules kon
berekenen. Want de
energie E die werd afge-

E = P * t

Q = c x m x dT

Figuur 7.28: het bord na de eerste uitleg.

staan door de dompelaar
was gelijk aan de
opgenomen energie Q
door het water.

Bij de herhaling van de les aan h3a bracht de leraar de uitleg 'van achteren naar
voren". Hieronder geef ik het opnieuw puntsgewijs weer.
• We willen vandaag de soortelijke wärmte c van water nameten. Die kunnen

we bepalen doordat de opgenomen energie van het water gelijk is aan de af-
gestane energie van een dompelaar.

• De soortelijke wärmte van water is de hoeveelheid wärmte die nodig is om 1
gram water met I graad Celsius te laten stijgen. De hoeveelheid van 1 gram is
te weinig om goed te kunnen meten. Dus neem je een kopje vol, zo'n 200 ml
dat is dus 200 gram water.

• Een temperatuurstijging dT kunnen we meten met de thermometer.
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• De opgenomen wärmte is Q = c x m x dT.
• We gaan het water verwarmen met de dompelaar
• Het vermögen dat de dompelaar levert Staat erop. als je tenminste de spanning

goed op 15 Volt zet. De tijd kunnen we meten met een stopwatch
• Een dompelaar levert een energie van !• P>t .
• We kunnen (nu) de soortelijke wärmte van water berekenen.

Analoog aan de uitleg schreef de leraar op het bord dat dc opgenomen energie
gelijk was aan de afgestane energie. IX" opgenomen energie van het water werd,
zoals gebruikelijk. genoteerd met Q en dc afgestane energie van de dompelaar met
E. IX« leraar gaf ook nu weer aan welke grootheden gemeten konden worden (/ie

figuur 7.29). Dit gc-
beurde door ecu strcepje
onder dc afkorting te
zetten. Uiteindelijk blcef
weer dc soortelijke
wannte c als enige over
die berekend kon wor-
den.

opgenomen energie
water

c x m. x j
Q -

afgeslanc energie
dompelaar
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Ftguur 7.29: het hard na atloop van dc aangepaste les.

Voor alle drie de categoriefn was de beoordeling van dczc practicumles bij de
herhaling iets hoger dan bij de oorspronkclijkc les (zie figuur 7.30). Niet heel veel,
maar de tijd en dus de invloed van de korte uitleg aan het begin van een
practicumles was slechts heel beperkt. Daarna werd in beide klassen enthousiast
practicum gedaan. Dat er enig glaswerk sneuvclde ging niet expres, maar maakte
het practicum wel spannender. Het zelf practicum doen. bepaalde zo voor een
groot deel de algemene indruk van de les en niet de korte uitleg van de leraar aan
het begin van de les.

Aangepaste les: 'van achteren naar voren' lesgeven
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Figuur 7.30: de beoordeling van de practicumles en de aangepaste les.
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Het verschil in gemiddelde van de beoordeling uitgesplitst naar sekse van beide
lessen is bij de meisjes weer hoger dan bij de jongens (zie figuur 7.31). In de
categorie a/geme/re /Wru* scoren de meisjes in de aangepaste les significant hoger
dan in de oorspronkelijke les. want het gehele betrouwbaarheidsinterval ligt boven
dc 0. Bij de jongens is de beoordeling van beide lessen voor die categorie gelijk.
In de categorie /ejgeven beoordelen zowel bij de meisjes als de jongens de
aangepaste les iets hoger. In de categorie /«ren ook.

Verschil aangepaste les: 'van achteren naar voren' lesgeven
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Figuur 7.31: de beoordeling van de practicumles en de aangepaste les uitgesplitst naar sekse.

Na afloop van de herhaling van deze practicumles vroeg de leraar aan mij "Was
dit de bedoeling?" Ik antwoordde "Ja, maar wat vond je er zelf van?" De leraar zei
dat hij het op deze manier veel prettiger vond lesgeven. Minder formalistisch en
meer op zijn gevoel. In de oorspronkelijke les nam hij de formules die de
leerlingen moesten gaan gebruiken als uitgangspunt. Terwijl hij de aangepaste les
opbouwde vanuit wat er geheuren moest. De amanuensis, die de practicumspullen
aan het opruimen was, hoorde onze bespreking. Zonder dat de amanuensis iets
wist over het doel waarmee ik achter in de klas de les bijwoonde, vertelde hij
spontaan dat hij bij deze laatste uitleg van de leraar geboeid had staan luisteren.
Dat overkwam hem niet vaak, vertelde hij. Dat de resultaten van de leerlingen bij
de aanpassing van de les niet significant hoger zijn, zou kunnen komen door de
geringe invloed van de körte uitleg aan het begin van de les. Ook zou het kunnen
komen doordat de beoordeling van een practicumles zelf al hoog is. De opmerking
van de amanuensis was echter duidelijk.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: als je vanuit de voor-
beelden wilt overbrengen wat de bedoeling is. komt dat voor sommige leraren
over als 'van achteren naar voren' lesgeven, maar de les komt dan wel boeiender
over volgens een objeetieve ervaren toehoorder.
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7. J. 4 Koppe/ Art uoortaeY«/ aan aV grofe ///nrn

Een belangrijke stap van voorbceldgestuurd lesgeven is stap 3: koppel het
voorbeeld aan de grote lijnen. Stap 3 van de lesmethode wordt in de leennethode
door twee stappen weergegeven: verwoord de voorheelden en deel de
verwoording op in kleinst mogelijke zinnen zonder in format ic verlies. Tijdcns stap
3 van de lesmethode moet de leraar dus met dc kleinst mogelijke stappen het
voorbeeld beschrijven en de grote lijnen daarvan atleidcn. Als voorbeeld v;in dive
stap van dc methode bespreek ik een natuurkundeles waarbij het begrip urbeid
wordt uitgelegd.

De leraar begon de les met het pakken van een stocl en vroeg een leerling diwop
plaats te nemen. Hij vroeg aan de klas, terwijl hij dc stoel met dc leerling crop een
meter voortsleepte: "Ik moct een bepaalde hoeveelheid arbeid leveren om deze
stoel met leerling een meter vooruit te slepcn. Hocvcel arbeid mod ik leveren als
ik de combinatie 3 meter vooruit te slepen?" IX' leraar slecpte vcrvolgcns dc stoel
met leerling het hele lokaal door, wat grote hilaritcit in de klas tot gevolg hud. I let
antwoord op dc vraag werd door vele leerlingcn gegeven "Dric keer /o veel!"
Daarna pakte de leraar nog een stoel en vroeg een andere lecrling daarop plaats tc
nemen. De leerling op de eerste stoel moest de stoel met dc andere leerling crop
goed vasthouden. De leraar begon vcrvolgens deze trein van twee stoelen voort tc
slepen. "Als ik nu twee combinaties van stoclen cn mensen I meter moct
voortslepen, hoeveel energie kost dat dan in vergelijking met als ik een combinatie
voortsleep?" Weer was het antwoord stiel gegeven "twee keer zo veel". "l*n als ik
twee stoelen 3 meter moet slepen?" (>ok die vraag werd in koor door de leerlingcn
goed beantwoord met "6 natuurlijk!" Terwijl de leraar naar het bord liep, zei hij
"dus als de kracht 2x zo groot wordt. moet ik 2x zoveel arbeid verrichten. I-n als
de afstand 3x zo groot wordt. moet ik 3x zoveel arbeid verrichten. Dat kunnen we

mooi in cen formule
zetten. We wisten al
dat wc de arbeid
aangeven met W, de
kracht met I- en de
afgclcgdc afstand met
s." Isn hij schrcef op
het bord W - I" x s (zie
figuur 7.32).

arbeid

W

kracht afstand

Figuur 7. 32: het bord na afloop van de les.

Bij de herhaling van de les werd hetzelfde eenvoudige voorbeeld van leerlingcn op
stoelen gebruikt om het leveren van arbeid voor te kunnen stellen. Bij dc herhaling
gebruikte de leraar, tijdens het geven van het voorbeeld. echter het bord (figuur
7.33) om de essentie van wat gezien werd op te schrijven. De belangrijke zaken
voor het leveren van arbeid werden in woorden als kopje van kolommen op het
bord geschreven. namelijk de kracht die nodig was en de afgclegde afstand. Daar
onder werd de eenheid waarmee dat ging gebeuren. genoteerd: voor de benodigde
kracht waren dat stoelen met een leerling erop en de afgelegde afstand in meters.
Op het bord werd ingevuld dat je voor het slepen van I stoel over 1 meter I
bepaalde kracht nodig had. Daarna werd op net bord aangegeven dat bij het slepen
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arbeid

3x
2x
6x

W

kracht
(stoel
met lecrling)

1
2x stoel
2x

- F x

afstamJ
(meter)

3x

t
3x

s

Figuur 7.33: de uilwcrking op hct bord om de voorbeelden te
koppelcn aan dc ((role lijn (tormule).

van een stoel over 3
meter in plaats van 1
meter de afgelegde
afstand 3x zo groot was
en de geleverde arbeid
ook. Bij het slepen van
twee stoelen met
leerlingen over
dezelfde afstand van I
meter werd op het bord
genoteerd dat de
geleverde arbeid 2x zo
groot was als de
benodigde kracht ook
2x zo groot was. Als

laatstc werden dc alkortingen van arbeid, kracht en afgelegde afstand in de
kolommen genoteerd en de vraag gesteld of dc leerlingen wellicht een handige
formulc voor arbeid konden weergeven. Dat lukte gemakkelijk: W = F x s. Tij-
dens dc/c hcrhaling van dc les was er nauwelijks verschil aanwezig met de eerste
les, behalve dan dat de essentie van het voorbeeld op het bord stond. Tijdens het
ovcrschrijven van hct bord bij de herhaling van de les was het verrassend stil. Na
de hilariteit van hct slcnen van leerlingen op stoelen door het lokaal werd nu de
//Mw/e van het bord in het schritt overgenomen. De opmerking van de leraar
klonk mogelijk nog na in hun oren "Als je deze formule begrijpt, hoef je hem
eigenlijk niet te leren, dan kun je hem zo weer afleiden. Maar bij de rekenopgaven
is hij natuurlijk wel handig als je hem uit je hoofd kent." Begrijpen deden die
leerlingen de formule prima, want slepen met wat stoelen door het lokaal is een
mentale voorstelling die de leerling zieh zo weer voor de geest kan halen.

De eerste les werd gegeven aan de klas h3a op maandag en de herhaling van de les
werd gegeven aan h3e op dinsdag. Per categorie «/#?»/<?«£ zWrwit, /«geve« en
/mvj is het gemiddelde van de beoordeling van de leerlingen weergegeven in
figuur 7.34. In alle drie de categorieen is de beoordeling van de herhaling aan de

Aangepaste les: koppel voorbeelden aan de grote lijnen

h3a ma h3c di

algemene indruk

h3a ma h3e di

lesgeven

h3a ma h3e di

leren

Figuur 7.34: voorbeelden koppelen aan de grote lijnen.

1%

hand van voorbeeldgestuurd lesgeven hoger dan de beoordeling van dc les zoals
die eerst werd gegeven.

Bekijken wc de beoordeling uitgesplitst naar sekse. dan aen we bij de klas h3a,
waar de les de eerste keer werd gegeven. het patroon /.oals dat steeds weer
voorkomt (zie figuur 7.35). Namelijk dat bij een les die traditioneel wordt
gegeven, de beoordeling van de meisjes in alle drie de categoric«?!» een Miik lagcr
is dan de beoordeling van de jongens die in de/elfde klas en les /aten.

Oorspronkelijke les aan h3a: uitgesplitst naar sekse

*>.<

1

algemene indruk

1

...es,.

Icsgcvcn

*

*

fönten

leren

Figuur 7.35: dc heoordcling van dc traditionccl lesgegeven uitgesplitst naar sekse

In de aangepaste les die aan h3e werd gegeven, ligt zowel de beoordeling van dc
jongens als de beoordeling van de meisjes hoger dan bij de oorspronkelijke les aan
h3a (zie figuur 7.36). Dat volgt ook al uit figuur 7.34 waar beide klassen met
elkaar zijn vergeleken. Wat verder duidelijk opvalt, is dat het MH/TM«/»' patroon. dat
meisjes een les natuurkunde lager beoordelen dan jongens, nagenoeg verdwenen
is. In de categorie a/#e/wew<? /m/r«* en /cj-jjemi is de beoordeling van de meisjes

Aangepaste les aan h3e: uitgesplitst naar sekse

mcisjcs jungen

algemene indruk

IUCINJC |<ingen

lesgeven

meisje

leren

Figuur 7.36: dc beoordeling van de aangepaste les uitgesplitst naar sekse
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nu gelijk aan die van de jongens. In de categorie /er?n beoordelen de meisjes de
les nog steeds iets lager dan de jongens. Bij deze categorie /ere/7 is de spreiding
van het betrouwbaarheidsinterval bij de meisjes een stuk groter dan die bij de
jongens; hetgeen een uiting zou kunnen zijn van de onzekerheid van de meisjes,
zeker bij zo'n vak als natuurkunde.

Combinercn we de gegevens van de figuren 7.35 en 7.36 door per sekse het
verschil in gcmiddcldc van beide klassen te vergelijken, dan blijkt dat in alle drie
de categories de bcoordeling van de meisjes gemiddeld meer gestegen is dan die
van jongens (zie figuur 7.37). De categorie a/grmt'w (WrwA is bij de meisjes
significant gestegen met maar liefst 1,4 ± 0,3 (>99%) punt, de categorieön
/etjjm'M en /<TTW .v/j/nificant met rond de 0,8 punten (respectievelijk >99% en
95%). Ook bij dc jongens is de beoordeling gestegen bij de aangepaste les. De
categoric a/^ment' /Wru* stijgt met 0,3 ± 0,2 (61%), de categorie /e.vgeven met
0,1 ± 0,2 (30%) en de categorie /m>/i significant met 0,5 ± 0,2 punt (> 99%).

Verschil aangepaste les: koppel voorbeelden aan de grote lijnen

1.5 •

I

0,5 • •

0

1 -0.5 •

fe - I ••

I

meisjcs jongens

algemene indriik

meisjes jongens

lesgeven

meisjes jongens

leren

Figuur 7.37: het verschil in gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar sekse.

Bij de nabespreking van aangepaste les met de leraar, bleek dat voor hem het
opschrijven van de essentie van het voorbeeld een stuk prettiger overkwam.
Daardoor kwam de formule niet uit de lucht vallen, maar werd gekoppeld aan het
voorbeeld. Tijdens de oorspronkelijke les had hij dit niet gedaan, omdat het
voorbeeld hem daarvoor te simpel leek gezien de spontane en goede readies van
de leerlingen. Zelfs bij zo'n eenvoudig voorbeeld blijkt dat leerlingen het
koppelen van het voorbeeld aan de formule significant hoger beoordelen. Bij de
aangepaste les was het enige verschil met de oorspronkelijke les dat de tussenre-
sultaten van het voorbeeld duidelijk op het bord werden geschreven.

Vanuit de vorige observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: toen vanuit
het voorbeeld duidelijk de koppeling werd aangegeven naar de formule (stap 3)
steeg de beoordeling door de leerlingen significant. Zeker de beoordeling van de
meisjes steeg fors, maar die van de jongens voor wat ze leerden ook.
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7. i. 5 P/oott dip jjrofe /i)'nevt in «if CTvariHg-nwrirf

Het tweede deel van de denktrant van voorbeeldgcstuurd ondenvijs is dat de grote
lijnen geplaatst worden in de ervaringswereld van de lecrling (zie 3.4.5). Dit vindt
plaats in stap 7 waar de overeenkomsten en verschillen van de voorboeldcn
worden bediscussieerd tijdens de vcrduidclijkingsdialoog. Het liefst worden ook
metagrammaticale voorbeelden uit een ander kennisveld besproken Dm /ijn
voorbeelden die komen uit de ervaringw ereld van de leerling on die de lecrling
begrijpt. Mieronder volgt een voorbeeld van een natuurkundeles waarbij tijdens de
aangepaste les meer metagrammaticale voorbeelden werden gegeven dan in dc
oorspronkelijke les.

Tijdens de natuurkundeles werd het fysische begrip /v/n/cvMr«/ bchandeld. Als
eerste voorbeeld werd de magnetron genoemd. Als je een magnetron hobt van 700
Watt wil dat zeggen dat het vermögen dat dc magnetron lowit '(>(> \\ nt is. Maar
de 700 Watt is niet het vermögen dat de magnetron vcrbiuiki. d.n is \ecl hogcr.
Op het typeplaatje van de magnetron kun je vinden wat hij aan vermögen
verbruikt. Stel dat dit 1400 Watt is. Dan neomt do magnetron eon vermögen op
van 1400 Watt en daarvan wordt 700 Watt nuttig gebruikt. Dus het rendement is
700 gedeeld door 1400 maal 100% is 50%. Het rendement is do verluuiding in
procenten van wat je erin stopt en wat or nuttig uitkomt. l-cn tweedo voorbccld is
de gloeilamp. Een gloeilamp heeft ccn rendement van slcchts 5 % Dat wil /eggen
dat slechts 5% van het vermögen dat de gloeilamp opneemt daadworkelijk wordt
omgezet in licht. De andere 95% gaat verloren aan wärmte. De 5% is ecu laag
rendement. Toch is dit läge rendement geen reden om gloeilampen niet te
gebruiken, want dat lampen licht geven in het donker is toch echt nuttig. De
opkomst van andere lampen dan gloeilampen, spaarlampen. is natuurlijk niet
verbazingwekkend. Het rendement is dus de verhouding van de energie die er

nuttig uitkomt cn de
energie die je erin
stopt. Deze verhouding
moet je dan weer-
gegeven in procenten,
dus de breuk vermenig-
vuldigen met 100%.
Uiteindelijk stond de
formule op het bord
(zie figuur 7.38), zowel
in tckst als in formule-
vorm met afkortingen.

Rendement
nunige energie

totale energie
100%

100%

Kiguur 7.38: de uitleg op net bord over rendement.

Bij de aangepaste les werden na dezelfde uitleg nog meer voorbeelden gegeven,
zoals het rendement van een verwarmingsketel. Een mooi voorbeeld was een
hoogrendementsketel van 85%. die een vecl hoger rendement heeft dan de
gloeilamp. hen ander voorbeeld was het rendement van zonne-energie. Voorts
werden ook metagrammaticale voorbeelden gegeven uit een ander kennisveld,
zoals het rendement van het beieggen van geld met de risico's die je daarbij loopt.
Ook werd het rendement van huiswerk maken besproken en het rendement van het
volgen van de les. "Als je ondertussen een ander vak zit na te kijken, dan is het
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rcndement van deze natuurkundeles natuurlijk niet zo hoog. Jammer", zo sprak de
leraar een rood aanlopende leerling toe die onder tafel met een boek Frans op zijn
schoot zat. Op speelse wijze volgden extra metagrammaticale voorbeelden tijdens
deze aangepaste les.

Vergelijken we de resullaten van de beoordeling van de beide lessen, dan zien we
(zie figuur 7.39) dat de beoordeling van de les met extra metagrammaticale
voorbeelden in alle drie de categorieön aanzienlijk hoger is.

Aangepaste les: meer mdagrammaticale voorbeelden

7.5

7

« 6.5 •

IM.I M e

algcmcnc indruk

Ma Me

lesgeven

Ma Me

leren

I'iguur 7.39: beoordeling waarbij bij aangepaste les meer metagrammaticale voorbeelden werden
besproken.

De stijging van de gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar sekse geeft aan
(figuur 7.40) dat de beoordeling van de meisjes aanzienlijk stijgt bij de categorie
/ftvgi'viv» en /m?/i. De beoordeling van /eleven stijgt gemiddeld significant met
1,2 ± 0,3 punt (> 99%) en het /even zelfs significant met 1,5 ± 0,3 punt (> 99%).
Ook de beoordeling bij de jongens in de categorie /esgevew en /erew stijgt de

Meer metagrammaticale voorbeelden

meisjes jongen

algemcne indruk

meisjes jongen

lesgeven

meisjes jongen

leren

Kiguur 7.40: het verschil in gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar sekse.
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beoordeling significant met meer dan een hele punt: respectievelijk 1,1
(>99%) en 1.2 ± 0.2 (^99%).

0,2

Bij de les werden beide keren rwee voorbeelden gegeven. Dit waren de magnetron
en de gloeilamp. Vanuit deze voorbeelden werd de fomnile van rendcmenl
opgebouwd. waarbij de voorbeelden op het bord werden geschreven. Pas bij de
verduidelijkingsdialoog ontstond het verschil in de beide lessen. Bij de aangepaste
les werden meer voorbeelden genoemd uit de natuurkunde en ook nog een aantal
voorbeelden uit een heel ander kennisgebied. Zc kwamen allemaal uit de bekende
ervaringswereld van de leerling. De beoordeling van de meisjes mini daardoor
enorm toe. Ook de beoordeling van dc jongens steeg sterk. Het lesgeven a.m de
hand van voorbeelden uit het dagelijks leven beoordelen meisjes bijzonder hoog.
En jongens ook.

Vanuit de vorige observaties zie ik duidelijk de volgendc grotc lijn: door het
lesgeven te besluiten met een verduidelijkingsdialoog (stap 7) waarbij de grote
lijnen werden gctoctst aan nog meer voorbeelden en vooral ook voorbeelden uit dc
ervaringswereld van de leerling. ging de beoordeling met sprongen voomit. Dc
beoordeling van de meisjes steeg meer dan die van de jongens. Flink stijgen deden
ze echter bij allemaal.

7.3. <5 /nterac/te riycferu de /ex* CTI

Uit voorgaande resultaten blijkt dat, als er aan de hand van voorbeelden wordt
lesgegeven. vooral de beoordeling van de meisjes stijgt. Dc verwachting is dan
ook dat een les die voorbeelden uit hun ervaringswereld gebruikt, meisjes meer
aanspreekt dan jongens. Meisjes worden daardoor meer bij dc les betrokken en
durven spontaner te reageren. Bij het onderzoek is daarom de spontane rcactie van
meisjes, en ook van jongens. gemeten. Onder een spontane reactic wordt verstaan
dat de leerling uit zichzelf een vraag stelt of opmerking maakt over de lesstof. Om
de interactie in de klas volledig in kaart te brengen is ook genoleerd aan wie de
leraar tijdens de les een vraag stelt, aan een meisje of een jongen.

Van zes lessen die zowel traditioneel als aangepast werden gegeven, zijn in figuur
7.41 de spontane readies van de meisjes en jongens getoond. Om de spontane
reactie bij de les en de herhaling goed te kunnen vergelijken, zijn zc vlak boven
elkaar weergegeven. De lessen zijn genummerd I tot en met 6. In het bovenste
deel van het figuur zien we dat tijdens de zes traditionelc lessen het aantal
spontane readies van de jongens aanzienlijk groter was dan die van dc meisjes. In
de helft van de lessen was er zelfs geen enkel meisje met een spontane reactie. In
het onderste gedeelte van het figuur zien we dat bij de herhaling van deze 6 lessen
het aantal readies van de jongens nagenoeg even groot is. Het aantal readies van
de meisjes is bij de aangepaste lessen gestegen, in vergelijking met dc eerste kecr
dat de les werd gegeven.
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I iguur 7.41: de spontane reacties tijdens de les uitgesplitsl naar sekse voor 6 lessen: boven de
lessen truditioncel gegeven, onder voorbeeldgestuurd

Totaal aantal spontane reacties

40

in •

o

meisjes

I jongens

traditionele lessen aangepaste lessen

Fig. 7.42: de spontane readies tijdens de les uilgesplitsl naar sekse gesommeerd over 6 lessen.
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Het aantal spontane reacties van de meisjes en de jongens van de zes lessen zijn in
figuur 7.42 bij elkaar opgeteld. om een duidelijk beeld te krijgen. We zion dat het
aantal spontane reactie van de jongens tijdens de traditionele lessen en tijdens de
aangepaste lessen vrijwel gelijk is, respectievelijk 45 en 42. Hei aantal spontane
reacties van de meisjes is gestegen van 11 tijdens de traditionele lessen naar 2*) bij
de aangepaste lessen. Het aantal spontane reacties van de meisjes is meer dan
verdubbeld bij de lessen die voorbeeldgestuurd worden gegeven.

Vanuit de/e observatie zie ik de volgende grote lijn: bij lesgeven nan de hnnd v«n
voorbeelden uit hun ervaringswereld kwamen meisjes met aan/ienlijk meer
spontane reacties tijdens de les.

Niet alleen de spontane reacties van de leerlingen zijn belangrijk viwr de les. inanr
ook de interactie met de leraar. Van Hes vond het een prettige manier om nan de
hand van vragen de les op te houwen. Zijn vragen waren meestal gericht aan een
leerling. soms ook aan de hcle klas. Van het/elfde /cst.il lessen als hierhoven
genoemd is gemeten of de vraag van de leraar gericht was aan een meisje. een
jongen of aan de hele klas. Om ook hier een duidelijk beeld te krijgen zijn de
aantallen gesommeerd over alle zes de lessen (zie figuur 7.43). Opvallend is, maar
volgens de literatuur gaat het hier om een vaak voorkomend tenomeen (zie f>.5.l),
dat het aantal vragen dat de leraar aan jongens stell veel hoger is dan het uantnl
vragen aan meisjes. Duidelijk is te zien dat de struetunr van de totalen bij de
traditioneel gegeven en de aangepaste lessen nict echt verändert. Het aantal
jongens dat een vraag van de leraar krijgt. blijlt veel hoger, zowel als de leraar op
zijn eigen manier lesgeeft als wanneer hij dat voorbeeldgestuurd doct. Dat is
natuurlijk ook niet echt verrassend, want de leraar zeit veranden natuurlijk niet,
alleen de lesvolgorde verändert.

Totaal aantal vragen leraar

2 | jongens

i allen

traditionele lessen aangepaste lessen

Figuur 7.43: het aantal vragen van de leraar gericht aan meisjes. jongens of allen gesommeerd
voor 6 lessen en de aangepaste lessen.

Bij het napraten over de resultaten was Van Hes verbaasd over het grote verschil
in aantal vragen dat hij aan meisjes en jongens stelde. Dat had hij zelf helemaal
niet in de gaten. Tijdens de nabespreking van een les waar hij wel merkte dat hij
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minder vragen steide aan meisjes, vertelde Van Hes dat het kwam omdat hij graag
wilde dat leerlingen zieh veilig en thuis voelden in de klas. De meisjes reageerden
meestal zo onzeker en dat onzekere gevoel wilde hij juist bij ze wegnemen. Dat de
meisjes spontaner gingen reageren merkte hij tijdens de lessen zeker op en vond
hij heel leuk. Op de spontane reactie van de meisjes ging hij graag in, zo vertelde
hij.

Het is voor de leraar even wennen om meer voorbeelden, en vooral ook meer
voorbeelden uit de ervaringswereld van de leerling, te bespreken tijdens de les.
Dezc voorbeelden roepcn vaak spontane reacties op bij leerlingen die je als leraar
dan moct inpassen in je les. zoals tijdens de les waar de fietsdynamo werd
behandcld. Als eerste voorbeeld had de leraar een spoel en een magneet. De spoel
was een hoeveclhcid omwikkcld koperdraad met een holte in het midden. De
beide cinden van het koperdraad waren aangesloten op een stroomsterktemeter.
Met de spoel in de ene hand en een magneet in de andere hand bewoog de leraar
de magneet op-en-neer in de holte van de spoel. IX' magneet en de spoel maakten
geen contact met elkaar. De leraar vroeg aan de klas "wat zie je?", terwijl hij eerst
na;ir de uitslag van de stroomsterktemeter keek en vervolgens vragend naar de
leerlingen. Tijdens de cerste les werd er wat ordeverstorend gegiecheld in de klas,
maar tijdens de hcrhaling van de les kwam de spontane reactie van een grote
jongen "neuken, meneer!" Met zo'n spontane reactie van een leerling heb je de
keus als leraar of je ()ost-lndisch doof te houden of de dialoog op te pakken. Dat
kan bijvoorbeeld door op te merken dat er bij de spoel en de op-en-neer
bewegende magneet een induetiespanning ontstaat, een invloed op afstand. Hoe
noem je bij het neuken een invloed op afstand? Vlinders in je buik? De
overeenkomsten van de natuurkunde en de ervaringswereld van de leerling is
oneindig groot en beslist niet saai. Niet alleen meisjes vinden het prettig hun
ervaringswereld erbij te betrekken, ook jongens vinden dat leuk. Het gegiechel dat
eerst nog ordeverstorend werd gevonden door de leraar. wordt op deze manier een
wezenlijk onderdeel van de les. Spontane reacties, worden dan geenszins meer als
ordeverstorend ervaren, maar als metagrammatieaal voorbeeld voor een beter
begrip voor de leerling. Met minder ordeverstoringen is het een stuk prettiger
lesgeven voor de leraar.

Na een half jaar onderzoek en het aanpassen van zijn lessen merkte Van Hes op
dat hij minder formalistisch lesgaf. Dit betekent dat hij bij zichzelf merkte dat hij
minder uitging van formules, maar meer van ervaringen en gevoel. Dat is precies
de bedoeling van voorbeeldgestuurd lesgeven. Daarnaast vertelde van Hes ook
nog dat hij de laatste tijd met meer plezier lesgaf.
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8 Evaluatie van de resultaten van het veldwerk

In dit hoofdstuk worden van de geobserveerde grote lijnen van het veldwerk
gebundeld en trends geformuleerd. In 8.1 evalueer ik de resultaten van het
veldwerk van de leermelhode. Daama evaluecr de resultaten van de Icsmcthodc.
In 8.2 zijn dat de resultaten van de hooreolleges op het HBO en in 8.3 zijn dat de
resultaten van de lessen in twee HAVO-3 klassen bij het vak natuurkunde. 1-lllce
paragraaf sluit ik af met het formulcrcn van conclusies.

8.1 Evaluatie van resultaten veldwerk van de Icermt'lhodv

In 8.1.1 geef ik mijn eigen ervaring weer met voorbeeldgestuurd leren Dil doe ik
door het uitvoeren van het stappenplan waaruit blijkt dat "ik snel leer ccllospelcn
omdat ik goed kan roeien'. In 8.1.2 illustreer ik dat meisjes expliciet en
nadrukkelijk moeten worden aangemoedigd om hun ervaring uit ccn ander
kennisveld over te breiigen naar een nieuw te leren onderwerp. Voorbeeldgesiuurd
leren stimuleert dat in het tweede deel van haar denktrant. Daama geef ik in 8.1.3
observaties die aangeven dat het uitvoeren van het stappenplan een opstap biedt
naar het oplossen van een intelligcntietest. Vervolgens evalueer ik in 8.1.4 de
resultaten die aangeven dat de herformulering van een infonnatieanalysemethode
leidt tot een uitstekende, zelfstandig te gebruiken Icermethodc. Als laatste
formuleer ik in 8.1.5 de conclusies van voorbeeldgestuurd leren.

Ä. 7. / She/ /ere« ce//as/7e/en o«u/c/f ye j?o<?</ /h/n/ roei'ew

In 5.1 analyseerde ik met behulp van het stappenplan de ^ro/e ///«<»« van roeien en
cellospelen. Vervolgens vergeleek ik deze #/*«/<' //yrnvi waardoor ik toi de
•yamennonj? raw </e £ro/e ///ne« kwam. Het bleek dat de vamew/irmj; van «V ^rote
//ynen - de metagrammatica - van roeien en cellospelen identiek was, namelijk ccn
rn/eye om de techniek goed te kunnen uitvoeren. Mijn ervaring bij het roeien waar
ik het /n/eye goed kan toepassen. zorgde ervoor dat ik ne/ze/ZÜ/c /rwtye bij het
cellospelen snel beheerste.

Het eerste deel van de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs gebruikt het
stappenplan om de #ro/e //yne« te vinden. Vervolgens wordt dit deel van het
stappenplan een laag hoger uitgevoerd. De gevonden grote lijnen worden daarbij
vergeleken met het geheel: het herkennen van het /rwtye van de .«/men/wntf van Je
grofe //ynen. Dit illustreert het tweede deel van de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs: het herkennen van de grote lijnen in verschillende
voorbeelden. In het gegeven voorbeeld van roeien en cellospelen zijn de grote
lijnen de zinnen. De samenhang van de grote lijnen is het verhaal. Uit de

205



voorbeelden blijkt duidelijk dat de .sam?nnan# von oV #rofe /(/nera van roeien en
cellospclen identiek is. Slechts de begrippen uit de veranderde context zijn
vervangen in de zinnen. Het verhaal - de samenhang van de zinnen - is identiek.
De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs is dus de grote lijnen analyseren
vanuit het geheel en daarna het herkennen van de grote lijnen in het geheel van de
gegeven voorbeelden.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: door het uitvoeren
van het stappenphin is het mogelijk te analyseren dat ik mijn ervaring bij het
rocien gebruik bij het leren cellospeien. Deze observatie duidt op een trend dat
ervaring met de .vamtvj/»an# von </e #ro/f ///nen in een ander kennisgebied zorgt
voor de kennistransfer, waardoor de grote lijnen in een nieuwe situatie
gemakkelijk tocgepast kunnen worden.

// nef vo*Ä. /.2

Uit de observaties blijkt dat meisjes een ander sociaal gedrag te vertonen dan
jongens. Ken voorbeeld hiervan is beschreven bij de groep HBO-studenten die een
zomercursus natuurkunde volgden. Meisjes stellen zieh socialer op. hebben het
nicer over »••;/ dan over /*. en bestcden veel tijd aan het bespreken van hun omge-
ving. Bovendien geven meisjes blijk te leren aan de hand van andere voorbeelden
dan jongens.

Studenten is gevraagd aan te geven of ze bij het vak natuurkunde hun ervaring uit
het dagclijks leven gebruikten. Aan de groep Studenten werd gevraagd om
voorbeelden te geven van /«^frf wetT.v/omA waarbij er expliciet op werd gewezen
dat ze deze voorbeelden ook buiten de natuurkunde mochten zoeken. Bij de
gegeven antwoorden viel heel duidelijk op dat meisjes, hoewel ze in de
vraagstelling daartoe werden aangemoedigd, de door hen gegeven voorbeelden
alleen in de natuurkunde zochten en niet durfden hun ervaring buiten de
natuurkunde te gebruiken.

Dat het zelfbeeld van hun eigen kunnen bij meisjes grote invloed heeft bij het vak
natuurkunde wordt goed geillustreerd door de door hen opgegeven onzekerheden
in geschatte lengtes. De Studenten waren gevraagd de betrouwbaarheidsintervallen
te geven van de lengte van zichzelf en van de lengte van de docent. De meisjes
gaven bij de geschatte lengte van de docent geen groter betrouwbaarheidsinterval
aan dan het betrouwbaarheidsinterval van de lengte van henzelf, hoewel er
expliciet naar werd gevraagd. Meisjes durfden dus niet met een getal hun eigen
onzekerheid weer te geven en zo zekerder te zijn van hun onzekerheid. De
zekerheid in onzekerheid bleek bij de jongens derhalve groter te zijn dan bij de
meisjes.

Uit de observatie valt af te leiden dat meisjes een opstap nodig hebben om hun
onzekerheid te overwinnen bij het vak natuurkunde. Dit is mogelijk door aan te
sluiten bij hun sociale en emotionele gedrag waarbij ze ervaringen kunnen
bespreken op hun relevantie. Het lijkt tijdverspilling. maar toch blijken de meisjes

206

oV jnt7/f /onee/M te zijn. Bovendien mocien meisjes nog explicieter en
nadrukkelijker worden aangemoedigd om hun cr\ .irmgeii buiten dc natuurkunde te
gebruiken. Pas dan krijgen meisjes voldoende vertrouwen om hun ervaring uit een
ander kennisveld over te hrengen naar een nieuw te leren onderwerp in de
natuurkunde. Hiervoor zorgt het tu cede deel \an de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs: de verduidelijkingsdialoog. IX" grote lijnen worden
daarbij herkend in voorbeelden uit de eigen ervaring.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: meisjes /ochten de
gegeven voorbeelden alleen binnen de natuurkunde en niet daarbuiten. hocwcl /.c
in de vraagstelling daartoe expliciet werden aangemoedigd. Dit duidt crop dat
meisjes expliciet en nadrukkelijk moeten worden aangemoedigd om voorbeelden
buiten de natuurkunde te gebruiken. De geformuleerde trend in S.3.5 gee ft aun dat
meisjes ervaren dat ze meer leren als er wordt lesgeven aan de hand von
voorbeelden uit hun eigen ervaring. Dit duidt op de trend dal de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs meisjes aanmoedigt te leren door overeenkomsten en
verschillen te zoeken tussen voorbeelden die ze hebben crvarcn en begrepen.

noor op/o.£. /. J

Met behulp van het stappenplan van de iniormatieanalysemethode werd een
intelligentietest opgelost door 88 eerstejaars Studenten iniormatica van de Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden. De test werd afgenomen in de vonn van een
toets.

De zes Studenten die hun antwoord veranderden tijdens de toets hadden alien
gekozen voor dezelfde oplossingsstrategic. Het gemiddelde cijfer van hen was
significant hoger dan het gemiddelde cijfer van de totale groep die koos voor deze
oplossingsstrategic P2erst een fout antwoord geven leidde dus niet tot een lagere
beoordeling van de toets. Integendeel. de Studenten ervoeren dat hun leerstijl werd
bijgestuurd. Aan de hand van het stappenplan konden Studenten een foutief
antwoord herstellen, wat resulteerde in een gemiddcld hogere ieerprestatic.

De Studenten gaven aan, dat het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren hen
stuurde bij het oplossen van de intelligentietest. Vooral stap 4 van
voorbeeldgestuurd leren, het maken van de elementaire zinnen (zie 4.4), bleek een
belangrijke stap op weg naar een goede oplossing. Stap 4, de uiteenrafeling van
begrippen in een eigen verwoording. is derhalve een stap die niet gemist mag
worden in het onderwijs.

Voorts gaven de Studenten aan dat ze zieh aan de hand van het stappenplan
zekerder voelden van de goede oplossing. Juist deze zekerheid bemoedigt
Studenten bij het leren.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: het stappenplan
biedt een opstap voor het oplossen van een intelligentietest. Zoals het uiteen-
rafelen van de begrippen in een eigen verwoording, het zonodig bijsturen van de
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Strategie en het bieden van zekerheid aan de Studenten. Dit blijkt ook uit de
opmerkingen van de Studenten. Uit de observaties is duidelijk de trend zichtbaar
dat het zelfstandig uitvoeren van het stappenplan van de informatieanalyse-
methode een opstap biedt bij het benutten van je intelligentie.

van

Bij ccn groep van 56 Studenten op het HBO werd gevraagd met behulp van het
stappenplan van de infomiatieanalysemethode een analyse van het vervoegen van
wcrkwoordcn uit te voeren tijdens een toets. Vöör de analyse, de week na de
analyse en twee maanden later, werd de Studenten een dictee afgenomen met veel
voetangels cn klemmen op het gebied van werkwoordvervoegingen. Bij het dictee
dat v66r de analyse gemaakt werd, was het gemiddeld aantal fouten 3,18 ± 0,23.
Bij het dictee direct na de analyse was het gemiddeld aantal fouten 2,41 ±0,19; dit
was significant lager dan bij het eerste dictee met een statistisch betrouwbaar-
heidsniveau van nicer dan 99%. Bij het dictee twee maanden later was het
gemiddeld aantal fouten 2,25 ±0,15 (>99%); dit was nog steeds significant lager
dan bij het dictec voör de analyse.

lien gcconccntrccrd zelfstandig uitgevoerde analyse van het vervoegen van
werkwoordsvormen leverde gemiddeld een significant beter leerresultaat op dan
voor het uitvoeren van de analyse. Bij een onderwerp dat thuis hoort in de
basisvorming, het leren vervoegen van werkwoorden, bleek dus dat bij een
zelfstandig uit te voeren analyse het leereffect zelfs maanden later significant
aanwezig was.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: het
toepassen van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren levert gemiddeld een
significant beter leerresultaat op.

Ci>«c7w.s/es

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbare trends de
conclusies over voorbeeldgestuurd leren.
• Het herkennen van grote lijnen in voorbeelden zorgt voor kennistransfer,

waardoor de grote lijnen in een andere situatie gemakkelijker kunnen worden
toegepast.

• Discussieren over overeenkomsten en verschillen van meerdere, ook zelf
verzonnen. voorbeelden in de verduidelijkingsdialoog sluit aan bij het sociale
gedrag van meisjes.

• De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs moedigt meisjes expliciet en
nadrukkelijk aan overeenkomsten en verschillen te zoeken met behulp van
voorbeelden buiten de natuurkunde die ze hebben ervaren en begrepen.
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• Het uitvoeren van het stappenplan stuurt de leerstij I bij. waardoor fouten
kunnen worden hersteld.

• Het stappenplan geeft Studenten een zeker gevoel bij het leren.
• Het toepassen van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren levert

gemiddeld een significant beter leerresultaat op.

Bovenstaande trends samen gcven aan dat de herfonnulering van een
informatieanalysemethode leidt tot een uitstekende. /.ellslaikiig ie gebruiken
leermethode. Het stappenplan biedt daarbij /ekerheid.

&2 Evaluatie van voorbwldgestuurd Icsgcvcn op het HBO

In 8.2.1 evalueer ik het leren voorbeeldgestuurd lesgeven van doccnten. In 8.2.2.
evalueer ik het opvallende verschil in beoordeling tussen meisjes en jongens bij
voorbeeldgestuurd lesgeven. Daama analyseer ik in 8.2.3 hoc de bcoordeling van
voorbeeldgestuurd gegeven lessen aan/icnlijk steeg bij een grocp van allcen
mannelijke Studenten. Tenslottc formuleer ik in 8.2.4 de conclusies van het
veldwerk rond voorbeeldgestuurd lesgeven.

#. 2.7

Voorbeeldgestuurd lesgeven is toegepast op het HBO bij hoorcollcges van
anderhalf uur. De ervaren docenten verleiden dat ze (1) lesgaven op de manier
zoals ze zelf hadden les gekregen en (2) op de manier zoals ze dachten de leerstof
het snelst te kunnen overbrengen. De docenten die aan het onderzock deelnamen.
vertelden vooraf dat ze v«?/ voorbeelden gebruiktcn en dat ze vcrwachtten dat
voorbeeldgestuurd lesgeven niet structured anders zou zijn. Dat bleek echter wel
het geval.

De docenten hebben het lesgeven vanuit voorbeelden ervaren als 'van achteren
naar voren' lesgeven. Bij traditioneel onderwijs dienen de voorbeelden als
illustratie van de grote lijnen, bij voorbeeldgestuurd lesgeven daarcntcgen wordt
er begonnen met het geven van de voorbeelden. Tijdens de voorbespreking wcrd
de nieuwe volgorde van de les besproken. De voorbespreking van het eerste
hoorcollege dat voorbeeldgestuurd werd gegeven, duurde zo'n anderhalf uur. De
voorbespreking van de volgende lessen duurde steeds korter; het resulteerdc
tenslotte in een enkele aanwijzing bij de laatstc les. Tijdens de cerstc
voorbespreking neigden de docenten steeds naar het noemen van de grote lijnen,
in plaats van het voorbeeld helemaal uit te werken en vervolgens te koppelen aan
de grote lijnen. Na een les of vijf hadden de docenten het voorbeeldgestuurd
lesgeven onder de knie. Ze hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als een
natuurlijke en plezierige manier van lesgeven.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijn: voor
docenten in het HBO bleek voorbeeldgestuurd lesgeven structureeI anders te zijn
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dan de traditionele manier van lesgcven. Na een les of vijf hadden ze de
ommezwaai gemaakt van traditioneel naar voorbeeldgestuurd lesgeven.

yej /ere«

Rij de traditionele manier van lesgeven, was de beoordeling van de lessen van de
meisjes lager dan die van de jongens.

Zodra voorbeeldgestuurd werd lesgegeven steeg de beoordeling van de lessen
door de Studenten voor wat ze leerden significant met 0.4 t 0.1 punt ten opzichte
van ccn les die traditioneel werd gegeven. Het verschil in beoordeling van meisjes
en jongens van het/elfde college is daarbij opvallend. Bij het lesgeven vanuit
voorbeeldcn ging de bcoordeling van de meisjes /tv.vfwm/ met sprongen vooruit tot
0,8 t 0,2 punt. I)e beoordeling van de jongens daalde eerst, om vervolgens pas te
stijgen nadat de docent vanuit de voorbeclden ook heel duidelijk de grote lijnen
had aangegeven.

Deze observatie bevestigt de verwachte trend dat meisjes voorbeeldgestuurd
lesgeven hoog bcoordelen. Daarbij is niet het sekseverschil het belangrijkste, maar
hel socialisatieverschil Kissen de seksen. Volgens de socialisatietheorie is bij het
gebruik van abstract denkvermogen het grote verschil tussen meisjes en jongens,
dat meisjes eerder toegeven aan hun onzekerheid en dat jongens eerder
vasthouden aan de grote lijnen. Aan het begin van de lessenreeks gaf de docent
wel voorbeelden, maar nog geen grote lijnen. Dat had zijn weerslag in de
resultaten. De beoordeling van de meisjes ging de eerste les omhoog en de
beoordeling van de jongens omlaag. Aan het eind van de lessenreeks, toen het
stappcnplan van voorbeeldgestuurd lesgeven goed werd toegepast, bleken zowel
bij de meisjes als bij de jongens de beoordeling te stijgen tot vrijwel een gelijke
hoogte. De beoordeling van de meisjes steeg dus meer dan die van de jongens.
Zoveel meer, dat het oorspronkelijke verschil werd gecompenseerd.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijnen: zowel
de meisjes als de jongens gaven aan dat ze significant meer leerden als er goed
voorbeeldgestuurd werd lesgegeven. De beoordeling van de meisjes steeg terstond
als er aan de hand van voorbeelden werd lesgegeven en de beoordeling van de
jongens steeg naar gelang de docent niet alleen de voorbeelden noemde, maar ook
de grote lijnen van de leerstof duidelijk weergaf. De meisjes beoordeelden lessen
die voorbeeldgestuurd werden gegeven hoger dan de jongens. Uit deze
geobserveerde grote lijnen is de trend af te leiden dat voorbeeldgestuurd onderwijs
de lagere beoordeling van meisjes compenseert ten opzichte van de jongens in het
traditionele lespatroon; en resulteert in een hogere beoordeling van beiden.
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A 2. i ionj?tvu /ere« oo* er<*«? vor>r/xv/</i»«firt«-</

Voorbeeldgestuurd lesgeven is ook uitgeprobeerd bij een groep Studenten aan een
techniekopleiding die alleen uit jongens bestond. De beoordeling van de Studenten
voor het voorbeeldgestuurd /«iji'vrw had een significant stijging tot gevolg van
0,8 ± 0.1 punt (99%) ten opzichte van de lessen die op de traditionele manier
werden gegeven. De beoordeling van de Studenten voor het /mvt steeg significant
met 0.9 ±0,1 punt (99%).

Het onderzoek vond plaats bij een groep Studenten in hel techniekondcrwijs op het
HBO. waarbij je van de lesstof een hoog abstractieniveau verwacht. Hit de
resultaten blijkt. dat ook dezc Studenten voorbeeldgestuurd lesgeven hogcr
beoordeelden dan de traditionele manier van lesgeven. Bovendien vonden dc
Studenten het bijzonder plezierig dat na afloop van de les op hel bord zowcl het
uitgewerkte voorbeeld stond als de daaruit afgeleidc grote lijnen. Bij hci maken
van de opgaven maakten ze veelvuldig gebruik van de duidelijke aangegeven
koppeling van voorbeeld en de grote lijnen.

Vanuit deze observaties zie ik de trend dat voorbeeldgestuurd lesgeven dus ook
jongens aanspreckt op een technische opleiding.

Ä. 2.4 Cow/w.v/'ev

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbarc trends de
conclusies over het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
door docenten op het HBO .
• Docenten hadden vooraf de indruk dat het geen aanpassing van hun manier

van lesgeven zou vergen. daar ze naar eigen zeggen veel voorbeelden
gebruikten.

• Docenten vonden het een fundamentele verandering in de volgorde van hun
les.

• Docenten hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als 'van achteren naar
voren' lesgeven.

• Docenten beheersten de nieuwe methodiek in ongeveer vijf lessen.
• Docenten ervoeren voorbeeldgestuurd lesgeven als een natuurlijkc en

plezierige manier van lesgeven.

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbare Irends de
conclusies over voorbeeldgestuurd lesgeven voor Studenten op het HBO.
• Meisjes beoordeelden traditioneel lesgegeven lager dan jongens.
• Meisjes beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven hoger dan jongens.
• Zowel meisjes als jongens beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgegeven hoger

dan traditioneel lesgeven.
• Voorbeeldgestuurd onderwijs compenseerde de lagere beoordeling van

meisjes van traditioneel lesgeven tot een hogere gelijkwaardigc beoordeling
van meisjes en jongens.
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8.3 Evaluatie van voorbeeldgestuurd lesgeven in HAVO-3

In het voortgezet onderwijs werd onderzoek gedaan van voorbeeldgestuurd
lesgeven in twee HAVO-3 klassen bij het vak natuurkunde. In 8.3.1 evalueer ik
een les die vanuit de onzekerheid van de leerling werd opgebouwd. In 8.3.2
bespreek ik het effect van het toepassen van de anti-didactische inversie. Daama
evalueer ik in 8.3.3 het effect van de mate waarin het voorbeeld werd gekoppeld
aan dc grote lijnen. In 8.3.4 beschrijf ik de invloed van het uitbuiten van eerder
opgedanc ervaringen, vooral de invloed op meisjes. Vervolgens evalueer ik in
8.3.5 de mate waarin meisjes zieh spontaner dan jongens durven te uiten bij
voorhccldgestuurd gegeven lessen. In 8.3.6 bespreek ik hoe de leraar
voorbeeldgestuurd lesgeven heeft ervaren als een plezierige lesmethode. Tenslotte
geet ik in 8.3.7 de conclusies rond voorbeeldgestuurd lesgeven op de HAVO.

Traditioncel onderwijs start meestal met het geven van de grote lijnen en eindigt
met het geven van illustraticve voorbcclden. Daarbij beoordeelden de meisjes de
lessen gcnuddeld een halve tot een hele punt /<;#£T dan die de jongens (zie 7.3).

Voorbeeldgestuurd lesgeven start met een voorbeeld. Indien de les werd begonnen
met voorbeelden, steeg de beoordeling van de meisjes significant met 0,9 punt en
de beoordeling van de jongens met 0,3 punt ten opzichte van traditioneel gegeven
lessen.

Het effect van het uitgaan van de onzekerheid van de leerling is geobserveerd bij
een les die hoofdzakelijk bestond uit het bespreken van opgaven. De opgaven
waren als huiswerk opgegeven en moesten tijdens de les worden gecontroleerd.
Tijdens de eerste keer dat de les werd gegeven, vroeg de leraar de leerlingen om
de beurt naar het antwoord op de opgaven. Bij de aangepaste les vroeg de leraar
niet naar het antwoord. maar naar de manier waarop de opgave was aangepakt. Bij
de beoordeling van de les door zowel de meisjes als de jongens leidde dit tot een
significante stijging van de beoordeling van 0,6 punt. De leerlingen beoordeelden
lessen die uitgingen van de onzekerheid van de leerling hoger, vooral de meisjes.
Eventuele misconcepties van de leerling kwamen daarbij immers duidelijker naar
voren. Bovendien leerden de leerlingen ook veel van elkaar, omdat ze in dezelfde
onzekere verwoording spraken.

Vanuit de vorige observaties zie ik de volgende grote lijn: de benadering, waarbij
werd uitgegaan van de onzekerheid van de leerling kreeg een significant hogere
beoordeling van zowel de meisjes als de jongens. Deze observatie duidt op een
trend dat het begrijpen van de weg om tot een antwoord te komen vanuit de
mentale voorstelling van de leerling significant hoger wordt beoordeeld dan het
krijgen van uitleg over het goede antwoord.

Meisjes beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven aanzienlijk hoger dan jongens.
Zoveel meer zelfs. dat het oorspronkelijke verschil volledig werd gecompenseerd.
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Deze observatie duidt op de trend dat voorbeeldgestuurd onderwijs de lagere
beoordeling van meisjes ten opzichte van de jongens in het traditionell' lespatroon
compenseert en resulteert in een hogere beoordeling van beiden, cvenals in hel
HBO.

Bij een practicumles in de twee HAVO-3 klassen probeerde de leraar het "van
achteren naar voren' lesgeven uit. De beoordeling van de herhalingsles blcek iets
hoger te zijn; het resultaat was een stijging van gemiddeld 0,3 punt.

Het is slechts een geringe stijging. Voor een objeetieve toehoorder als ecu ervaren
amanuensis die tocvallig beide keren dc uitleg hoorde. was er echter ecu groot
verschil. De tweede keer stond hij geboeid naar de leraar te luisieren. tcrwijl de
amanuensis het verhaal loch al kende. Als je vanuit de voorbcelden verteil, komt
dat als boeiend over volgens een ervaren objectievc toehoorder.

Bewust moet voor docenten de anti-didactische inversie worden omgedraaid van
deductief naar induct iet lesgeven, ofwel 'van achteren naar voren lesgeven'. Het is
veel efficicnter om de kennis van een leerling te duwen dan om de kennis van een
leerling te slepen achter de kennis van de leraar aan. In de scheepvaart hebben ze
allang door dat duwen effieiönter is dan slepen. Dat geldt ook voor kennis.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: als je vanuit de
voorbeelden wilt overbrengen wat de bedoeling is, komt dat voor sommige leraren
over als 'van achteren naar voren' lesgeven, maar de les komt dan wel boeiender
over volgens een objeetieve ervaren toehoorder.

#. 3.

Stap 3 van het voorbeeldgestuurd lesgeven luidt: 'koppel de voorbcelden aan de
grote lijnen'. De invloed van deze stap is onderzocht in een les bij het leren van dc
foimule voor arbeid. Als voorbeeld werd er gesleept met stoelen met leerlingen
crop om het verband te tonen tussen de geleverde arbeid, de benodigde kracht en
de weg die daarbij wordt afgelegd. Bij de oorspronkelijke les schreef de docent, na
de voorbeelden, de formule op het bord. Bij de aangepaste les was het cnige
verschil dat de docent ook de tussenresultaten op het bord schreef. De beoordeling
van de leerlingen tijdens de aangepaste les lag significant hoger dan de
beoordeling van de oorspronkelijke les. De categoric tf/jft'/mw ;WrwA stecg bij dc
meisjes significant met maar liefst 1.4 ± 0,3 (>99%) punt en de categorieen /m»n
en /e?£̂ v<>/? significant rond de 0,8 punt (>=95%). De beoordeling van de jongens,
steeg voor wat ze geleerd hadden, significant met 0,5 ± 0,2 punt (>99%).
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Door tijdcns de aangepaste les de tussenresultaten te noteren werd het voorbeeld
gckoppeld aan de formule. De weg tot de formule werd daardoor duidelijk. Bij de
aangepaste les werd de formule niet gepresenteerd als belangnjkste einddoel van
de les, maar als mogelijk hulpmiddel bij de opgaven die nog zouden volgen.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik de volgende grote lijn: het koppelen van de
voorbecldcn aan de grote lijnen gaf een significant hogere beoordeling van de
Iccrlingen. De/e observatie duidt op een trend dat leerlingen de weg om tot de
formule te komen hogcr beoordeelden dan de formule zelf.

Ä. i. 4 /V<wtf.v </e #rr>re /»/«fw //i

Stap 7 van voorbeeldgestuurd onderwijs luidt: 'plaats de grote lijnen in de eigen
ervaringwereld van de leerling'. De invloed van deze stap werd gegeven in twee
natuurkundelessen over nWerntT»/ Heide lessen werden op dezelfde manier
gegeven aan de hand van dezelfde voorbeelden: de magnetron en de gloeilamp.
Het enige verschil was dat aan het eind van de aangepaste les extra voorbeelden
werden gegeven uit de ervaringswcreld van de leerling. De beoordeling van de
meisjes steeg significant met 1,5 ± 0,3 punt (>99%). Ook de beoordeling bij de
jongens sleeg significant met mccr dan een 1,1 ±0,2 punt (>99%).

Tijdens de aangepaste les werden extra voorbeelden gegeven uit de
ervaringswereld van de leerling, waarbij de essentie van het nieuw te leren begrip
duidelijk naar voren kwam. Bij deze manier van lesgeven wordt een nieuw begrip
gekoppeld aan hun eigen ervaring uit een ander kennisveld. Eerder verworven
competences en voorkennis uit ervaringen in het dagelijks leven, worden daardoor
ten volle benut. Het gebruik van voorbeelden uit een ander kennisveld werd
uitermate hoog beoordecld door de leerlingen en is dus een niet te missen stap in
het onderwijs. Het tweede deel van de denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs
maakt gebruik van deze eigenschap. De mogelijkheid om de geleerde grote lijnen
te herkennen in het geheel, wordt gezien als uiting van abstract denkvermogen.

Vanuit bovenstaande observaties zie ik duidelijk de volgende grote lijnen: bij het
lesgeven besluiten met een verduidelijkingsdialoog (stap 7) waarbij de grote lijnen
werden getoetst aan nog meer voorbeelden en vooral ook voorbeelden uit de
ervaringswereld van de leerling, ging de beoordeling met sprangen vooruit. De
beoordeling van de meisjes steeg meer dan die van de jongens. Flink stijgen deden
ze echter bij allemaal. Deze observaties duiden op de trend dat eerder verworven
competences en ervaringen opgedaan in het dagelijks leven bij de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs ten volle worden benut. De leerlingen krijgen
daardoor vertrouwen dat de nieuwe lesstof is begrepen en dit biedt een opstap naar
het abstract denken.
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&i.5 $xwifane reoefIM van /essen

Het aantal .t/x»nr<jn? /vorn« van meisjes steeg meer dan dat van jongens in de
voorbeeldgestuurd gegeven lessen. Met spontane reactie wordt aangeduid het
maken van een opmerking of het stellen van een vraag die slaat op de lesstof en
die niet een reactie is op een gerichte vraag van de leraar. In /es tnulitioneel
gegeven lessen gaven de meisjes 11 spontane reacties en de jongens 45. in de
aangepaste lessen volgens voorbeeldgestuurd lesgeven gaven meisjes 2*> spontane
readies en de jongens 42. In de lessen waarin voorbeeldgestuurd werd lesgegeven
is de spontane reactie van meisjes dus meer dan verdubbeld.

Deze observatie duidt op volgende grote lijn: bij lesgeven aan de hand van
voorbeelden uit hun ervaringswereld kwamen meisjes met aan/ienhjk meer
spontane readies tijdens de les.

Uit de geobserveerde trends van voorbeeldgestuurd leren (8.1.5) blijkt dat meisjes
expliciet en nadrukkelijk moeten worden aangemoedigd overeenkomsten en
verschillen te zoeken met voorbeelden buiten de natuurkunde. Pas dun krijgen
meisjes vertrouwen om hun ervaring uit een ander kennisveld over te breiigen naar
een nieuw te leren onderwerp in de natuurkunde. Het gebruik van ervaringen nil
het dagelijks leven is een wezenlijk onderdeel van het tweede deel van de
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs. Uit de rcsultatcn in de voorgaandc
subparagraaf blijkt, dat meisjes vinden dat ze meer leren bij het gebruik van
voorbeelden uit hun ervaring.

Bovenstaande observaties samen duiden op de trend dat lesgeven aan de hand van
voorbeelden uit de eigen ervaring meisjes meer zelfvertrouwen geefl. waardoor ze
dus eerder over de nieuwe lesstof durven te praten en waardoor ze met meer
spontane readies durven te komen.

#. 3.

De leraar van de HAVO-3 klassen vond het bijzonder plezierig dat de meisjes
spontaner reageerden dan vroeger en hij ging daar graag op in. Ilij ervoer deze
spontane readies geenszins als ordeverstorend, maar gebruikte ze juist als
voorbeelden voor een beter begrip voor de leerling. Met minder ordeverstoringen
was het een stuk prettiger lesgeven voor de leraar.

De leraar ging overigens niet meer vragen stellen aan de meisjes. De leraar
veranderde natuurlijk ook niet van attitude bij voorbeeldgestuurd lesgeven, alleen
de volgorde van het lesgeven veranderde.

Over de aanpassingen van zijn lessen merkte de leraar op, dat hij minder
formalistisch lesgaf. dus minder uitging van formules, maar meer van ervaringen
en gevoel. Dat is precies de bedoeling van voorbeeldgestuurd lesgeven. Ook
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vertelde de leraar dat hij de laatste tijd met meer plezier lesgaf. Een mooie win-
win situatie. ben betere evaluatie is nauwelijks mogelijk.

& 3. 7 Gwtc/ufies voo/7>ee/</#e5/Hi//-t/ /evgeven op cfe ///(PO

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als duidelijk zichtbare trends de
conclusies over hct uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
in 1IAVO-3 bij het vak natuurkunde in de beoordeling van de leerlingen.
• Meisjes beoordeelden traditionecl lesgegcven gemiddeld een halve tot een

hcle punt lager dan jongens.
• /.owel meisjcs als jongens beoordeelden voorbeeldgestuurd lesgeven hoger

dan traditioneel lesgeven.
• I)c beoordeling van meisjes steeg bij voorbeeldgestuurd lesgeven meer dan de

beoordeling van jongens.
• IX- beoordeling van meisjes steeg zoveel meer, dat de oorspronkelijke lagere

beoordeling in het traditionele onderwijs teniet werd gedaan.
• Leerungen beoordeelden het begrijpen van de weg om tot een antwoord te

komen vanuit de mentale voorstelling significant hoger dan het noteren van
het gocde antwoord.

• Leerlingen beoordeelden de weg om tot de formule te komen als belangrijker
dan de formule zelf.

• Leerlingen beoordeelden het gebruik van voorbeelden uit een ander
kennisveld hoog.

• Meisjes durfden bij voorbeeldgestuurd lesgeven meer met spontane readies te
komen.

Vanuit de geobserveerde grote lijnen formuleer ik als zichtbare trends de
conclusies over het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd lesgeven
in HAVO-3 bij het vak natuurkunde in de beoordeling van de leraar.
• De leraar vond dat hij met voorbeeldgestuurd lesgeven minder formalistisch

lesgaf en meer vanuit zijn gevoel.
• De leraar ervoer de spontane readies als wezenlijk onderdeel van de les en

niet als ordeverstorend.
• De leraar had meer plezier gekregen in het lesgeven.
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9 Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van de evaluates en conclusies van de rcsultaien van het vcldwerk
van voorbeeldgestuurd leren en voorbeeldgcstuurd lesgeven in hooldstuk 8.
bespreek ik in 9.1 de kernvragen van de uitgebrcide vniattstelliug. Daama
formuleer ik in 9.2 de conclusies op de probleemstelling en gee! ik aan in hocverre
de doelstelling is gehaald. De conclusies moelen gelezcn worden als eigen
observaties van trends. Tenslotte geef ik in 9.3 aanbevelingen die uil hct
voorgaande voortvloeien.

9.1 Bespreking kernvragen

In 9.1.1 tot 9.1.4 beschrijf ik in hoeverre deze Studie de vier kemvrngcn
beantwoordt, zoals ik die in 3.6 heb geformuleerd.

J>. V. / Koor6f<?/</gf A/u/W w/K/envyJ o& /eer-

De eerste kernvraag luidde:
Kan een informatieanalysemethode worden geherlormuleerd tot een door de
leerling zelfstandig te gebruiken /wrmethode alsook tot een bruikbarc
/ennethode?

Volgens de informatieanalysemethode vindt goede informatieovcrdracht plaats in
drie lagen, niet meer en niet minder. Passen we de lagenstructuur toe in het
onderwijs. dan zijn die drie lagen de gegevens. de grote lijnen en de samenhang
van de grote lijnen. Het stappenplan van voorbeeldgestuurd onderwijs start met
voorbeelden uit de bovenste laag die de samenhang weergeven. Vanuit de
voorbeelden worden de abstracte grote lijnen in de middelste laag afgcleid. Leren
wordt zo nooit ingewikkelder dan het begrijpen van voorbeelden uit hct dagelijks
leven. de hoogste laag van informatieoverdracht.

Uit de evaluaties van voorbeeldgestuurd leren en lesgeven volgt de gesignalecrde
trend dat de herformulering van een informatieanalysemethode leidt tot cen
uitstekende. zelfstandig te gebruiken /eennethode en /c.vmethode. Hct stappenplan
biedt daarbij zekerheid. Voorbeeldgestuurd onderwijs transformeert, zowcl in het
HBO als op het HAVO. de lagere beoordeling van meisjes bij traditioneel
lesgeven tot een hogere beoordeling. Dit geldt eigenlijk ook voor jongens. De
docenten hebben voorbeeldgestuurd lesgeven ervaren als een natuurlijke en
plezierige manier van lesgeven.
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Het uitvoeren van het stappenplan van voorbeeldgestuurd leren is door
omstandigheden alleen uitgeprobeerd bij Studenten die de informatieanalyse-
methode beheersten. Gezien de goede resultaten bij deze Studenten op het HBO
ten aan/ien van (I) het beter gebruik van hun intelligentie en (2) het analyseren
van een onderwerp dat lesonderdeel is in de basisvorming (namelijk het vervoegen
van werkwoorden), is de verwachting dat de trend ook in de basisvorming zal
gcldcn. Het is in dit onderzoek evenwel niet gelukt een school te vinden waar dit
in de basisvorming kon worden uitgeprobeerd. De geobserveerde trend
rechtvaardigt dan ook in hoge mate een aanbeveling te doen om dit verder te
onderzoeken (zie 9.3.1).

Voorbecldgestuurd leren en lesgeven hebben een stappenplan. derhalve is het
mogclijk met behulp van de mcthodc iemand te /ere/i /iven en te /ere« /eleven.
Dit geeft aan dat de informatieanalysemethode is te herformuleren tot een
zelfstandig te gebruiken leermethode en een bruikbare lesmethode die aangeleerd
kan worden.

V. /. 2 F(wr/>t'c7</#t'.vfMwr</ «mfcnwyj a/.s um verse/e mer/ioJe

Dc tweede kcrnvraag luiddc:
Hoe kan de nieuwe leer- en lesmethode van het voor/>ee/</£esfwwtt/ oM ênvi/Ä
worden getoetst en toegepast in verschillende leer- en lespraktijken?

De lesmethode is uitgeprobeerd in verschillende onderwijssoorten, namelijk
tijdens hoorcolleges in het HBO en tijdens lessen in de basisvorming van het
voortgezet onderwijs. De hoorcolleges in het HBO werden gegeven aan eerste-,
tweede- en derdejaars Studenten, bij wie overal significante stijgingen in de
beoordeling werden behaald. Bij goede informatieoverdracht zijn alle drie de
lagen nodig. Deze lagen zeggen niets over het niveau of de mate van intelligentie
die daarvoor nodig is. Vanuit de observaties zie ik een duidelijke trend dat de
mcthode dus niveauonafhankelijk is.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden bij managementvakken, informatica,
natuurkunde en communicatieve vaardigheden. Bij al deze vakken blijkt uit de
resultaten, dat voorbeeldgestuurd onderwijs tot een hogere beoordeling leidt. Dit
leidt tot een duidelijke trend dat de methode derhalve valt te karakteriseren als
vakonafhankelijk.

De resultaten zijn verkregen bij hoorcolleges van anderhalf uur, als ook bij de
uitleg van een practicumles die slechts tien minuten in beslag nam. Uit de
conclusies bleek dat de beoordeling van deze lessen, met geheel verschillende
lesduur, steeg. Deze observaties geven de trend aan dat de toepasbaarheid van de
methode onafhankelijk is van de duur van de les.

De oorspronkelijke infonnatieanalysemethode is onafhankelijk van het soort
onderwerp dat geanalyseerd wordt. onafhankelijk van de complexiteit van het
onderwerp en onathankelijk van de hoeveelheid informatie. De oorspronkelijke
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informatieanalysemethode veronderstelt dat ze dientengevolge unive
toepasbaar is. Overeenkomstig is de verwachting dat dc herformulering van een
infonnatieanalysemethode naar voorbeeldgestuurd onderwijs leidt tot een leer- en
lesmethode die onathankelijk is van het onderwerp. abstractieniveau en
hoeveelheid informatie. Het ligt in dc rede tc veronderstellcn dat de mcthodc.
cvenals de oorspronkelijke informatieanalysemethode, univcrsccl toepasbaar /al
blijken te zijn.

9. /. i £>e meint? </u/at-ft<>A j/vtvik/ me«/« aan

De derde kernvraag luidde:
Welke zijn de relaties tussen encrzijds de bevindingen van de gcndcrkritischc
leerpsychologie omtrent het leer- en lesgeefproecs en de cfTcctivilcil danrvan
voor meisjes rcspectievelijk jongens. en andcr/ijds dc didactiek van het
competentiegericht onderwijs, het projectonderwijs en het prohlccmgcstuurd
onderwijs?

Staan bij het oude leren de theorie en het lesgeven van dc doccnt ccntraal. bij het
nieuwe leren verändert dat naar het ccntraal stellen van vragen van de Iccrling. I let
nieuwe leren gaat uit van de grote invloed van het informele leren door de
ervaringen van de leerlingen te gebruiken. Tevens moet het onderwijs aansluitcn
bij multiple intelligenties, waarbij sociale en emotionele intelligentie een grotere
invloed zullen krijgen. In het onderwijs blijken bij leerpatronen van leerlingen dc
volgende binaire opposities te bestaan: wav/tr;/i^/rrtvii7>i^, (/;<//»•/-
</i/a///n/eri'n<//v(Ji/a/ en /»j/wrjona//i/f/cr/>er.?«/ia/. De jongens gedragen zieh bij
deze opposities naar de eerstgenoemde eigenschap, de meisjes naar de tweede. Het
huidige onderwijs van het oude leren gaat vooral uit van de eerste. nu overheer-
sende. eigenschappen. Het nieuwe leren gaat uit van dc tweede eigenschap bij
genoemde opposities. De veranderende samenleving en de daarbij veranderende
kennisconceptie verwacht dat de als tweede genoemde elementen in de opposities
de betere eigenschappen representeren om goed te leren. De verwachting is dus
dat meisjes een opstap ervaren, omdat het nieuwe leren volledig aansluit bij hun
manier van leren.

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs sluit aan bij de on/ekcrheid tijdens
het leren. Het verschil in schoolprestaties tussen meisjes en jongens bleek nict te
ontstaan door een verschil in cognitief vermögen, maar door het verschil in
zelfbeeld ten opzichte van hun score. Meisjes hebben een lager zelfheeld van hun
eigen kunnen dan jongens. Vanuit deze zienswijze is het een mythe dat cxacte
vakken meisjes niet aanspreken. Dat is enkel een gevolg van de manier van
lesgeven die bij het oude leren gehanteerd wordt.

Onderwijsvormen die gebruik maken van dit nieuwe leren, zijn:
competentiegericht onderwijs. projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs.
Bij het vergelijken van probleemgestuurd onderwijs en voorbeeldgestuurd
onderwijs bleken de overeenkomsten groot te zijn. Het grootstc verschil tussen
voorbeeldgestuurd onderwijs en probleemgestuurd onderwijs is echter de
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organisatic van het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is namelijk klassikaal
toepasbaar. In de genoemde vormen van het nieuwe leren wordt geen gebruik
gemaakt van klassikaal onderwijs. Toch wordt in de huidige praktijk vaak nog
klassikaal lesgegeven, zeker in de basisvorming. De verwachting is dat deze
klassikale onderwijsvorm nog lang zal bestaan. Voorbeeldgestuurd onderwijs
introduceert de voordelen van het nieuwe leren in het klassikaal onderwijs.

9. /. 4 De m'eiwe <//</ac7/e* .v/veeJt/ ooAryVwigew.? oo«

De vicrde kcrnvraag luidde:
Welke verschillen in effectiviteit en leerplezier laten de geteste toepassingen
van wwrAi'c/i/j:i'.v/MMr</ wK/erwy.v zien in vergelijking tot de oude praktijk?
Zijn dcze verschillen genderspecifiek?

De huidige praktijk van klassikaal lesgeven is dat de les vaak op een deductieve
manier aangepakt wordt, op de manier zoals leraren vroeger zelf les kregen en die
uitgaat van him eigen zekerhcid. De docenten verteilen daarbij eerst de abstracte
grote lijnen en gaan daarna ter verduidelijking deze grote lijnen illustreren met
voorbcelden. Hij het omdraaien van de lesvolgorde ontstaat de induetieve manier
van lesgeven, waarbij vanuit voorbeelden die de leerling begrijpt, wordt
lesgegeven. Zodoende sluit de nieuwe leerstof aan bij de ervaring van de
leerlingen, waardoor ze meer vertrouwen krijgen en daardoor de nieuwe leerstof
gemakkelijk begrijpen.

Bij hei verschil in leren tussen meisjes en jongens is niet het sekseverschil het
belangrijkste onderscheid, maar het socialisatieverschil tussen de seksen. In het
socialisatieproces ontstaat het verschil in abstract denkvermogen tussen meisjes en
jongens; namelijk doordat meisjes eerder toegeven aan hun onzekerheid en dat
jongens eerder vasthouden aan de grote lijnen. Meisjes vluchten door hun
onzekerheid in het traditionele onderwijs naar een reproductieve leerstijl die
gebmikniaakt van uit het hoofd leren van feiten uit de onderste laag van
in format ieoverdracht. Jongens houden zieh meer vast aan de grote lijnen in de
middelste laag. Meisjes beoordeelden traditioneel onderwijs dan ook lager dan
jongens.

De denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs zorgt ervoor dat op geloofwaardige
induetieve manier vanuit voorbeelden uit het dagelijks leven - de bovenste laag
van informatieoverdracht - de grote lijnen worden gevonden en in nieuwe situaties
kunnen worden toegepast. De beoordeling van meisjes steeg dientengevolge van
de onderste laag naar de bovenste laag. De beoordeling van de jongens steeg van
de middelste laag naar de bovenste laag. De beoordeling van de meisjes steeg dus
meer dan die van de jongens. Zoveel meer. dat het oorspronkelijke verschil werd
geconipenseerd en daardoor een vrijwel even hoge beoordeling van meisjes en
jongens werd bereikt. De gesignaleerde trends uit het veldwerk geven dit resultaat
zowel in het HBO als op de HAVO weer. Het blijkt dus dat de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs het socialisatieverschil tussen de seksen egaliseert.
Hoewel meisjes mogelijk meer dan jongens toegeven aan hun onzekerheid. zijn
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ook jongens onzeker. Voorbeeldgestuurd onderwijs tracht de leerling een zo groot
mogelijk gevoel van zekerheid te geven. door de/e onzekerheid te laten
accepteren. Meisjes zullen daarbij een groterc opstap ervarcn dan jongens, maar
een opstap ervaren doen ze allemaal.

9.2 Bespreklng van onderzoeksvragen, prohlerimtelllng en

In 9.2.1 tot 92.3 bespreek ik de drie onderzoeksvragen. Daama volgt in 9.2.4 een
bespreking van de probleemstelling en in 9.2.5 van de doelstelling.

9.2 /

De eerste onderzoeksvraag luidde:
Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een
/firmethode?

Uit de geobserveerde trends blijkt dat Studenten voorbeeldgestuurd Icren ccn
uitstekende leermethode vinden. Het stappcnplan biedt daarbij houvast en
zekerheid voor een zelfstandige uitvoering. Het voorbceldgcstuurd leren kan
gebruikt worden door leerlingen met een grote diversiteit aan Icerstijlen en stuurt
eventueel bij naar de betekenis - en/of toepassingsgerichte leerstijl. lien goed
werkende methode - dus adequaat - om computers te leren denken als een mens,
kan dus bij uitstek worden gebruikt om mensen zelf beter te leren denken als
mens.

9.2 2 « eew at/equate

De tweede onderzoeksvraag luidde:
Kan de informatieanalysemethode worden geherformuleerd tot een a</e</wa/<?
/«methode?

Uit de geobserveerde trends blijkt dat Studenten en leerlingen voorbeeldgestuurd
lesgeven significant hoger beoordelen dan de traditionele manicr van klassikaal
lesgeven. De docenten vinden het een natuurlijke manier van lesgeven en ervaren
het als 'van achteren naar voren lesgeven'. Voor ervaren docenten vraagt het
slechts een geringe, maar wel fundamentele. aanpassing om hun lessen
voorbeeldgestuurd te geven. De omschakeling kan in ongeveer vijf lessen
plaatsvinden. Een leraar vond dat hij met voorbeeldgestuurd lesgeven minder
formalistisch lesgaf en meer vanuit zijn gevoel. De spontane readies vormden als
voorbeelden een wezenlijk onderdeel van de les en worden niet ervaren als
ordeverstorend. De leraar vertelde dat hij meer plezier had gekregen in het
lesgeven.
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9.2. i f wi/r*/ om/er>v//j J/M/7 Äefer acrn

De derde onderzoeksvraag luidde:
Sluit leren en lesgeven aan de hand van een informatieanalysemethode />e/er
aan bij de manier waarop meisjes leren?

Ander onderzoek heeft een beeld gevormd van de ideale toestand over de manier
waarop meisjes natuurkunde leren: de /dea/ Sto/e Daaruit blijkt dat er (meer)
aandacht mod worden bestced aan het (1) nw/ van natuurkunde in de lessen.
Verder moet de docent bij de kcuzcbegeleiding (2) ver/rot/tven hebben in de
capacitciten van meisjes voor natuurkunde. Ook moet het vak (3) /MeganAe/i/A zijn
voor de leerlingen qua moeilijkhcidsgraad. variatie in onderwerpen. orde en
structuur. In voorbceldgestuurd lesgeven zijn de drie genoemde items nadrukkelijk
aanwe/ig. Het n«/ blijkt uit het starten met voorbeelden uit het dagelijks leven.
Met wrfruimrn blijkt uit het lesgeven vanuit de onzekerheid van de leerling die
bij dc verduidclijkingsdialoog daar voile aandacht voor krijgt. De toe#an*e///MeK/
blijkt uit de transfer van kennis die door de leerling begrepen is uit eerder
opgedane ervaringen waarmee de nieuwe leerstof wordt vergeleken.

Bovcnstaandc items /;///, ver/roKwen en /oe#anA:e///ÄneK/. gelden als
aanhcvclingcn van wat leraren kunnen doen zodat meer meisjes natuurkunde gaan
kic/.cn. Ook voor andere vakken en voor jongens zullen deze aanbevelingen
gelden. De geobserveerde trends geven dan ook aan, dat meisjes ervaren dat ze bij
voorbeeldgestuurd onderwijs meer leren en de lessen positiever waarderen dan bij
het traditionele klassikaal onderwijs.

9.2.4 De pro/>/ee/w.v/e///ng en Aef voorAeeWge-s/uur*/ o/jderwy.s

De probleemstelling luidde:
Hoe kan het technisch en natuurkundig onderwijs zo worden ingericht dat het
niet langer ontmoedigend is voor meisjes?

Het grote verschil tussen meisjes en jongens blijkt hun beeld van eigen kunnen te
zijn: meisjes hebben een geringer zelfbeeld dan jongens. Dit resulteert bij meisjes
in een geringer zelfvertrouwen. Doordat voorbeeldgestuurd onderwijs niet uitgaat
van de zekerheid van de leraar. maar omdraait en uitgaat van de onzekerheid van
de leerling, zullen meisjes bemoedigd worden. Voorts stimuleert
voorbeeldgestuurd onderwijs het gebruik van eerder opgedane ervaringen door
transfer van kennis uit een ander domein. Het vergelijken van eerder opgedane
ervaringen doet een beroep op sociale en emotionele intelligentie die impliciet zit
in voorbeelden die ze begrijpen. Hierdoor krijgen meisjes meer zelfvertrouwen en
dat mocdigt hen aan bij het leren. Deze constatering geldt ook voor abstracte
vakken zoals die bestaan in het technisch en natuurkundig onderwijs.
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9.2.5

De doelstelling luidde:
Het onrwikkelen van een onderwijsmethode die heter aansluit bij de manier
waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare onderwijsmethoden.

Uit de resultaten komt naar voren dat voorbeeldgestuurd onderwijs aan/icnlijk
beter aansluit bij de manier waarop meisjes natuurkunde leren, dan bij de
gangbare manier van lesgeven. De doelstelling van dit onderzoek is dus hercikt.

De geobserveerde trends tonen zelfs meer dan de doelstelling aungceft.
Voorbeeldgestuurd onderwijs sluit niet allecn beter aan bij de manier wuarop
meisjes natuurkunde leren, maar blijkt ook beter aan te sluiten bij de manier
waarop meisjes andere vakken leren. Het is /ells nog sterker: hol resultaat geldt
niet alleen voor meisjes, maar ook voor jongens.

Het onderzoek toont een overduidelijke trend dat voorbeeldgcstuurd onderwijs een
algemene, klassikaal bruikbare didactiek biedt die zowcl aansluit bij dc manier
waarop meisjes leren als bij die waarop jongens leren. Dit resultant overstijgt dc
oorspronkelijke doelstelling in ruimc mate.

9.3 Aanbevelingen

Hieronder volgen twaalf aanbevelingen. Ze zijn als volgt opgedeeld. Ik gcef zeven
aanbevelingen voor de leermethode in 9.3.1, drie aanbevelingen voor de
lesmethode in 9.3.2 en ££n voor dc combinatic van beide in 9.3.3. Ik sluit het
hoofdstuk af met een algemene aanbeveling in 9.3.4.

9.3. / /4an/>eve//ngen voor voorAee/</#e.v/wwr</ /eren

Het voorliggende onderzoek is er op succesvolle wijze cnkel in gcslaagd de
leermethode uit te proberen bij Studenten die de informatieanalysemethode
beheersten. Gezien de bemoedigende resultaten bij Studenten in onderwerpen die
in het voortgezet onderwijs behandeld worden, is mijn aanbeveling onderzoek te
doen in het VMBO, het HAVO en het VWO. Om dit onderzoek te kunnen
uitvoeren, doe ik de volgende aanbevelingen.

De voorbeeldgestuurde leermethode dient eerst geleerd te worden, alvorens ze bij
andere vakken gebruikt kan worden. De aangewezen plaats voor het leren van de
leermethode is daar waar /eren /eren centraal Staat: de eerste klas van het
middelbaar en voortgezet onderwijs.
1. De eerste aanbeveling is dan ook de methode aan te leren in de eerste klas van

het middelbaar en voortgezet onderwijs.
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2. De tweede aanbeveling hierbij is de methode te leren aan de hand van
knelpunten bij de andere vakken, zoals het vervoegen van werkwoorden of
het rekenen met breuken.

De leerlingen ervaren daardoor het nut van het gebruik van de methode, hetgeen
hun intrinsieke motivatie verhoogt. De leenmethode kan worden uitgevoerd met
behulp van pen en papier, maar ook op een computer.
3. Daarom luidt de dcrdc aanbeveling dat het gebruik van een computer is aan te

raden wanncer de voorbeelden bestaan uit visueel of auditief materiaal.
4. Op logische wij/e volgt hieruit de vierde aanbeveling dat het bij

computergebruik mogelijk is te verwijzen naar voorbeelden op het Internet.
5. De vijfde aanbeveling is dat er een leerboek geschreven dient te worden om

de methode tc laten leren, zodat de leerlingen in de eerste klas zelfstandig
leren te leren.

Na het leren van de methode kan de methode bij andere vakken gebruikt worden.
6. Mijn zesde aanbeveling is dat alle andere leerboeken ook volgens deze

methode opgebouwd zouden moeten worden: starten met minstens twee
concrete voorbeelden en zet vervolgens een discussie op over de
overeenkomsten en de verschillen. Ook dienen er voorbeelden besproken te
worden uit het dagelijks leven van de leerling, bij voorkeur uit een heel ander
kennisgebied. Vooral autcurs van leerboeken die kennis van een hoog
abstractieniveau willen overbrengen, zullcn er baat bij hebben het boek op te
bouwen volgens de methode van voorbecldgestuurd leren.

9.5.2 voor

Het voorliggende onderzoek is er op succesvolle wijze in geslaagd de lesmethode
uit te proberen bij het gebruik van voorbeeldgestuurd lesgeven in het HBO en het
HAVO. Gezien de buitengewoon bemoedigende resultaten is mijn aanbeveling
verder onderzoek te doen. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, doe ik de
volgende aanbevelingen.

De docenten die de lesmethode hebben uitgeprobeerd, verleiden vooraf dat ze veel
voorbeelden gebruikten bij het lesgeven. Tijdens het onderzoek bleek dat lesgeven

voorbeelden, zoals ze tot dan toe deden. fundamenteel verschilt van lesgeven
voorbeelden, omdat de lesvolgorde wordt omgedraaid. Om te ervaren dat

'van achteren naar voren' een natuurlijke manier van lesgeven is, raad ik aan het
stappenplan te volgen. Om te leren het stappenplan te volgen zijn de
aandachtspunten in drieen opgedeeld: voor (1) leraren, voor (2) leraren-in-
opleiding en voor (3) docenten die leraren of leraren-in-opleiding begeleiden.
Hieronder volgen drie aanbevelingen.
1. Leraren met ervaring in het lesgeven die voorbeeldgestuurd lesgeven willen

leren, raad ik aan (a) de grote lijnen op papier te zetten en (b) een voorbeeld
daarbij te zoeken. Bij de voorbereiding van de les moeten vervolgens (c) alle
grote lijnen benoemd worden in het voorbeeld. Meestal liggen de voorbeelden
voor de hand. Na enige tijd zal er een schat aan voorbeelden ontstaan bij een
onderwerp, aangevuld door de spontane associates waar de leerlingen mee
komen tijdens de les.
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2. Lcraren-in-opleiding die leren lesgeven, raad ik aan om naast (a) de
/t\smethode ook( b) het stappenplan van de /tvrmethode te leren gebruiken.
Het zelf ervaren van de leermethode zal stinuilerend werken om het
stappenplan van de lesmethode goed uit te voeren.

3. Docenten die leraren of leraren-in-opleiding begeleiden. raad ik aan in ieder
geval (a) een voorbespreking van de les te houden om de lesvoorbereiding
van de leraart-in-opleiding) te bespreken. Bij ervaren leraren /al een
voorbespreking bij een les of vijf volstaan om de Icsmethode redclijk te
beheersen. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar (b) het koppelen van
het voorbeeld aan de grote lijnen. waardoor de nieuwe kennis aansluit bij de
ervaring van de leerling: stap 3 van het stappenplan. IK* begeleidciule docent
van onervaren leraren-in-opleiding beveel ik aan om niet alleen bij de
voorbespreking van de les aanwe/.ig te zijn. maar ook (3) tijdens het geven
van die les. om de leraarf-in-opleiding) op mogclijkc verbeteringen in
navolging van het stappenplan te kunnen attenderen.

9.i. J roor voor6ee/</ger/uim/

Voorbeeldgestuurd onderwijs is een combinatie van voorbccldgcstuurd leren cn
lesgeven. In de basisvorming van het voortgezet onderwijs wordt nog vcclvuldig
klassikaal lesgegeven en de verwachting is dat dit nog enige tijd voortduurt.
Hierop is mijn aanbeveling gebaseerd.

1. Het verdient aanbeveling om het effect van voorbeeldgestuurd lesgeven en
leren elkaar te laten versterken.

Dat kan in een les waarin de leraar voorbeeldgestuurd lesgeeft. waarna de leerling
zelfstandig de voorbeeldgestuurde leermethode uitvoert om zieh de nieuwe lesstof
eigen te maken. De combinatie van aanbevelingen zoals hiervoor genoemd. geldt
daarvoor.

9.3.

Dit onderzoek ging over het gebruik van voorbeeldgestuurd leren cn lesgeven in
het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is een methode die bij iedere
informatieoverdracht gebruikt kan worden, zowel binnen als ook buiten het
reguliere onderwijs. Leren wordt nooit ingewikkelder dan het begrijpen van
voorbeelden uit het dagelijks leven, de hoogste laag van informatieoverdracht.

De uitspraak "Ik leer snel cellospelen omdat ik goed kan roeien" werd mij
duidelijk toen mijn celloleraar me in dezelfde terminologie toesprak als mijn
roeicoach. Derhalve luidt mijn algemene aanbeveling als volgt.
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Möge icder die de ervaring heeft vanuit voorbeelden te leren daar profijt van
hebben, ook in het dagelijks leven.
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Appendices
Appendix A Het evaluatieformiilier

Voorbeeld/o Onderwijs
les ... datum .

ik heneen meisje. jongen

de algchele heoordeling van dezc les geef ik het cijfer:

de drie helangrijkstc puntcn die de docent dezc les wilde hehandclcn ztjn: met cijfer voor uillcg:

de drie belangrijkste zaken die ik in deze les geleerd heb zijn: met cijfer voor mijn be grip nu:

eventuele opmerkingen:
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Appendix ß Resultaten pilotstudie

De pilotstudie is uitgevoerd tijdens colleges aan eerstejaars Studenten van de
opleiding Informatica van de Noordelijke Hogeschool l.eeuwarden. De hier
getoonde resultatcn /ijn van een aansluitende reeks colleges informatieanalyse die
ik gaf in de tijdsperiode Oktober 2000 tot januari 2001. De opzet van de reeks
colleges was als volgt.

• Van alle gefvalueerde colleges is een video-opname gemaakt.
• Alle colleges vonden plaats het 1' en 2^ uur.
• In periode twee (P2) werd de oorspronkelijke les gegeven aan groep c&d en

de herhaling (eventuecl aangepast) aan de groep a&b.
• In periode drie (P3) werd de volgorde omgedraaid.

In 7.1.3 bespreek ik de rcsultaten van de colleges in periode 3 week 3 (P3w3) en
in 7.1.4 de resultaten van de colleges in periode 2 week 2 (P2w2).

Periode
week

P2w2

P2w3

P2\v4

P2w5

P3w2

P3w3

P3w4

Groep

c&d

a&b

c&d

a&h

c&d

a&b

c&d

a&b

a&b

c&d

a&b

c&d

a&b

c&d

Onderwerp/
aanpassing

Nominalisatic

Start met metagrammatieaal
voorbceld
Equivalence transformatie

Start inet metagrammatieaal
voorbceld
ONl-'-transformatie

Idem en gecn vcrwijzingen

Proeftoets

Sfecrverschil

Subtypering

Grote lijnen extra hcrhalen

Klassediagram

üeen: <A';t7/</t* les

Mctagrammatica

Sfeervcrschil

Beoordeling

Algemene
indruk
7.09 ± 0.09

7,36 ±0.15

7.02 ±0.13

7.42 ±0.15

7.02 ±0.13

7.42 ±0.15

6.71 ±0,26

7.50 ± 0.55

7.08 ± 0.23

7.02 ±0.17

7.21 ±0.10

7.17*0.14

7.41 ±0.12

7.39 ±0.13

l.esgeven
docent
7.01 ±0.07

7.22 ±0.10

7,07 ± 0.08

7,36 ±0,11

7.07 ± 0.08

7.36 ±0,11

6.69 ±0.12

7.50 ± 0,35

7.27 ±0.15

7.24 ±0,13

7.19± 0.10

7.21 ±0.08

7.57 ±0.15

7.33 ±0.11

Leren student

6,83 ±0,11

7,08 ±0,14

6,96 ± 0.08

7.16 ± 0.12

6.96 ± 0,08

7,16*0.12

6,67 ±0.13

7.00 ± 0.50

6,91 ±0.31

7,41 ±0.13

7.16*0.12

7,34 ±0.11

7.35 ±0.11

7.19±0.10
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Lijst van afkortingen

ANW Algcmcnc NatuurWetenschappen
AOt> AlgemeneOndcrwijs bond
AWT Advicsraad voor het Wclcnschaps- cn I cvhnologichclcid
BVE Beroepsondcrwijs en VolwavtcnenEducatie
CAM Cuhuur & Maatschappij
CBS lenlraal Bureau vtxv Slatistick.
CCC Crosvcumcular competencies
CITO Centraal Inslituut UHU loctsomwikkcling
COS Commissic v an () \ erleg Scctorraden
DCE Directic Coordinate I manciputichclcid
EJkM Economic & Maatschappij
EQ Emotionelc Intclligentic
ER 1 ntit> Relation
KOM Kundamenlcel Ondcr/oek van de Materie
HAVO llogcr A Igcmccn Voorlgc/ct Ondcrwijs
HF.WET III rverkav cling Wiskundc I en cn I wee
I1OOP Hoger Onderwijs en Onder/oek Plan
IfrS llogcrc I ethnische School
lü InlormalicGrammalica
ISAC Information Systems work and Analysis of Changes
KNAW Koninklijkc Nederlandsc Akademie van de Wetcnschappcn
MAVO Middclbaar Algemecn Voortgezel Onderwijs
MinOC'enW Ministerie van Ondcrwijs. C'ultuur en Wetenschappen
N&G Natuur & Ge/ondheid
N&T Natuur & I echniek
NHL Noordclijkc llogcschool l.eeuwarden
NIAM Natuurlijke taal InformatieAnalyscMclhodc
NNV Nederlandse Natuurkundige Vereniging
NPN Nederlands Platform v<K>r Naluurkundc
NVON Nederlandse Vereniging vour hct Ondcrwijs in dc Naluurwclcn.schappcn
NVOX Verenigingsblad van de NVON
NVvW Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
NWO Nederlandse organisatie voor Wctenschappelijk Ondcr/ock.
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OESO Organisatie voor Economischc Samenwertung cn Ontwikkcling
OSA Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarklondcr/oek
PGO ProbleemC iesluurd Onderwijs
PISA Programme for International Student Assessment
PMB ProcesManagemcnt Basisvorming
PO Project Onderwijs
ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
SBL Stichting Samenwerkingsorgaan Berocpskwaliteit leraren
SDM System Development Methodology
SLO Stichting voor de Leerplan Ontwikkeling
SVO Stichting voor Onderzock van hct Onderwijs
TIMMS Trends in International Mathematics and Science Study
VHTO Stichting Vrouwcn en ilogcr technisch Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Ondcrwijs
VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universitciten
W A O Vereniging van Vrouwen met een llogcrc Oplciding
W O Vereniging voor het management in hct Voortgc/ct Ondcrwijs
VWO Voorbereidend Wetemchappelijk Onderwijs
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Samenvatting

Er zijn weinig meisjes die exaete vakken kiezen. Pat ligt volgcns mij nid nan de
meisjes, maar aan de gangbare maiucr van leren cn lesgeven. Dit onder/ock geetl
aan dat de herformulering van een informatieanalysemclhode cen leer- en
lesmethode biedt die good aunsluit bij de manier wuurop meisjes leren. l)e
melhode gaat uit van voorbeelden. vandaar dat /ij i*N>W>tv/</v,v.vri<w;-</n;fi/r;°M'i/..v is
genoemd.

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over mijn eigen ervaringen. In hooldsiuk 2
geef ik een voorbeeld van voorbeeldgestuurd onderwijs. Met hoofdstuk sluit ik af
met de probleemstelling en de doelstelling van mijn onderzock. / e luiden als
volgt.
Probleemstelling:

Kan het technisch en natuurkundig onderwijs zo worden ingericht dat het met
langer ontmoedigend is voor meisjes'.'

Doelstelling:
Het ontwikkelen van een onderwijsmethode die beter aansluit bij de manier
waarop meisjes natuurkunde leren dan de gangbare onderwijsmethodcn.

In hoofdstuk 3 beschrijf ik dat voorbeeldgestuurd onderwijs een opstap biedt naar
abstract denken, vooral voor meisjes. üaartoe bespreck ik (I) het nieuwe leren, (2)
het verschil in schoolprestaties tussen meisjes enjongens en (3) de denktrant van
voorbeeldgestuurd onderwijs.
(1) In onze snel veranderende samenleving zien we een verschuiving van het oude
leren naar het nieuwe leren. Staan bij het oude leren de theorie en het lesgeven van
de docent centraal. bij het nieuwe leren verändert dat naar het centraal stellen van
vragen van de leerling. Het nieuwe leren gaat uit van een grote invlocd van het
informele leren door het gebruik van de ervaringen van de leerlingen Voorts moet
het nieuwe leren aansluiten bij meervoudige intclligcnties, waarbij sociale en
emotionele intelligentie een grotere invloed zullen verkrijgen dan ze hadden bij
het oude leren. De veranderingen sluiten met name aan bij de wijze waarop
meisjes leren. Drie onderwijsvormen die gebruik maken van het nieuwe leren zijn:
competentiegericht onderwijs. projeetonderwijs en problccmgestuurd onderwijs.
De genoemde vormen van het nieuwe leren worden echter niet toegepast in
klassikaal onderwijs. Toch wordt in de huidige praktijk nog vaak klassikaal
lesgegeven, zeker in de basisvorming waar leerlingen kunnen kiezen v(H>r een
technisch profiel. Ik verwacht overigens dat deze klassikalc ondcrwijsvorm nog
lang zal bestaan. Voorbeeldgestuurd onderwijs is in dat geval volgens mij de beste
onderwijsmethode. Voorbeeldgestuurd onderwijs benut immers volledig de
voordelen van het nieuwe leren binnen het klassikaal onderwijs.

(2) Het verschil in schoolprestaties tussen meisjes enjongens blijkt niet te ontstaan
door een verschil in cognitief vermögen, maar door een verschil in zelfbeeld ten
opzichte van de behaalde score. Meisjes hebben een lager zelfbeeld van hun eigen
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kunnen dan jongens. Daarbij is nict het sekseverschil het belangrijkste
onderscheid, maar het socialisatieverschil tussen de seksen. In het
socialisatieproces ontstaat het verschil in abstract denken tussen meisjes en
jongens: meisjes geven eerder toe aan hun ortzekerheid en jongens houden eerder
vast aan dc grote lijnen.
(3) Voorbeeldgestuurd onderwijs sluit aan bij de onzekerheid van de leerling. Het
gaat ervan uit dat goede informatieoverdracht plaatsvindt in drie lagen: de
voorbeelden bevinden /ich daarbij in de bovenste laag. de grote lijnen in de
middelste laag en de feiten in de onderste laag. De denktrant van
voorbceldgestuurd onderwijs is (a) uit het voorbeeld (de bovenste laag) op
geloofwaardigc induclieve vvijze de grote lijnen (uit de middelste laag) analyseren
en (b) op inductieve vvijze de grote lijnen (uit de middelste laag) vergelijken met
de voorbeelden (van de bovenste laag). Deze manier van denken is een opstap
naar abstract denken. IX* voorbeelden komen uit de ervaringswereld van de
leerling die zij begrijpt. Daarbij ervaart de leerling de grootst mogelijke zekerheid.

In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van voorbeelden het stappenplan van
voorbceldgestuurd leren gepresenteerd. ledere stap afzonderlijk wordt getoetst aan
de litcratuur van leerpsychologic en onderwijsdidactiek. Voorbeeldgestuurd leren
kan worden gebruikt door Studenten met een grote diversiteit aan leerstijlen, en
stuurt zonodig bij naar dc betekenisgerichte en/of toepassingsgerichte leerstijl.

In hoofdstuk 5 gcef ik weer dat Studenten voorbeeldgestuurd leren ervaren als een
uitstekende feermethode. De trend geeft aan dat het zelfstandig uitvoeren van het
stappenplan van de informatieanalysemethode een opstap biedt bij het leren.

In hoofdstuk 6 bespreek ik aan de hand van een voorbeeld het stappenplan van
voorbceldgestuurd lesgeven. Het stappenplan wordt getoetst aan de huidige
vormen van onderwijsdidactiek en aan de competenties waarover docenten
moeten beschikken om goed les te kunnen geven. Tevens wordt
voorbeeldgestuurd onderwijs vergeleken met een van de vormen van het nieuwe
leren, namelijk probleemgestuurd onderwijs. De overeenkomsten blijken groot te
zijn. Het opvallendste verschil tussen beide typen onderwijs ligt in de organisatie
van het onderwijs. Voorbeeldgestuurd onderwijs is namelijk klassikaal toepasbaar.
Dat biedt de leraar de mogelijkheid de diepgang van de leerdoelen te bewaken en
te bevorderen. Voorbeeldgestuurd onderwijs biedt een stappenplan waarmee de
leerling /tv/7 zelfstandig te leren; het is dus ook bij uitstek geschikt voor de
jongere onzekere leerling.

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten gepresenteerd van (1) de beoordeling van
Studenten en leerlingen van traditioneel klassikaal lesgeven, (2) de beoordeling
van Studenten en leerlingen van voorbeeldgestuurd lesgeven, (3) het aantal
spontane readies van meisjes in de natuurkundeles en (4) de ervaring van de
docenten bij voorbeeldgestuurd lesgeven.
(1) Meisjes vluchten in het traditionele onderwijs door hun onzekerheid naar een
reproductieve leerstijl die gebruikmaakt van uit het hoofd leren van feiten (de
onderste laag). Jongens doen dit niet omdat zij, zoals gezegd, zieh eerder en meer
vasthouden aan de grote lijnen (de middelste laag). Meisjes beoordelen
traditioneel onderwijs dan ook lager dan jongens.
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(2) Uit de resultaten blijkt dat Studenten en leerlingen voorbeeldgestuurd lesgeven
significant hoger beoordelen dan de traditionele manier van klassikaal lesgeven.
Deze resultaten zijn gevonden in zowei het HBO als het HAVO.
(3) Het aantal spontane readies van meisjes tijdcns voorbeeldgestuurd gegeven
natuurkundelesscn is meer dan verdubbeld ten opzichte van traditioneel gegevcn
lessen.
(4) De docenten ervaren voorbceldgestuurd lesgeven als ecn natuurlijkc manier
van het "van achteren naar voren lesgeven'. Voor docenten vraagt het slcchts ecn
geringe, maar wel fundamentclc aanpassing om hun lessen voorbceldgestuurd te
geven. Dc omschakeling kan in ongeveer vijf lessen ploatsvindcn. l>e spontane
readies van de leerlingen vormen als voorbeelden een wc/enlijk omlerdeel van de
les en worden niet ervaren als ordevcrstorend. hen leraar vcrteklc dat hij meer
plezier had gekregen in het lesgeven.

In hoofdstuk 8 staan de conclusies over (I) het aansluitcn van voorbeeldgestuurd
lesgeven bij de wijze waarop meisjes leren. (2) het cgaliscrcn van het
socialisatieverschil. (3) het universeel toepasbaar zijn en (4) het gcbruik van het
stappenplan.
(1) Uit de resultaten zien we de trend dat voorbecldgeshiurd onderwijs aanzienlijk
betcr aansluit bij de manier waarop meisjes natuurkunde Icrcn. dan bij de
gangbare manier van lesgeven.
(2) Die trend geldt niet alleen voor meisjes, maw ook voor jongens. De
beoordeting van voorbceldgestuurd iesgeven van meisjes stijgt van dc onderste
laag (de feiten) naar de bovenste laag (het voorbeeld). De beoordeling van
voorbeeldgestuurd lesgeven van jongens stijgt van de middelste laag (de grote
lijnen) naar de bovenste laag (het voorbeeld). De beoordeling van meisjes stijgt
dus meer dan de beoordeling van jongens. Het is zelfs zovcel meer. dat de lagere
beoordeling van meisjes bij traditioneel onderwijs volledig wordt gecompenseerd.
Bij voorbeeldgestuurd onderwijs bereiken meisjes en jongens uiteindelijk een
vrijwel even hoge beoordeling. Deze resultaten laten de trend zien dat de
denktrant van voorbeeldgestuurd onderwijs het socialisatieverschil tussen de
seksen egaliseert.
Onzekerheid is niet verkeerd. De kracht van voorbeeldgestuurd onderwijs is
evenwel dat het tracht de leerling een zo groot mogelijk gevocl van zekerheid tc
geven. door deze onzekerheid te laten accepteren. Hoewel meisjes mogelijk meer
dan jongens toegeven aan hun onzekerheid. zijn ook jongens onzeker. Dus beiden
gaan vooruit bij het gebruik van voorbeeldgestuurd lesgeven.
(3) De oorspronkelijke informatieanalysemethode stelt onafhankelijk tc zijn van
het soort onderwerp dat geanalyseerd wordt. onafhankelijk van dc complcxitcit
van het onderwerp en onafhankelijk van de hoeveclheid informatic. Dit doct
verwachten dat de herformulering van een informatieanalysemethode naar
voorbeeldgestuurd onderwijs leidt tot een leer- en lesmethode die onafhankelijk is
van het onderwerp. het abstractieniveau en van de hoeveelheid informatic. De
geobserveerde trend is dan ook dat voorbeeldgestuurd lesgeven niet alleen bcter
aansluit bij de manier waarop meisjes en jongens natuurkunde lercn. maar ook
beter aansluit bij de manier waarop meisjes en jongens andere vakken leren.
(4) Voorbeeldgestuurd leren en lesgeven hebben een stappenplan. Derhalve is het
mogelijk met behulp van de methode iemand te /ere« /erew en te /ercw / v y i
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Met onderzoek geeft een overduidelijke trend aan dat voorbeeldgestuurd onderwiis
een algemene. klassikaal bruikbare didactiek biedt. die zowel aansluit bij de
manier waarop meisjes leren als bij die waarop jongens leren. Dit resultaat
overstijgt de doelstelling.

Summary

Generally speaking, few girls elect science subjects in their stink program. In my
opinion, this is not because of the girls themselves, but il is due to the current way
of teaming as well as that of teaching. The present research indicates the
reformulation of an information analysis methodology to be a solid learning and
teaching method that links up very well with the way girls learn, lhc method is
based upon the use of examples, and is consequently called rv(mi/>/r-/><;.\V(/

Chapter I introduces my personal experiences, professional as well as private,
inasmuch I consider these to be relevant to the research.

In chapter 2 1 illustrate example-based education and I conclude this chapter with
the problem definition and the research objective which read as follows.
Problem definition:

How to set up technical and science curricula in such a way that girls are no
longer discouraged?

Research objective:
To develop a better education method that suits the way in which girls learn
physics as compared with the current education methods.

Chapter 3 shows that example-based education is a stepping-stone towards
abstract intellectual capacity, particularly for girls, l-or that purpose, I discuss (I)
the new mode of knowledge production, (2) gender difference in school records,
and (3) the approach of example-based education.
(1) Our dynamic and changing society shows a shift from the traditional mode to
the new mode of knowledge production. Whereas in the former the teacher's
theory and teaching practice take a central position, in the latter the students'
questions are the starting-point. The new mode of knowledge production assumes
informal learning to have great influence by making use of the students'
experiences. In addition, the new mode should accommodate multiple
intelligences, where social and emotional intelligence are more influential than
within the traditional mode. These changes correspond with the way girls learn.
Three educational forms take advantage of the new mode: competence-based
education, project-based education and problem-based education. These three
forms of the new mode are not applied in frontal class teaching. Yet, present-day
practice still shows a great deal of frontal class teaching, particularly in secondary
education at the junior level, where students have to choose a profile but arc
reluctant to take the technical one. Personally. I expect this frontal class teaching
form to exist for a long time to come. I therefore believe that example-based
education is the best available educational method that fully exploits the
advantages of the new mode in class education practice.
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(2) Gender difference in school records does not originate from a difference in
cognitive ability, but from a difference in self-image with respect to the score.
Girls have a lower self-image of their own capabilities than boys have. In this
regard, not sex difference is the main distinction but the difference in socialisation
(gender) is. In the socialisation process the difference in abstract intellectual
capacity between girls and boys develops: girls give in more easily to their
uncertainty while boys rather stick to the big picture.
(3) Example-based education links up with the student's uncertainty. It assumes
that solid transfer of information occurs at three levels: the examples show up at
the upper level, the outlines at the middle level and the facts at the lower level.
I he approach in example-based education relies on induction by (a) extracting the
broad outline (middle level) from the example (upper level) in a plausible
inductive way and (b) comparing the outlines (middle level) with examples (upper
level) in an inductive way. This approach stimulates the abstract intellectual
capacity. The examples originate from the student's experience in daily life which
»he understands. Therefore, the student experiences the maximum possible
certainty.

With the support of examples, chapter 4 presents a plan of action for example-
based learning. Each step in this plan is compared separately with the literature of
learning psychology and didactics. Example-based learning may be used by
students with many diverse learning styles, and, if necessary, adjusts to the
meaning-oriented and application-oriented learning styles.

The findings based on explorative research in chapter 5 make believe that students
evaluate example-based learning as an excellent learning method. The research
shows the trend that an independent implementation of the plan of action of the
information analysis methodology offers a stepping-stone in the learning process.
Such as unravelling the concepts in one's own words and offering certainty to the
students.

In chapter 6 I discuss the plan of action for example-based teaching using an
example. The plan is compared with the present forms of didactics and with the
competencies that appreciated teachers require in their profession. In addition, this
chapter compares example-based education with one of the forms of the new
mode of knowledge production, that is problem-based education. The many
similarities are evident. The most notable difference between both types of
education is the organisational aspect. Example-based education is applicable in a
class setting. This provides the teacher with the possibility to monitor and to
stimulate the level of the learning objectives. Example-based education supplies
the student with a plan of action for learning how to learn independently; hence, it
very well suits the young, uncertain student.

Chapter 7 presents the findings of (1) the students' evaluation of traditional class
teaching, (2) the students' evaluation of example-based teaching, (3) the number
of girls' spontaneous reactions during lessons in physics, and (4) the teachers'
experience with example-based teaching.
(I) In traditional education girls resort to a reproductive learning style because of
their uncertainty. That style implies learning facts by heart (the lower level). Boys
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do not do this because they rather stick to the big picture (the middle level).
Consequently, girls give traditional teaching a lower rating than hoys do.
(2) The findings show that students evaluate example-based teaching significantly
higher than traditional class teaching. These findings show up in both higher
professional education and secondary education.
(3) The number of girls' spontaneous reactions during example-based physics
lessons is more than doubled as compared with physics lessons in a traditional
way of teaching.
(4) The teachers experience example-based teaching as a natural way of teaching
"backward to forward". To them it requires only a minor, yet fundamental
adjustment to present their lessons using the example-based method. The
conversion can be accomplished in approximately five lessons. I'he students'
spontaneous reactions as examples constitute an essential element of the lessons
and are not experienced as disorders. One teacher testified that his teaching
practice provided much more personal enjoyment.

Chapter 8 reveals the findings of (I) how example-based teaching connects with
the way girls are learning. (2) the equalisation of the gender difference in
socialisation. (3) the universal applicability, and (4) how to utilise the action plan.
(1) The findings make believe that example-based education much better links up
with the way girls learn physics than the usual method of teaching.
(2) Those findings are true for both girls and boys. Ihc girls' evaluation of
example-based teaching moves upward from the lower level (the facts) to the
upper level (the example). The boys' evaluation of example-based teaching moves
upward from the middle level (the outlines) to the upper level (the example).
Thus, the evaluation of girls moves upward more than that of boys. Even so much
more that the girls' lower evaluation of traditional education is fully compensated.
In example-based education boys and girls eventually attain approximately an
equally high rating. These findings reflect that the approach of example-based
education equalises the gender difference as the result of socialisation.
Feeling uncertain is not wrong. However, example-based education is powerful in
providing the student a maximum feeling of certainty by helping the student to
accept feelings of uncertainty. Although girls possibly admit more to their
uncertainty than boys do, boys also feel uncertain. Thus, both make progress while
using example-based teaching.
(3) The original information analysis methodology is independent of the type of
subject under analysis, the subject's complexity, and of the amount of information.
Accordingly, the reformulation of an information analysis methodology towards
example-based education may produce a learning and teaching method
independent of the subject, the level of abstraction, and of the amount of
information. The assumption of a universally applicable method is self-evident.
Example-based teaching not only connects better with the way girls learn physics,
but also appears to connect bener with the way girls learn other subjects as well.
(4) Example-based learning and teaching utilise a plan of action. Therefore this
method makes it possible to teach somebody to learn as well as to teach somebody
to teach.
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Example-based education offers a form of general didactics, applicable in a
traditional frontal class setting, which connects with the way girls as well as boys
learn. This finding exceeds the research objective.
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