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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.
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