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This thesis examines ways in which computers can support cognitive learning in 
small groups in higher education. Chapter 1 introduces the background and aims 
of the studies. Departing from the societal relevance of the research questions, 
the introduction focuses on the psychological theories that have made active 
and small group learning pivotal notions in contemporary education, then moves 
on to the state of the art in the research of effective small group learning and 
considers the gaps in our knowledge about small group learning with computers. 
This description of the context of the research culminates in the formulation of the 
central research question:
How should we structure interpersonal interactions in small groups of learners, 
working with computers in higher education, to optimise the chance that higher 
order cognitive processes are elicited and fostered?
The question is addressed for different social arrangements in groups using 
computers to support their learning:

 • face to face communication at a computer, ‘interaction at computer’ 
arrangements;

 • computer-mediated communication, ‘interaction through computers’ 
arrange-ments;

 • a combination of the two.

Chapter 2 presents the results of a questionnaire survey among first- and second-
year undergraduate medical students (N=355). The questionnaire explored 
students’ perceptions of the affordances of a virtual learning environment (VLE) 
and the interpersonal interactions that result when this VLE is used in a problem-
based learning curriculum. The students indicated that the VLE stimulated face-
to-face interaction in the tutorial groups but not computer-mediated distance 
interaction during self study. The use of multimedia in case presentations led to 
a better quality group discussion than when case presentations were exclusively 
text based.
These results suggest that the use of multimedia in case presentations enhances 
the face-to-face interaction in tutorial groups but further research is needed 
to confirm this. This prompted the study described in chapter 3. The results also 
suggest that asynchronous computer-mediated communication during self study 
should be applied selectively and deliberately if it is to foster higher order cognitive 
processes. This issue is investigated in the study reported in chapter 5.

Chapter 3 presents the results of a focus group study among second-year 
undergraduate medical students (N=21) to explore which conditions students 
perceive to be essential for productive interpersonal interactions in tutorial groups 
studying video cases. The students indicated that video cases were valuable 
provided they were neither too directive nor too complete, tailored to students’ 
prior knowledge, short, varied in design and complementary to other materials. 
They also recommended that the cases should be viewed in a structured, purposeful 
manner, with cues, instructions and prompts to focus attention on essential issues.
We conclude that these findings suggest that video cases are a valuable stimulus 
for the interpersonal interactions we aim for in higher education but that their 
value is conditional on the fulfilment of specific requirements.
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Chapter 4 presents the results of an experiment among fourth-year undergraduate 
medical students (N=47) working on computer-based simulated cases. The 
students were assigned to an experimental group and a control group. The 
experimental group worked in triads and the students in the control group worked 
individually. All participating students gave their perceptions of the elaboration 
process by completing a questionnaire. Additionally, the time spent by the students 
on the various parts of one computer-based simulated case was obtained from 
the log-files of the computer case. Comparison of the data from the two groups 
demonstrated no significant effect of ‘social context’ (triads versus individuals) on 
the degree of elaboration of the computer case.
We conclude that working with computer-based simulated cases in small groups 
as opposed to individually is in itself not sufficient to achieve an increase in the 
scope and depth of the elaboration of computer cases.

Chapter 5 describes a method to structure learners’ interpersonal interactions 
in distributed online learning groups using asynchronous computer-mediated 
communication. The aim of the moderated online communication is to promote 
critical thinking about basic science topics by students during work placements. This 
method, which is based on Garrison’s ‘Practical Inquiry Model of Cognitive Presence,’ 
is embedded in a computer-supported collaborative learning environment.
Furthermore, the chapter presents the results of two case studies in which this 
method was used by sixth year undergraduate medical students during clinical 
work placements (N=8). For the assessment of the effects of the method on the 
interactions and cognitions in small distributed groups, we used a mixed methods 
approach, which included content analysis of the online messages and interviews 
with students and moderators. The results demonstrated substantial numbers of 
messages and a great deal of social activity on the discussion board. The proportion 
of messages classified as integration and resolution contributions was satisfactory, 
which is indicative of the occurrence of higher order thinking activities.
We conclude that the application of Garrison’s ‘Practical Inquiry Model’ in an 
approach that combines a human moderator and a computer-supported 
collaborative learning program can be useful in facilitating online discussions 
about basic science concepts among small groups of students during clinical work 
placements.

Chapter 6 presents the results of a reliability and usability study that addresses 
the present need, in research, for a comprehensive analysis of both face-to-face 
and online communication in situations where blended learning is used. The study 
investigated whether an existing coding scheme for online communication, the 
Transcript Analysis Tool (TAT), could be modified and used for the analysis of verbal 
interactions during small group face-to-face discussions. Analysis of the ‘utterances’ 
of fourth- and fifth-year undergraduate medical students (N=17) during small 
group discussions was performed directly from video, using the modified TAT. The 
resulting inter-rater reliability was moderate (κ = 0.56).
We conclude that the modified TAT is an effective and efficient instrument to 
analyse face-to-face communication in small group sessions with presentations 
and discussions.
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Chapter 7 discusses the findings of the various studies and puts them into 
perspective. For this purpose we reviewed the studies of this thesis and used two 
dimensions to characterise the way the interpersonal interactions were structured 
in the individual studies: 1) the role of the computer in group processes and 2) 
the macro- and micro-scripts that guide the interpersonal interactions. Using this 
perspective we found the following lessons learned from the studies in this thesis:

 • ‘Interaction at computer’ arrangements in tutorial groups in a problem-
based learning setting in higher education can foster interpersonal 
interactions. When students meet regularly face to face, ‘interaction through 
computer’ arrangements are unlikely to be used if they are not combined 
with a specific script.

 • Digital videos and computer-based simulated cases used in ‘interaction at 
computer’ arrangements in higher education require micro-scripts to elicit 
interpersonal interactions that foster higher order cognitive processes.

 • In distributed learning groups of advanced students in higher education, 
higher order cognitive processes can be achieved in ‘interaction through 
computers’ arrangements in which macro- and micro-scripts are used to 
structure the desired interpersonal interactions.

 • The Transcript Analysis Tool, modified for direct video analysis of face-
to-face discussions, provides a feasible instrument for the evaluation of 
interpersonal interactions in ‘interaction at computer’ arrangements.

Finally we suggest topics for future research: the long-term effects of sustained 
application of scripts for small group learning and scripts for distributed group 
learning that shape the combined use of asynchronous communication, 
synchronous communication and other tools.
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Voor leren bekabeld
Hoe computers in het hoger onderwijs interactie bij leren in kleine groepen kan 
ondersteunen

Dit proefschrift onderzoekt manieren waarop computers in het hoger onderwijs 
cognitief leren in kleine groepen studenten kunnen ondersteunen. Hoofdstuk1 
beschrijft de achtergrond en de doelen van de studies. Vanuit het perspectief 
van de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksvragen wordt aandacht 
besteed aan de volgende onderwerpen: de psychologische theorieën die 
hebben bijgedragen aan de centrale positie van actief leren en groepsleren in het 
hedendaagse onderwijs, de stand van zaken in het onderzoek naar effectief leren 
in groepen, en bestaande hiaten in de kennis over het leren in groepen met behulp 
van computers. Deze beschrijving van de context van het onderzoek mondt uit in 
de formulering van de centrale onderzoeksvraag:
Hoe zouden de interacties in kleine groepen studenten in het hoger onderwijs 
die samen leren met behulp van computers gestructureerd moeten worden om 
hogere cognitieve processen in gang te zetten en te stimuleren?

De vraag wordt gesteld voor verschillende sociale arrangementen waarin groepjes 
studenten computers gebruiken ter ondersteuning van het leren:

 • directe onderlinge communicatie waarbij de groep fysiek aanwezig is (face-
to-face-communicatie) en samenwerkt op een computer, ‘interactie aan de 
computer’-arrangementen;

 • onderlinge communicatie via computers, ‘interactie via de computer’-
arrangementen;

 • een combinatie van de eerste twee arrangementen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een schriftelijke enquête bij eerste- en 
tweedejaars studenten (N=355) geneeskunde. De mening van de studenten werd 
gepeild over de functies van een virtuele leeromgeving (VLO) en hun onderlinge 
interacties bij toepassing van deze VLO in een probleemgestuurd curriculum. De 
studenten gaven aan dat de VLO de face-to-face-interactie in de tutorgroepen 
bevorderde, maar dat dit niet gold voor computergemedieerde communicatie 
wanneer de studenten bezig waren met zelfstudie. De groepsdiscussies waren 
volgens de studenten van betere kwaliteit als bij de presentatie van de casuistiek 
niet alleen tekst maar ook multimedia werden gebruikt. De resultaten geven aan 
dat het gebruik van multimedia bij de presentatie van casuïstiek de face-to-face-
interacties in de tutorgroep versterkt, maar ook dat er verder onderzoek nodig is om 
dit te bevestigen. Dit laatste vormde de aanleiding voor de studie die in hoofdstuk 
3 wordt beschreven. De resultaten geven ook aan dat asynchrone communicatie 
via de computer in de periode dat studenten bezig zijn met zelfstudie, selectief en 
gericht moet worden toegepast om hogere cognitieve processen te ondersteunen. 
Dit onderwerp is onderzocht in de studie die in hoofdstuk 5 wordt beschreven.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een focusgroepstudie waaraan werd 
deelgenomen door tweedejaars studenten (N=21) geneeskunde. Nagegaan werd 
welke condities volgens de studenten noodzakelijk zijn om productieve interactie 
tot stand te brengen in een tutorgroep bij het bestuderen van videocasussen. 
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De studenten gaven aan dat videocasussen tot waardevolle interacties kunnen 
leiden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de casussen zijn noch te 
directief noch te volledig, ze sluiten goed aan bij de voorkennis van de studenten, 
ze zijn kort van duur en gevarieerd van ontwerp, en ze vormen een aanvulling 
op andere leermaterialen. De studenten raadden aan om videocasussen op een 
gestructureerde en doelgerichte manier te laten bekijken, waarbij vingerwijzingen, 
instructies en aansporingen tot actie gebruikt worden om de aandacht te vestigen 
op de belangrijkste onderwerpen.
Wij concluderen uit deze resultaten dat videocasussen een waardevolle stimulans 
kunnen zijn voor het tot stand brengen van het type groepsinteractie dat wenselijk 
geacht wordt in het hoger onderwijs, mits er aan specifieke voorwaarden wordt 
voldaan.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een experiment met vierdejaars studenten 
(N=47) geneeskunde die een computercasus uitwerkten. De deelnemende 
studenten werden ingedeeld in een experimentele of een controlegroep. De 
studenten in de experimentele groep werkten in drietallen, de studenten in de 
controlegroep werkten alleen. In een enquête werd aan alle studenten gevraagd 
hoe zij het werken met de computercasus ervaren hadden. Tevens werd de tijd 
die de studenten aan de verschillende onderdelen van de casus hadden besteed, 
afgeleid uit de logbestanden van de computer. Vergelijking van de gegevens 
van beide groepen leverde geen significant effect op van de variabele ‘sociale 
context’ (drietallen versus individuen) op de intensiteit waarmee de studenten de 
computercasus hadden uitgewerkt.
Wij concluderen dat, vergeleken met individueel uitwerken, het uitwerken van 
casuistiek op de computer in groepjes op zichzelf niet voldoende is om de breedte 
en diepgang waarmee de studenten de casus bestuderen, te vergroten.

Hoofdstuk 5 beschrijft een methode voor het structureren van de interactie 
in groepjes studenten die op afstand, met behulp van asynchrone 
computergemedieerde communicatie, samen leren. Het doel van deze online 
communicatie, met begeleiding van een moderator, is om tijdens werkstages het 
kritisch denken over onderwerpen uit de basiswetenschappen te stimuleren. De 
toegepaste methode is gebaseerd op Garrison’s ‘Practical Inquiry Model of Cognitive 
Presence’ en ingebouwd in een computerprogramma voor samenwerkend leren 
op afstand.
Verder geeft het hoofdstuk de resultaten van twee ‘case studies’ naar de toepassing 
van de beschreven methode door zesdejaars studenten (N=8) geneeskunde tijdens 
stages in het ziekenhuis. Wij hebben een combinatie van onderzoeksinstrumenten 
gebruikt, waaronder een inhoudsanalyse van de online berichten en interviews 
met de studenten en hun moderatoren, om te meten wat het effect was van de 
methode op de interacties en het denken in de online groepjes. Er was sprake 
van een aanzienlijk aantal berichten en een grote mate van sociale activiteit op 
het discussieforum. Het gedeelte van de berichten dat gekwalificeerd werd als 
‘integratie’ en ‘concluderende’ bijdrage was voldoende groot om gezien te worden 
als indicatie dat er sprake was van hogere denkprocessen.
Wij concluderen dat deze toepassing van Garrison’s ‘Practical Inquiry Model’ 
- met een moderator van ‘vlees en bloed’ en een computerprogramma voor 
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samenwerkend leren op afstand - geschikt is om een online discussie te faciliteren 
over concepten uit de basiswetenschappen tussen studenten die op verschillende 
locaties hun stages lopen.

Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van een betrouwbaarheids- en bruikbaarheids-
onderzoek dat beantwoordt aan de huidige behoefte aan brede analyses van 
zowel ‘face-to-face-’ als online-communicatie in situaties waarbij beide vormen 
in het onderwijs worden gecombineerd. Nagegaan werd of een bestaand 
codeerschema voor online-communicatie, de Transcript Analysis Tool (TAT), 
aangepast en toegepast kon worden voor het analyseren van de verbale interactie 
in groepsdiscussies. De uitspraken tijdens face-to-face groepsdiscussies van vierde- 
en vijfdejaars studenten geneeskunde (N=17) werden rechtstreeks vanaf video-
opnamen van deze discussies met behulp van de aangepaste versie van de TAT 
geanalyseerd. Dit resulteerde in een redelijke interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(κ = 0.56).
Wij concluderen dat de aangepaste TAT een effectief en efficiënt instrument is 
voor het analyseren van face-to-face-communicatie in groepsbijeenkomsten van 
studenten met presentaties en discussies.

Hoofdstuk 7 bespreekt de bevindingen uit de verschillende studies en plaatst deze 
in perspectief. Hiertoe hebben wij de studies in dit proefschrift opnieuw bekeken 
en per studie beoordeeld hoe de structuur van de interactie gekenschetst kan 
worden. We hebben dit gedaan voor twee dimensies: 1) de rol van de computer in 
groepsprocessen en 2) de macro- en microscripts die de interacties sturen. Vanuit 
dit perspectief zijn uit de studies in dit proefschrift de onderstaande lessen afgeleid:

 • In het hoger onderwijs kunnen de interacties tussen studenten in 
probleemgestuurde tutorgroepen bevorderd worden door ‘interactie aan de 
computer’-arrangementen. Als de studenten elkaar in het onderwijs regelmatig 
face-to-face treffen, is het onwaarschijnlijk dat de studenten gebruik zullen 
maken van ‘interactie via de computer’-arrangementen, tenzij er tegelijkertijd 
specifieke scripts worden aangeboden.

 • Bij het gebruik van digitale video-opnamen en gesimuleerde casuïstiek op 
de computer in ‘interactie aan de computer’-arrangementen in het hoger 
onderwijs zijn microscripts nodig om interacties te bewerkstelligen die hogere 
cognitieve processen kunnen stimuleren.

 • In het hoger onderwijs zijn ‘interactie via de computer’-arrangementen, 
gecombineerd met macro- en microscripts om de interacties te structureren, 
geschikt om hogere cognitieve processen teweeg te brengen in groepjes 
gevorderde studenten die ‘op afstand’ samenwerken.

 • Het ‘Transcript Analysis Tool’, aangepast voor directe video-analyse van face-to-
face-discussies, is een bruikbaar instrument om interacties te evalueren tussen 
personen in ‘interactie aan de computer’-arrangementen.

Tenslotte doen wij aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: onderzoek naar de 
langetermijneffecten van langdurige toepassing van scripts tijdens groepsleren 
en onderzoek naar scripts voor op afstand samenwerkende groepjes die vorm 
geven aan het gecombineerde gebruik van asynchrone communicatie, synchrone 
communicatie en andere instrumenten.
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