
? aan de afnameprocedure is besteed: het genererenen selecteren van de elementen van het repgridinstrument, het ehciteren van de constructdimen-sies, de Iceuze van de scoringsvorm, en de data-analysemethoden. Resultaten Wat het antwoord op de onderzoeksvraag naar deconstructdimensies van aanstaande onderwijsge-venden betrefTende 'goed onderwijzen' betreft,komen vier thematische hoofddimensies naarvoren: (1) een waarderingsdimensie 'zakelijk versuspersoonlijk/sociaal', (2) een ordeningsdimensie'onderwijsleersituatie versus zaken rondom deonderwijsleersituatie', (3) een functionaliteits-dimensie 'doelen versus middelen' en (4) een inter-actionele dimensie 'individu versus groep'. Demeest differentiërende dimensies zijn (1) en (2).Zoekt men naast de thematische overeenkomstenook naar semantische overeenkomsten, dan latenzich drie soorten componenten onderscheiden: (1)statisch-descriptieve componenten die refererenaan

de oppervlaktestructuur van goed onderwijzen,(2) dynamisch-descriptieve componenten waarin degerichtheid van goed onderwijzen naar voren komt,en (3) relatie-componenten in de vorm van als-danen om-te relatie. In verband met de onderzoeksvraag naar ver-schillen en overeenkomsten tussen eerste- en derde-jaars worden de volgende resultaten vastgesteld:beide groepen onderscheiden zich op de hoofd-dimensie (4) individu versus groep. Daarnaastbestaan discrepanties tussen het huidige en idealefunctioneren in de opvattingen van beide groepen. Bij de derde onderzoeksvraag, met name betref-fende het verband tussen een aantal interne enexterne variabelen en de constructiedimensies komthet volgende naar voren. De variabelen 'vooroplei-ding student' en 'opleidingsvisie opleiding' laten eensamenhang zien met het aantal studenten dat éénvan de hoofddimensies deelt. Tevens is er een aan-wijzing dat studenten, los van de vier

variabelenwaarop ze werden onderzocht, ongeveer dezelfdepolen van de hoofddimensie kiezen om hun actueleen ideale functioneren te typeren. Discussie en nabeschouwing Geconcludeerd kan worden dat de gevonden vierhoofddimensies centrale constructdimensies zijn inde cognitieve structuur van de respondenten. Menmag verwachten dat deze dimensies een rol spelenbij het reflecteren-in-actie als proces waarlangs deaanstaande leerkracht zijn 'weten in actie' toetst enontwikkelt. Toch bestaat de beperking, dat de vierhoofddimensies de constructdimensies van ruim eenkwart van de respondenten niet volledig beschrij-ven. Dit wijst ten andere op de uniciteit van decognitieve structuur van de bevraagde personen enis compatibel met de uitkomsten van analoogonderzoek. Opvallend is alleszins, dat er tussen deeerste- en derdejaars weinig verschillen zijn. Allichtmag worden gesteld dat de vier hoofddimensies demeest algemene en voor

aanstaande leerkrachtentoegankelijke constructdimensies zijn. Men mag zedan ook met recht de gemeenschappelijke con-structdimensies van leraren in opleiding noemen. In de kanttekeningen bij het onderzoek relati-veert de auteur de verkregen resultaten, vooral metbetrekking tot de hoeveelheid inspanning die in hetonderzoek is geïnvesteerd en de hoeveelheid en aardvan de verkregen uitkomsten. Alhoewel door degestandaardiseerde vorm van bevraging heel watvaliditeit is bereikt, werd veel waardevolle informa-tie niet in het onderzoek verwerkt. Juist de grotehoeveelheid inferenties die door de respondentenworden gemaakt zou, veel meer dan het geval was.door de onderzoeker dienen te worden uitgebuit. Samenvattend kan deze bijdrage beschreven wor-den als een deugdelijk onderzoek dat enerzijds eenruime exploratie van subjectieve-theorie dimensiesheeft mogelijk gemaakt en anderzijds ruimte biedtvoor het genereren van aanzetten tot

vervolgonder-zoek. Om de beeldspraak van de zandloper nog evente memoreren, lijkt het onderzoek meer op eenomgekeerde pyramide, waarin het theoretische uit-gangspunt wel aanleiding geeft tot degelijk empi-risch onderzoek, maar de terugloop van dit empiri-sche onderzoek naar de theorievormingonderbelicht blijft. Is dit niet één van de kernproble-men van ieder onderzoek dat een brede theoretischeachtergrond poogt te valideren met een empirischemethodologie in een domein dat - ook al is hetreeds sterk gespecialiseerd, getuige de hele 'teacherthinking' aanpak - semantisch, methodologisch éntheoretisch zeer divergent is en blijft. Wellicht is ditde zwakte van het huidige speurwerk naar leraren-cognities en vormt het meteen een uitdaging vooronderzoekers om de centrifugale tendens om tebuigen. De 'zelfkritische' opstelling van de auteuraan het einde van het boek heeft tot dit laatste zekereen belangrijke bijdrage geleverd. J. Lowyck L. W. F.

de Klerk, A. Schouten enJ. M. M. van der Sanden Het leren van prak-tische vaardigheden. Aanzetten tot een didac-tiek van het technisch onderwijs. Acco,Amersfoort/Leuven, 1989,128 pag.,/25,SISBN 90 334 9051 X. In &quot;Het leren van praktische vaardigheden' wordtverslag gedaan van een aantal onderzoeksprojectendat sinds 1980 is uitgevoerd door de KatholiekeUniversiteit Brabant en deels binnen de muren van 38 Pedagogische Studiën ?



? de Technische Universiteit Eindhoven. Deprojecten hadden tot doel het nader verkennen vanhet psychomotorische terrein. In het bijzonder ginghet daarbij om het leren van technische en pralcti-sche vaardigheden die deel uitmaken van het curri-culum van het huidig lager technisch onderwijs. Eenzeer zinnige bezigheid, gelet op een opmerking vanPieters, die door de auteurs van &quot;Het leren vanpraktische vaardigheden' wordt geciteerd, namelijkdat praktische vaardigheden een nog vrijwel onont-gonnen onderzoeksterrein zijn. Het boek steuntinhoudelijk sterk op een drietal in de afgelopenjaren verschenen dissertaties, te weten: &quot;Het lerenvan technische vaardigheden: individuele verschil-len bij het uitvoeren van praktijkopdrachten in hetlager technisch onderwijs' van Johan van der San-den, &quot;Denken en doen in het technisch onderwijs:leerstrategieën bij het uitvoeren van praktijkop-drachten' van Tony Schouten en &quot;Het leren

vantechnische handvaardigheden' van Pieter Spit. De centrale vraagstelling van het boek is hoeconcrete onderwijsleersituaties geoptimaliseerdkunnen worden, gegeven de randvoorwaarden dievoor de betrefTende situaties gelden. Veel aandachtgaat daarbij uit naar de vraag hoe bij de inrichtingvan het onderwijs in praktische vaardigheden (opmicroniveau) rekening kan worden gehouden metde individuele verschillen tussen leerlingen. Hetgaat daarbij met name om de vraag op grond vanwelke (combinatie van) kenmerken leerlingen hetbeste aan verschillende instructiecondities kunnenworden toegewezen. Daarbij wordt aangenomendat het resultaat (R) van het onderwijs wordtbepaald door interacties tussen leerlingkenmerken(L) en onderwijskenmerken (O). Om interactiestussen de genoemde variabelen te kunnen opsporenen/of aan te tonen wordt gebruik gemaakt van hetzogenaamde ATI-paradigma van Cronbach enSnow (waarbij) de A staat voor

aplilude, de T voortreatmenl en de I voor interaction). Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, voor-afgegaan door een voorwoord, en wordt afgeslotenmet een literatuuropgave. In de achtereenvolgendehoofdstukken wordt aandacht besteed aan de rela-tie onderwijs en individuele verschillen, het lerenvan basisvaardigheden, het uitvoeren van praktijk-opdrachten, het instrueren van praktijkopdrachten,zelfstandig leren, de bevordering van het vermogentot zelfregulatie en ten slotte wordt een nabeschou-wing gegeven. In het eerste hoofdstuk worden drie domeinenonderscheiden waarop doelstellingen in het onder-wijs betrekking hebben: het cognitieve, het affec-tieve en het psychomotorische domein. Het cogni-tieve domein bestaat uit declaratieve en procedurelekennis. Het affectieve domein heeft betrekking opde subjectieve beleving van de taaksituatie, die overhet algemeen het gevolg is van de ervaringen die de'eerling in het verleden heeft opgedaan met

(soort-gelijke) taken. De subjectieve beleving bepaalt inhoge mate het beeld dat de leerling heeft van zijneigen bekwaamheid ten opzichte van de betreffendetaak en dientengevolge zijn houding ten opzichtevan de taak. In het derde domein, de psychomoto-riek, ligt het accent op het aanleren van motorischevaardigheden. Daarbij moet echter worden aange-tekend dat deze vaardigheden zowel een cognitieveals motorische component bevatten. Het zal duide-lijk zijn dat de drie domeinen elkaar sterk overlap-pen bij het leren van praktische vaardigheden. DeKlerk e.a. trekken dan ook de conclusie dat, alhoe-wel hun boek primair gaat over psychomotorischedoelstellingen op microniveau, bij het leren vanpraktische vaardigheden altijd sprake is van eensamenspel van motorische, affectieve en cognitievefactoren. In het eerste hoofdstuk wordt verder in theoreti-sche zin ingegaan op onder andere doelstellingena-nalyse, taakanalyse, (methode)differentiatie en

hetzelfstandig leren uitvoeren van praktische vaardig-heden. Kort wordt de zogenaamde veralgemenings-tendens in het technisch beroepsonderwijs (meeralgemene vorming in het beroepsonderwijs tenkoste van beroepsvorming) besproken en de statusdie in dit verband wordt toegekend aan het vakAlgemene Technieken (thans Techniek). In hoofd-stuk 1, maar ook elders in het boek en in de flaptekst,wordt gewezen op het belang van de gepresenteerdeonderzoeksgegevens als theoretische funderingvoor de leerplanontwikkeling en methodiekontwik-keling ten behoeve van het vak Techniek. Dit isopvallend, daar het in dit boek beschreven onder-zoek niet is uitgevoerd in het kader van het alge-meenvormende vak Techniek, maar binnen deberoepsgerichte vakken. Mijns inziens kunnen deonderzoeksgegevens uit dit boek van de Klerk e.a.niet zonder meer van toepassing worden verklaardop het vak Techniek. Ik wil dat illustreren aan eenonderzoek

betreffende de vaardigheid 'vlakvijlen'.In het vak Techniek zal ook wel eens gevijld moetenworden, maar gelet op het feit dat Techniek eenalgemeenvormend vak is (en er slechts 180 uren voorbeschikbaar zijn in de basisvorming) zullen de eisendie gesteld moeten worden aan bijvoorbeeld devlakheid in de vijlrichting aanzienlijk minder pre-tentieus moeten zijn dan die welke worden gehan-teerd in het in het boek van de Klerk e.a. beschrevenexperiment van Spit (dat tien weken duurde enwaarin twintig werkstukken werden vervaardigd!).Dit neemt overigens niet weg dat het boek welwaardevolle informatie bevat voor met name datdeel van het Techniekonderwijs, dat is gericht op hetaanleren van praktische vaardigheden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op een aantalstudies die zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in defactoren die van belang zijn bij het uitvoeren vanpraktijkopdrachten. Uit de beschreven onderzoeks-resultaten blijkt dat LTO-ers over het algemeen

veelmoeite hebben met het maken van praktijkopdrach-ten. Uit de studies blijkt dat de intelligentiefactoren'ruimtelijk inzicht', 'technisch inzicht', en 'veld-onafhankelijkheid' positief samenhangen met de 39 Pedagogische Studiën ?



? door de leerlingen geleverde prestaties. Wat betreftde psychomotorische vermogens blijken 'handvaar-digheid', alsmede de beheersing en toepassing vanbasis-handvaardigheden positief gerelateerd met deprestaties van leerlingen. Uit de in hoofdstuk 4 (Het instrueren van prak-tijkopdrachten) gepresenteerde onderzoeksresulta-ten blijkt dat de kwaliteit van de werkstukken vanleerlingen die geen aanwijzingen krijgen gemiddeldniet verschilt van die van de leerlingen die uitge-breide voorschriften krijgen over de manier waaropde opdracht moet worden aangepakt. Ook een aan-pak waarbij gebruik wordt gemaakt van heuristi-sche richtlijnen leidt niet tot betere gemiddelderesultaten. Als de resultaten echter worden geanaly-seerd voor verschillende typen leerlingen, dan ver-andert dit beeld. Verschillende instructieconditieshebben een verschillende uitwerking op verschil-lende typen leerlingen. Zo blijkt bijvoorbeeld datleerlingen met een zwakke

ruimtelijk-technischeintelligentie beter presteren als ze een groot aantalgedetailleerde aanwijzingen krijgen over de te vol-gen werkwijze; daarentegen presteren leerlingenmet een goede ruimtelijk-technische intelligentiebeter bij een lage mate van voorstructurering. Hetlijkt voor de hand liggend verschillende instructie-condities te ontwerpen, variërend naar de mate vanvoorstructurering, aangepast aan de behoeften vanleerlingen. Terecht wordt in hoofdstuk 4 opgemerktdat eveneens rekening moet worden gehouden metde doelstellingen van het LTO, waarin het zelfstan-dig Ieren uitvoeren van leerlingen een belangrijkeplaats inneemt. Ook zwakkere leerlingen zullendeze doelstelling op termijn moeten realiseren.Door uitgebreide instructies te verstrekken wordende prestaties van zwakkere leerUngen weliswaarverhoogd, maar hun zelfstandigheid neemt niet toe.Door de Klerk e.a is daarom geprobeerd de zelf-standigheid van leerlingen te bevorderen

door aan-wijzingen te verstrekken met een heuristischkarakter. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de bevorde-ring van de ontwikkeling van zelfregulatievaardig-heden van leerlingen. Verslag wordt onder anderegedaan van een door Homman e.a. uitgevoerdonderzoek, gericht op het vergroten van de zelfstu-ringsvaardigheid van leerlingen. Op grond van eennauwkeurige taakanalyse van praktijkopdrachtenwerd een trainingsprogramma ontwikkeld, dat alshandelings- of werkplan fungeerde voor de leerlin-gen. Met een zelfsturingsvaardigheidsvragenlijst(ZSV) werden de effecten van het trainingspro-gramma vastgesteld (jammer genoeg zonder datproduktmeting plaats vond). Geconcludeerd wordtdat na een tiental trainingsuren de leerlingen uit detrainingsgroep significant meer handelingsgerichtzijn gaan denken, waarmee de leerlingen een eerstestap hebben gezet op de weg naar zelfsturing ofzelfregulatie. In hoofdstuk 7 ('Nabeschouwing') wordt

erterecht op gewezen dat strategietraining geen'blinde training' mag zijn. Sterke voorstructureringvan praktijkopdrachten in de vorm van sterk taak-gebonden aanwijzingen kan weliswaar op kortetermijn leiden tot hogere leerlingprestaties (vooralvan zwakkere leerlingen), maar leidt nog niet tot'bewustwording' bij leerlingen. Het bewust sturenvan zichzelf ('wat moet ik doen?', 'hoe moet ik hetdoen?' enzovoort) is een noodzakelijk metacogni-tief proces dat in principe door iedere leerling moetworden beheerst. Resumerend: &quot;Het leren van praktische vaardig-heden' biedt een uitstekende empirisch-theoretischeondersteuning voor leerplanontwikkelaars dieactief zijn op het terrein van de praktische vaardig-heden. Niet alleen wordt in een beknopt bestekverslag gedaan van de resultaten van een grootaantal onderzoeken op dit gebied, die de afgelopenjaren zijn uitgevoerd onder supervisie van De Klerk,maar tevens wordt een aardig overzicht gegeven

vande theorie-opbrengst van soortgelijk onderzoek datelders in Nederland en in het buitenland is uitge-voerd. Uiteraard kan in 128 pagina's geen volledigoverzicht worden geboden. Een aardige bijkomstig-heid is dat door het lezen van dit boek snel eenglobaal overzicht kan worden verkregen over deopbrengst van de hiervoor genoemde dissertaties.Blijf ik nog met een vraag zitten: is de gemiddeldeleerplanontwikkelaar (waarvan ik aanneem dat hij/zij samen met collega's de belangrijkste doelgroepvormt van dit boek) bereid kennis te nemen van deinhoud van dit boek en deze inhoud creatief toe tepassen in zijn/haar ontwikkelingswerk? Laten wehet hopen, want dan is voor dit boek een goedetoekomst weggelegd. J. N. Streumer U. Schuurs, Leren schrijven voor lezers. Heteffect van drie vormen van probleemgerichtschrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid.Universiteit Twente, Enschede, 1990,232 pag., ISBN 90 365 0350 7. In het onderwijs

Nederlands neemt het traditionelegrammatici-onderwijs van oudsher een belangrijkeplaats in. Het nut van woordbenoeraen en zinsontle-den wordt vooral verdedigd door een beroef) opveronderstelde positieve efTecten van grammatica-onderwijs op de schriftelijke taalbeheersing. Empi-risch onderzoek en theoretische analyse laten vandit argument echter weinig heel. Effectonderzoeknaar traditioneel grammatica-onderwijs lijkt danook weinig zinvol. Er valt wellicht meer heil teverwachten van probleemgericht schrijfonderwijsdat uitdrukkelijk gericht is op het voorkomen van 40 Pedagogische Studiën ?


