
? duidelijke ondersteuning nodig hebben om tekunnen profiteren van informatie in een multi-media casus. De multimedia casus 'Dat voge-len we samen wel even uit' op het gebied vannatuuronderwijs en het curriculuminformatiesysteem 'Op zoek in de natuur' vonden bijPabo-docenten en voor een deel ook bij Pabo-studenten een goed onthaal. Het derde symposium 'Een tussenbalansvan didactisch handelen in de basisvorming'werd gepresenteerd door Roelofs en Houtveenvan de universiteit Utrecht en Zwarts en Sipsvan de inspectie. Uit het uitgevoerde onder-zoek bleek dat de basisvorming vrij sterkgericht is op de ontwikkeling van basiskennisen -vaardigheden en dat het beoogde didacti-sche concept van 'toepassing, vaardigheden ensamenhang' in de praktijk nauwelijks uit deverf komen. Inmiddels weten we dat het ideaalvan de basisvorming nog verder weg ligt dantijdens het symposium naar voren kwam. Het vierde symposium Het curriculum alssymposium stond onder leiding van Soetaertvan de

lerarenopleiding van de universiteit vanGent. Binnen deze opleiding wordt een oplei-dingsonderdeel ontwikkeld waarin een weten-schapsfilosofie wordt gepresenteerd voor lera-ren. Hierbij concentreert men zich op eenaantal rollen van leraren: de leraar als onder-zoeker, als designer en als postmoderne intel-lectueel. Interessant was dat tijdens het sympo-sium ontwikkeling en onderzoek in de vormvan een dialoog werden gepresenteerd. In de fora pleitten Van den Akker en Nie-veen niet zonder flair voor een meer gerichtgebruik van de beschikbare curriculaire denk-kaders en benaderingen in het debat overonderwijsvernieuwingen. Boersma verdedigdehet standpunt dat een smal curriculum dat zichricht op het verwerven van breed toepasbarekennis en vaardigheden de voorkeur heeftboven een breed curriculum. Terwei beklem-toonde dat het constructivisme eerder een uit-daging is voor ontwerpers en onderzoekers daneen theorie van waaruit het curriculum deduc-tief kan worden

afgeleid.pcDAGoaiscHc papersessie werden vier onderzoeken sTUDitH gepresenteerd. Reezigt deed verslag van haaronderzoek naar de implementatie van tweeeducatieve programma's voor peuters en kleu-ters, namelijk Kaleidoscoop en Piramide. Hetbleek dat veel leidsters en leerkrachten nog moeite hebben met onder andere het stimulerenvan talige interacties tussen kinderen onder-ling. Broer, Aamoutse en Kieviet lieten ziendat kinderen van groep 8 met behulp van hunexperimenteel programma heel goed in staatzijn om schema's te maken van informatieveteksten met een bepaalde tekststructuur. Uit hetonderzoek van Smeets bleek dat de belangrijk-ste reden van docenten om geen gebruik vanICT te maken gezocht moet worden in hetonbekend zijn met de mogelijkheden van ICTof in het zich niet zeker voelen ten aanzien vancomputergebruik. Voogt en Odenthal verza-melden informatie over het gebruik van ICT in20 onderwijsleersituaties in verschillende lan-den en vertelden over de verschillende

redenendie in het basisonderwijs, de basisvorming ende lerarenopleiding worden gehanteerd omICT in te zetten. Leren en instructie (L.Verhoeven, KatholiekeUniversiteit Nijmegen, J. Pieters, UniversiteitTwente en L. Verschaffel, Katholieke UniversiteitLeuven) Het thema 'Leren en instructie' viel dit jaar uit-een in een tweetal symposia en een tweetalpapersessies. Het eerste symposium had alsonderwerp inductief leren. Veenman (RUL)trad daarbij als voorzitter op met Van Merriën-boer (OU) als discussiant. In het symposiumstond het door NWO in 1996 gestarte aan-dachtsgebied 'Inductief Leren' centraal. Induc-tief leren is daarbij gedefinieerd als het verwer-ven van kennis door het afleiden van principesen regels uit informatie in de (leer-)omgeving.Doel van äit aandachtsgebied is het in kaartbrengen van initiële kennisverwervingsproces-sen en de factoren die deze processen beïnvloe-den. Tijdens het symposium is vanuit elk vande vier deelprojecten van dit aandachtsgebiedverslag gedaan. Deelproject^

(de Jong & Huls-hof, UT) legt de nadruk op de rol van eventueelbeschikbare voorkennis in het proces vaninductief leren. In deelproject II (Veenman &Prins, RUL) wordt de relatie bestudeerd tussenintelligentie en metacognitieve vaardigheid tij-dens inductief leren, en hoe deze relatie veran-dert onder invloed van toenemende expertise.Deelproject III (Beishuizen, Brinkman & Wil-helm, RUL) onderzoekt de inductieve vaardig-heden van lerenden met verschillende leeftij-



? den. In deelproject IV tenslotte, wordt inductiefleren gemodelleerd in de ACT-R architectuur,waarbij de empirische data van de drie eerdergenoemde projecten als input worden gebruikt.Voor de op empirische leest geschoeide deel-projecten werden de resultaten van een eersteserie experimenten gepresenteerd, terwijl van-uit deelproject IV de modellering van een eer-ste, eenvoudige inductieve taak is belicht. In depresentaties en de discussie kwam de onderlin-ge samenhang tussen de deelprojecten explicietaan bod, onder meer bij het gebruik van ge-zamenlijke leeromgevingen, procesmaten enleermaten. De voorlopige resultaten van hetprogramma wijzen op het belang van het gede-tailleerd in kaart brengen van de relatie tussenvoorkennis en leerprocessen, van de vaardighe-den die bij uiteenlopende niveaus van expertiseeen faciliterende rol spelen, en van de contex-ten die transfer van inductieve vaardighedenkunnen bevorderen. Het tweede symposium handelde over ICTals gereedschap in realistisch

wiskundeonder-wijs met Gravemeijer (RUU) als voorzitter.Binnen het kader van realistisch reken-wiskun-deonderwijs wordt beoogd ICT in te zetten alsmiddel om de eigen inbreng en construerendeactiviteit van de leerlingen te ondersteunen.Daarbij wordt gedacht aan toepassingen, zoalshet gebruik van ICT als gereedschap bij hetoplossen van wiskundige problemen, hetgebruik van simulatieprogramma's die wiskun-dig onderzoek mogelijk maken en de inzet vanICT om informatie uit te wisselen. Dergelijkgereedschap kan worden ingezet uit efficiëntie-overwegingen. Het kan ook worden ingezet omtaken die zonder hulpmiddel te lastig of zelfsonuitvoerbaar zijn binnen de mogelijkhedenvan de leerlingen te brengen. In het ene gevalkan het gaan om complexe bewerkingen metweerbarstige getallen, in het andere geval kanhet gaan om wiskundige bewerkingen die deleerling nog niet machtig is. Tenslotte kan zulkgereedschap worden ingezet voor exploratieveopdrachten in probleemgeoriënteerd onder-wijs. In dit

symposium zijn drie onderzoekenbesproken die zich op deze kwesties richten.Het eerste onderzoek (Drijvers, RUU) betrefteen verkenning naar de vraag of, en hoe jecomputer-algebra-systemen in de bovenbouwvan het voortgezet onderwijs zou kunnen intro-duceren. Centraal stond het gebruik van desymbolische rekenmachine in het voortgezetrekenonderwijs. Leerlingen blijken deze in hetalgemeen zonder problemen te adapteren, alvraagt dat aanvankelijk tijd en gewenning enstelt het gebruik ervan specifieke eisen aanvoorkennis en vaardigheden van de gebruiker,zoals inzicht in de syntax van de machine, ver-mogen om te navigeren door de structuur vande machine en vaardigheid om de uitvoer vande machine te interpreteren. Het tweede onder-zoek (Van Galen & Kanselaar, RUU) richt zichop het bieden van structuur bij probleem-georiënteerde computertaken. Enerzijds is devraag aan de orde, waar de gulden middenwegtussen te veel en te weinig structuur ligt,anderzijds richt het onderzoek zich op

devraag, hoe je structuur kunt bieden. Daartoe isin het onderzoek een onderwijspakket rond'Measurement in Motion' ontwikkeld voor debrugklas. Er waren drie onderzoeksrondenwaarin steeds twee versies van taken werdenvergeleken: een 'minder gestructureerde' ver-sie met twee of drie onderzoeksopdrachten pertaak, en een 'meer gestructureerde' versie metseries korte deelvragen. De eerste resultaten inhet project leveren concrete aanwijzingen opvoor het structureren van open opdrachten ineen ICT-leeromgeving. Bij het derde onder-zoek (Gravemeijer, RUU) gaat het om speci-fiek voor een statistiek-onderwijsprogrammaontwikkeld gereedschap, dat het heruitvindenvan statistische inzichten en representatiesmogelijk moet maken. Centraal staat hier devraag hoe de symbolische representaties op decomputer dit proces kunnen ondersteunen. Ineen samenwerkingsproject met VanderbiltUniversity is gekozen voor het ontwikkelenvan specifieke software die een integraalonderdeel uitmaakt van een leergang

voor leer-lingen van de eerste twee leerjaren van hetvoortgezet onderwijs. Het resultaat van het totdusver verrichte ontwikkelingsonderzoek be-staat uit een experimentele leergang statistiek,aangevuld met empirisch en argumentatiefonderbouwde aanwijzingen voor verbetering.In deze onderbouwing staat de rol die de grafi-sche computer-representaties spelen in het leer-proces centraal. De eerste papersessie ging over Leerproces-sen in het primair onderwijs. De sessie opendemet een paper van Vanobbergen en Verhaeghe(Universiteit Gent) over sociale competentie 37S PEDAGOQtSCHE STUDIËN



? bij kleuters in Vlaanderen. De centrale onder-zoeksvraag was in hoeverre met verschillen inmanier van werken in het kleuteronderwijs ookverschillen in verwachte sociale competentiegeassocieerd zijn. Eveneens is nagegaan inhoeverre er verschillen zijn in de wijze waaropen de mate waarin leer- en ondersteunings-momenten in het werksysteem geïntegreerdworden. Tenslotte is ook de relatie tussen demoeilijkheidsgraad van de sociale participatie-structuur en de verwachte leerwinst voor dekleuters onderzocht. Om deze onderzoeks-vragen te kunnen beantwoorden zijn in vierkleuterklassen observaties verricht en geanaly-seerd. Een algemene ordening naar moeilijk-heidsgraad qua sociale participatiestructuurvan de vier kleuterklassen bleek echter onmo-gelijk. Een mogelijke verklaring voor dezevaststelling kan gezocht worden in het gegevendat alle activiteiten ingebed liggen in een werk-systeem dat steunt op een aantal onderliggendeprincipes, die de sociale participatiestructuurvan de ene activiteit

vergemakkelijken en vande andere activiteit moeilijker maken. In het tweede paper rapporteerden Aarnout-se en Manders (KUN) over een onderzoek naarde ontwikkeling van geletterdheid en gecijferd-heid bij kinderen in de eerste drie leerjaren vande basisschool. In dit onderzoek stond de vraagcentraal hoe zich bepaalde vaardigheden op hetgebied van taal/ lezen en rekenen/ wiskunde inde onderscheiden jaargroepen ontwikkelen.Daartoe zijn instróimenten ontwikkeld voorafnames in kleine groepen van ongeveer vijfleerlingen en instrumenten voor individueleafnames. Voor de afnames in kleine groepenzijn in groep 1 en 2 voor de volgende vaardig-heden instrumenten afgenomen: woordenschat,fonemisch bewustzijn, luisteren, seriëren enclassificeren. Voor de individuele afnames zijninstrumenten afgenomen die betrekking heb-ben op: het onderscheiden van letterclusters,het benoemen van letters, het snel benoemenvan letters, cijfers, plaatjes en kleuren, hetfonologisch en fonemisch, begrippen

kennen,tellen en getallen. Voor groep 3 zijn voor deecDABooiscHc volgende vaardigheden instrumenten ontwik-sTUDiÈN keld: woordenschat, luisteren, letters benoe-men en het snel benoemén van letters, cijfers,plaatjes en kleuren, letterclusters onderschei-den, en fonemische analyse. De ontwikkeldeinstrumenten voldeden vrijwel allemaal aan de 376 normale psychometrische eisen. De betrouw-baarheid bleek over het algemeen vrij hoog.Per jaargroep zijn voor genoemde vaardighe-den ontwikkelingscurves gepresenteerd. In een derde presentatie beschreven Luwel,Verschaffel, de Corte en Onghena (UniversiteitLeuven) een onderzoek onder tweede- en zes-deklassers naar het schatten van hoeveelhedenin een tweedimensionale omgeving. Daarbij isde ontwikkeling van een adaptieve strategievoor het schatten van hoeveelheden in eentweedimensionale omgeving onderzocht. Detaak bestond uit een serie trials waarbij telkenshet aantal gekleurde blokjes in een rechthoekigrooster moet worden

geschat. Deze taak laatminstens twee verschillende schatprocedurestoe: een optelprocedure waarbij men herhaal-delijk (schattingen van) groepjes van gekleurdeblokjes bij elkaar optelt, of een aftrekprocedurewaarbij men het (geschatte) aantal lege vakjesaftrekt van het (geschatte) totaal aantal vakjesin het rooster (= het zgn. 'anker'). Een ratione-le taakanalyse maakt duidelijk dat de meestefficiënte schatstrategie bestaat uit het adaptiefgebruik van beide procedures, rekening hou-dend met de verhouding tussen het aantalgekleurde blokjes en lege vakjes (= MIN stra-tegie). Een andere mogelijke strategie is de ste-reotype ADD strategie waarbij men altijd deoptelprocedure toepast, ongeacht het aantalgekleurde blokjes. In tegenstelling tot eerderonderzoek werd geen evidentie gevonden vooreen geleidelijke ontwikkeling van de ADDnaar de MIN strategie. Zowel tweede- als zes-deklassers gebruiken de MIN strategie met alsgrote verschil dat de meerderheid van de twee-deklassers het anker niet correct

weet te bepa-len. Dit doet vermoeden dat het correct kunnentoepassen van de MIN strategie bepaalde wis-kundige vaardigheden vereist die nog niet bijalle tweedeklassers ontwikkeld zijn. In het laatste paper van deze sessie dedenDe Bock, Verschaffel, Janssens en Rommelare(Universiteit Leuven) verslag van een onder-zoek naar het optreden van de lineariteits-illusie. In deze studie is de wijze waarop eenniet-proportionele opgave geformuleerd is,onderzocht door de factor 'opgavestructuur'experimenteel te manipuleren, terwijl de wis-kundige kern van de opgave constant werdgehouden. Het onderzoek werd uitgevoerdonder 12-13- en 15-16-jarigen in twee Vlaamse



? secundaire scholen. De studie bevestigde deenorm sterke impact van de lineariteitsillusiebij middelbare scholieren. Bovendien werdaangetoond dat deze tendens tot onterecht pro-portioneel redeneren mede kan verklaard wor-den door een opgavestructuur die door de leer-lingen ten onrechte met proportionele opgavenwordt geassocieerd. In de tweede papersessie vormden Leren eninstructie in het hoger onderwijs het centralethema. Hierin kwamen vier papers aan bod.Allereerst presenteerden Verheij, Veenman enPrins (RUL) een onderzoek naar het identifice-ren van risicostudenten aan een technische uni-versiteit. In dit onderzoek stond de vraag cen-traal in hoeverre de eerder door Vermuntontwikkelde Inventaris Leerstijlen (ILS) eenvalide en betrouwbaar instrument vormt voorhet opsporen van risicostudenten. In een groot-schalige studie is het verband tussen scores opde ILS en studieresultaten nagegaan bij studen-ten aan de TU Delft. Daarbij bleek sprake vaneen marginaal verband. Als mogelijke

redenvoor het kleine verband wordt aangevoerd datde ILS geen vaardigheden meet, maar kennisvan studenten over studieactiviteiten of socialewenselijkheid. Bovendien vraagt de ILS nietnaar de kwaliteit van de door studenten ver-richte studieactiviteiten maar naar de kwanti-teit van de verrichte activiteiten. Het tweedepaper van Elen en Clarebout (Universiteit Leu-ven) ging in op epistemologische opvattingenvan leeriingen ten aanzien van het collaboratiefleren in een ICT-leeromgeving. De doelgroepbestaat uit 144 leerlingen uit 5 Europese lan-den: België, Duitsland, Nederland, Spanje enZweden. Al deze leeriingen volgen veelal'gewoon' onderwijs gekenmerkt door eeneclectisch gebruik van werkvormen. Geduren-de een periode van 8 weken werkten deze leer-lingen aan een open taak gerelateerd aan dewerkzaamheden van het Europees Parlement ineen probleem-georiënteerde, collaboratieve enhoog-technologische (telefoon, fax, e-mail,multimedia computer, internet en een specifiekontworpen database)

omgeving. Bij al dezeleerlingen werd tweemaal met een tussentijdsepauze van minstens 10 weken een vragenlijstafgenomen waarin tevens 12 vragen werdenopgenomen om epistemologische opvattingenvan leerlingen vast te stellen. Uit een eersteexploratieve analyse blijkt een beperkt effectvan initiële epistemologische opvattingen opuiteindelijke leerresultaten en een geringe wij-ziging van initiële epistemologische opvattin-gen. Het derde paper van Limbach, Pieters enDe Jong (UT) ging in op mogelijkheden om hetinstructieontwerpproces te ondersteunen. Ineen onderzoeksproject is een aanpak gevolgdwaarbij de ondersteuning niet is gebaseerd opde volgorde van de activiteiten, maar op eentype ondersteuning waarbij rekening wordtgehouden met een persoonlijke ontwerp-benadering van de ontwerper welke gebaseerdis op bijvoorbeeld ervaring. Geprobeerd is ominzicht te krijgen in het ontwerpproces vaninstructie voor simulatie-gebaseerde zelf-ont-dekkende leeromgevingen. Er werd zowelgekeken naar het

ontwerpproces van studentenals van docenten. Binnen het ontwerpproces isgekeken naar drie categorieën namelijk speci-fieke ontwerpactiviteiten en het gebruik vanverschillende type kennis en operatoren. Deverzamelde informatie uit de studie is medegebruikt om de inhoud van een informatiesys-teem te bepalen, welke de ontwerper tijdens hetontwerpproces kan raadplegen en bestaande uito.a. tips, voorbeelden en achtergrond informa-tie. Het vierde paper van Vos (UT) ging in opkennisstructuren bij experts-docenten. De cen-trale onderzoeksvraag is hoe de kennisstruc-tuur van experts er uit ziet. Het doel van hetonderzoek is te achterhalen hoe hun kennis vandat vak georganiseerd is. Acht docenten in hetbasisvak Netwerkanalyse in de Elektrotechniekhebben deelgenomen aan het onderzoek. Hetonderzoek bestond uit een ongestructureerdesorteertaak van 350 kaartjes waarop voorbeel-den van de belangrijkste kernbegrippen uit deNetwerkanalyse zijn weergegeven, in verschil-lende representaties. Het

bleek dat docenteneen zeer verschillende ordening aanbrachten.Het lijkt erop dat docenten niet een uniformeorganisatie in hun hoofd hebben van de kennisuit het vak en dat de structurering van de ken-nis in dit vak tot stand komt op grond van erva-ring. Onderwijs en Samenleving (A. Wesselingh,Katholieke Universiteit Nijmegen, A. Dijkstra,Rijks Universiteit Groningen en Van Damme,Katholieke Universiteit Leuven). De organisatoren van deze divisie kunnen 377 PEDAGOGISCHE 5TUDIÉN


