
? 181 Tijdschrift voor Onderwijsresearch 5 (1980), nr. 3 Boekbesprekingen L. de Leeuw Leren Probleemoplossen Onderzoek naar het effekt van het aanleren van algoritmische en heuristische oplossings-methoden mede in verband met persoonskenmerken.Swets en Zeitlinger, Lisse 1979 (proefschrift). i- Overzicht van het onderzoek Het onderzoek van De Leeuw heeft betrekking op twee soorten probleemvelden of denkstofgebieden,zoals hij ze noemt: het extrapoleren van getalrijen (een vorm van inductief denken) en het evaluerenvan syllogismen (een vorm van deductief denken). Binnen elk denkstofgebied worden twee klassenproblemen aangeboden: een homogene (makkelijker) en een heterogene (moeilijker).Voor het leren oplossen van beide klasse problemen binnen de twee denkstofgebieden is een algorit-mische en een heuristische methode van oplossen ontwikkeld die door de computer wordt onderwezen(CAI).

Het CAl-systeem is zodanig opgezet dat de proefpersonen (ppn) niet kiezen uit gegeven ant-woordmogelijkheden maar hef antwoord zelfstandig moeten konstrueren. De proefpersoon aan determinal heeft steeds gezelschap van een proefleider. De afhankelijke variabelen bestaan uit leerresulta-ten op de onderwezen klasse problemen en prestaties bij het oplossen van andersoortige problemen.Deze laatste dienen om horizontale, vertikale en non-specifieke transfer vast te stellen. De verschilledetests voor de meting van deze variabelen werden driemaal afgenomen: onmiddellijk na de treatment(onmiddellijke natest), enige dagen later (uitgestelde natest) en enige maanden later (retentie-test).Voor de aanvang van de treatment werden twee voortest-sessies gehouden waarin de tests voor hetnieten van persoonskenmerken en de zojuist genoemde prestatie-tests zijn afgenomen. De persoonsken-merken waarvan wordt

nagegaan of ze met de treatments interakteren zijn: negatieve faalangst, presta-tie-motivatie, veld(on)afhankelijkheid en faktoren van algemene en specifieke intelligentie.De groep proefpersonen bestond in het eerste onderzoek uit vijfde en zesde klassers van de basisschool,in het tweede onderzoek uit leerlingen van de vierde klas van de HAVO-top van een pedagogischeacademie. 2. De instruktieprogramma's De Leeuw benadrukt dat de leerstof geen eigenlijke leerstof is maar bestaat uit denkstof. De inhoudvan de denkstofgebieden is zodanig gekozen dat leerlingen van verschillende begaafdheden er meemoeten kunnen Ieren werken. Dit betekent dat de proefpersonen voor de treatment al over een zekerekennis en vaardigheid beschikken. De mate waarin dat voor elk van hen het geval is wordt vastgesteldniet behulp van voortests. De inhoud van de soorten problemen en de inhoud van de instruktiepro-gramma's

worden uitgebreid beschreven. De onderwijs-leerpsychologische achtergronden van deze pro-gramma's zijn als volgt kort samen te vatten. Er wordt verslag gedaan van veel literatuur op het gebiedVan leren denken. De meeste aandacht wordt hierbij gegeven aan de theorieën van Sovjet-psychologenals Landa en Gal'perin. Deze worden aangevuld met visies uit de Westerse leerpsychologie. Opvallendeafwezige bij deze laatste is de theorie van Gagné. De vormgevingsprincipes voor de uiteindelijkeprogramma's worden grotendeels ontleend aan Landa. Niet helemaal duidelijk is mij waarom defasegewijze vorming van mentale handelingen van Gal'perin niet is opgenomen in bijvoorbeeld hetalgoritmische instruktieprogramma. Dit programma bevat een algoritmisch oplossingsschema en eenprocedure voor de training van het gebruik ervan bij het oplossen van problemen. Het heuristischeprogramma begint met een korte

introduktie, geeft vervolgens een probleem, de pp stelt dan hypothe-sen op over mogelijke oplossingen en probeert deze uit. Nadat het probleem is opgelost, komt eenVolgende. Als de pp vastloopt kan hij hulp vragen. Hef programma geeft deze hulp vanuit het principe van 'dekleinst mogelijke hulp' (Selz). D.w.z. dat eerst zeer algemene hulp wordt gegeven als de leeriingproblemen heeft en als deze geen effekt sorteert, steeds specifiekere informatie wordt aangereikt, totuiteindelijk de oplossing. Ter voorkoming van misverstanden: de beide CAI programma's zijn algorit-



? 182 Boekbesprekingei^ misch van aard ook het programma dat een heuristische methode van oplossen onderwijst. Het aan-leren van heuristische processen moet volgens De Leeuw verlopen via een instruktie-algoritme, omdatop deze manier een maximale kontrole van het leerproces mogelijk is en de onderwijzende instantiemaximaal effekticve aanwijzingen kan geven. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat DeLeeuw's typen problemen zowel met een heuristische als met een algoritmische methode zijn op telossen. Voor het leerproces bij meer komplexe problemen waarvoor alleen en meestal meerdere,heuristische oplossingsmethoden beschikbaar zijn, is het ontwerpen van een enigszins effektief instruk-tie-algoritme problematisch. Met name omdat het oplossen van deze problemen op zich moeilijk tealgoritmiscren is. 3. Opzet en resultaten van het onderzoek Na een overzicht van de hteratuur op het

gebied van persoonskenmerken en ATI worden een aantalrelevante persoonskenmerken gekozen en predicties gedaan over hun interaktie met de onderwijspro-gramma's. Vervolgens is een hoofdstuk gewijd aan de methodologisch-statistisch aspckten van (ATI)onderzoek naar het aanleren van oplossingsmethoden. Hierin wordt aangegeven hoe dc onderzoeks-opzet eruit ziet en komen de gekozen statistische technieken (multiple regressie-analyse, pad-analyse)en de problematiek van veranderingsskores aan de orde. De techniek van pad-analyse is in dezekontekst relatief nieuw en wordt gebruikt voor het opsporen van causale relaties tussen variabelen vanhet leerproces en leerresultaten. Afbreuk aan deze uitgebreide en redelijk heldere verantwoording doet het feit dat de onderzoeksopzetals zodanig niet gekarakteriseerd is naar of gekonfronteerd is met de bekende soorten onderzoeksde-signs (experimenteel,

quasi-experimenteel) en de wijzen waarop de interne validiteit van het onderzoekwordt gemaximaliseerd. Nu moet de lezer bijv. op verschillende plaatsen in het proefschrift vernemendat de proefpersonen niet at random zijn toegewezen aan de treatments maar gematcht (vanwege hetkleine aantal) en dat er individucel onderwijs wordt gegeven op verschillende tijdstippen waarbij hettijdsverschil tussen twee paren hoogstens een dag geweest is. Een andere onvolkomenheid is het gemis van psychometrische gegevens over de gebruikte tests. Eengroot aantal van de prestatietests bestaat uit toetsen die door de onderzoeker zelf gekonstrueerd zijn.Minimaal zijn gegevens over de betrouwbaarheid van de tests gewenst. De zeer grote hoeveelheid resultaten wordt per denkstofgebied, per test, per meting geanalyseerd op:treatmenteffekt, ATI's cn aptitude effekten. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de relatie van

eendrietal Icerprocesvariabclcn (leertijd, foutenfrekwentie cn hulpvragen) met persoonskenmerken. Depad-analyse, die vanwege te kleine aantallen slechts eenmaal kon worden gebruikt, brengt een causalerelatie tussen het vragen van met-specifieke hulp en de prestaties op de natest aan het licht bij hetextrapoleren van getalrijen.De resultaten zijn kort samengevat: - De algoritmische instruktiemethode geeft een beduidend beter leereffekt dan de heuristische bij hetextrapoleren van getalrijen op de onmiddellijke natest. Op de uitgestelde natest is dit effekt omgekeerd (dc prestaties van de 'algoritme-groep' zijn sterkgedaald). Op de retentie-test zijn de prestaties van deze groep weer gestegen en verschillen degemiddelden van beide groepen nauwelijks. Bij het evalueren van syllogismen laat het heuristischeprogramma op de natest en de retentie-test signifikant betere leerresultaten zien dan het algorit-mische in de

homogene probleemklasse. Zowel bij het extrapoleren van getalrijen als bij het evalueren van syllogismen komen weinigsignifikante verschillen in transferprestaties voor. Slechts twee van de 36 transfermetingen hebbeneen p-waarde gelijk of lager dan vijf procent. - Een tiental ATI's is signifikant op vijf-procentsniveau er» drie en twintig op tien-procentsniveau. Ditis resp. 5 en 11% van het totaal aantal mogelijke interakties. Het enige invloedrijke persoonsken-merk is negatieve faalangst. Hierbij zijn de (trends tot) interakties met de treatments in overeenstemming met de literatuur opdit gebied. - Meest opvallend bij de invloed van persoonskenmerken op zich is dat veldonafhankelijken totgrotere horizontale transfer in staat zijn en kortere leertijden nodig hebben dan veldafhankelijken. Na het trekken van konklusics ('diagnose') gaat De Leeuw in op de mogelijkheden tot verbetering('therapie'). Hierbij komt het bekende probleem

van het treffen van maatrègelen o.g.v. ATI's aan deorde: kurcren of kompenseren. Wat hij hierover opmerkt vind ik nogal teleurstellend. Het voegt nietstoe of doet niets af aan wat op grond van de literatuur in het begin van het proefschrift al aangegevenis.



? Van Dongen 183 De Leeuw's proefschrift Ujkt opgezet vanuit de optie om ATI's te vinden. Evaluatieve opmerkingenover de instruktieprogramma's komen niet voor. Onderwijsprocesvariabelen cn leerresultaten wordenVoornamelijk benut om na te gaan of er interakties met aptitudes te vinden zijn. Wat mij betreft kan deVolgende stelling bij Plomp's proefschrift (Plomp, 1974) ook na het verschijnen van dit proefschriftblijven gehandhaafd: 'Het onderzoek naar &quot;aptitude-treatment interactions&quot; (ATI) is wetenschappelijkgezien interessant. Het moet echter nog blijken of dit type onderzoek voor de construktie van onder-wijs bruikbaar is'. Kees MettesCDO, TH Twente Dickes, P. 'Le savoir-lire de l'enfant en première année de l'ecole primaire: évaluation et prodromes'Luik, 1978. ±880 pp. 'Le savoir-lire de l'enfant en première année de l'ecole primaire: évaluation et prodromes' is de titelvan de dissertatie, waarop Paul

Dickes in 1978 promoveerde aan de universiteit van Luik. Bij mijnweten is deze dissertatie in Nederland niet verkrijgbaar. Vanwege de belangwekkende resultaten leekhet mij de moeite waard om althans in de vorm van deze samenvatting bekendheid te geven aan ditonderzoek'*'. Het doel van het onderzoek is de leesprestaties van kinderen te voorspellen op het einde van het eersteleerjaar op grond van kenmerken van het kind en zijn/haar omgeving. (Dickes slaagt erin om 87%(!) van de variantie van leesprestaties na 1 jaar te verklaren.) Het eerste deel van de dissertatie bestaat uit een omvangrijke literatuurstudie over variabelen dievoorspellende waarde hebben voor het lezen in de eerste klas. Op grond daarvan ontwerpt Dickes zijntheoretische model (deel 2). Daarna beschrijft hij de opzet van zijn onderzoek en de konstruktie vande meetinstrumenten (deel 3). Hij besluit met de resultaten (deel 4) en de konklusies van

het onder-zoek (deel 5). Op grond van de literatuurstudie van meer dan 500 onderzoeken komt Dickes tot een overzicht van demaximale korrelaties die gevonden zijn tussen diverse voorspellers van leesprestaties en de leespres-taties zelf. In onderstaande tabel worden ze weergegeven. voorspeller maximale waarde van de korre- latie volgens de literatuur - kenmerken van de sociale en psycholo- gische omgeving .40 - .50 - intelligentie .40 - .50 - leesrijpheid o.a. .55 - .65 • 'l'aptitude à la lecture primaire' .40 - .50 • ruimtelijke en verbale intelligentie .30 - .40 • grove en fijne motoriek .20 - .25 - kognitief ontwikkelingsnivo (Piaget) .50 - .60 - beoordeling door leerkrachten van per- soonlijkheidskenmerken o.a. .00 - .70 • koncentratie .20 - .40 • sociabiliteit .10-.40 • aanpassing aan school .00 - .23 - leervermogen signifikant Belangstellenden kunnen een meer uitgebreide samenvatting vinden in deebapport 3 (Opzet van

hetlongitudinale onderzoek) van S.V.O.-projekt 0389 'Preventie van leesmoeilijkheden'.Adres: Instituut voor onderwijskunde, Erasmuslaan 40, Nijmegen.


