
? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 4 (1979), nr. 5. 203 correctie voor raden (de bekende 'formula scoring') maar op de bijbehorende verbaleinstructie. De docent kan kiezen tussen het advies 1) alle items beantwoorden en 2) alleitems beantwoorden tenzij de alternatieven u even waarschijnhjk voorkomen, dan open-laten. Hij weet dat het eerste advies de student een hogere score oplevert. Mag hij dan hettweede advies geven? Elk ethisch probleem heeft trouwens een praktische kant. Als wijaan onze subfaculteit de 'formula scoring' zouden toepassen met het tweede advies danzou de studentenvereniging direct een tegenadvies laten circuleren met de boodschap'Laat die docent maar leuteren en vul alle items in, dat is voordeliger voor jou'.Anders zou het zijn wanneer het negatieve gewicht van de fouten iets groter zou zijn danvolgens 'formula scoring'. Dan zou het tweede advies correct kunnen zijn. We komen zoterecht bij een variant van de zekeraanduiding. Dit

soort methoden is ethisch correct mitsook hier de verbale instructie gegeven de scoringsformule de optimale strategie aanduidt.Dat sommige studenten daarbij zichzelf benadelen door een te zekere of te onzekerestrategie toe te passen, dat is inderdaad hun eigen verantwoordelijkheid: de docent heeftschone handen zolang hij de-voor de student optimale strategie duidelijk maakt en aanbe-veeh. Manuscript ontvangen 7-5-'79 Boekbesprekingen H. Spada ) . Modellejief Denkens und Lemens - ihre Theorie, empirische Untersuchung und Einwendung in der UnterrichtsforschungBern: Verlag Hans Huber, 1976 (ISBN 3-456-80187-4) Als er van een boek, dat ruim twee jaar oud is, nog een bespreking verschijnt, moet dat een redenhebben. Die reden is dat wij, nadat wij het met een groep geïnteresseerden aan de T.H. Twente haddengelezen en bediskussieerd, dit werk konden bestempelen als een duidelijke uiteenzetting over eenbelangrijk stuk theorie. Belangrijk, omdat

hier een mogelijke aanzet hgt tot een geformaliseerde enexakte theorie van onderwijsleerprocessen, en toepassingsmogelijkheden op onderwijskundige proble-men aanwezig zijn. In een tweetal hoofdstukken geeft de schrijver uiteenzettingen over het deterministische denkmodelvan Scandura en het probabilistische automatenmodel van Suppes. In deze modellen wordt de ge-dachte ingevoerd, dat opgaven uiteengelegd kunnen worden tot meer elementaire operaties en dat dekans dat proefpersonen een opgave goed maken een funktie moet zijn van hun beheersingsniveau op deoperaties. Onbevredigend aan beide modellen is echter o.a. het feit, dat verschillen tussen proefper-sonen niet in afzonderüjke parameters kunnen worden weergegeven. Aan dit bezwaar wordt tegemoetgekomen in de logistische denkmodellen, waarvan de behandeling de hoofdmoot van het boek vormt.Per proefpersoon wordt één beheersingsparameter ingevoerd, die moet gelden voor het

gehele be-schouwde komplex van operaties en opgaven. Hoewel dit een beperking is en men zich situaties in kandenken waar de aanwezigheid van persoonsparameters voor de afzonderlijke operaties realistisch lijkt,wordt hierdoor 'parameter-inflatie' - de aanwezigheid van teveel parameters zodat deze niet uit dataschatbaar zijn - voorkomen. De in dit boek behandelde modellen vormen alle een verbijzondering van het RASCH-model, waardoorze een belangrijke eigenschap als specifieke objektiviteit bezitten.



? 204 Boekbesprekingen Door Spada wordt aan modellen voor samengestelde opgaven de eis gesteld, dat de kans op sukses vooreen opgave multiplicatief samenhangt met de afzonderlijke kansen op sukses voor de samenstellendeoperaties. Introduktie van het Rasch-model op operatieniveau leidt onder deze produktregel tot eenvariant van Suppes' automatenmodel, namelijk het logistische automatenmodel. Een nadeel van ditmodel is evenwel dat de parameters slechts schatbaar zijn indien empirische data voor de afzonderlijkeoperaties aanwezig zijn. Deze beperking is niet aanwezig voor het lineair logistische model, waarvoorschatting van de opcratieparameters mogelijk is met behulp van empirische data op opgavenniveau.Volgens Spada is het een nadeel van dit model dat het niet voldoet aan de hiervoor geformuleerdeproduktregel. Inplaats dat het de kans op sukses voor een opgave multiphkatief samenstelt uit dekansen op suksesvolle

hantering van de afzonderlijke operaties schrijft dit model de kans op sukses alseen funktie van onder andere een parameter voor opgavemoeilijkheid, die hneair is samengesteld uitparameters voor de operaticmoeilijkheden. In een uitgebreide bespreking van het hneair logistischemodel geeft Spada aan, dat alle parameters van het lineair logistische model via een konditionele-mecst-aannemelijke-schattingsprocedure verkregen kunnen worden en hoe een modeltoets mogelijk ismet een aannemelijkheidsratiotest van Andersen. Vervolgens worden uitbreidingen van het lineairlogistische model geïntroduceerd die de verhoging van de sukseskans ten gevolge van leereffekten inrekening brengen. Voor alle persoonsparameters wordt een gelijke toename van de waarde van depersoonsparameter toegelaten, wat door Spada als globaal leren wordt aangeduid. Deze vorm wordt alseen toename, op tamelijk lange termijn, van de gemiddelde beheersing van

het gehele leergebiedopgevat. Daarnaast wordt operatie-specifiek leren ingevoerd, een voor alle personen gelijke afname vande waarden van de parameters voor de operaticmoeilijkheden, die afhankelijk wordt verondersteld vanhet aantal malen dat een operatie in voorgaande opgaven voorkwam. Een derde vorm van leren,waarbij de personen hun oplossingsalgoritmen veranderen, wordt door Spada wel als mogelijke vormvan leren onderscheiden, maar niet in het model opgenomen. Het laatste hoofdstuk geeft de resultaten van de toepassing van alle besproken modellen op empirischegegevens uit een tweetal leerstofgebieden uit de technische mechanica. In een aantal gevallen wordteen redelijk bruikbare doch niet perfekte modelpassing gevonden. Interessant is dat het logistischeautomatenmodel in het ene voorbeeld een gelijke maar in het andere voorbeeld een veel betere passingdan het lineair logistische model geeft. Een sterk punt van het

boek lijkt ons, dat enkele didaktische toepassingsmogelijkheden van de bespro-ken modellen worden aangegeven. Zo bestaat de modelkontrole mede uit een check op de gepostu-leerde opgavenstruktuur, wat de mogeUjkheid biedt, een taakanalyse van een leerstofgebied empirischte toetsen. De opgavenstruktuur geeft tevens een aanknopingspunt voor het formuleren van doelstel-lingen bij komplexe vaardigheden. Als het model goed past, kan men opgaven konstrueren met voorspelbare moeilijkheid. Hiermee kanmen tegemoet komen aan didaktische wensen naar opgaven met een bepaalde sukseskans. Zo is hetmet de logistische modellen bijvoorbeeld mogelijk om beheersing van een leerstofgebied te toetsen viade opgaven die een optimaal motiverende sukseskans bezitten. De theorie over het leren van operaties zou een aanknopingspunt kunnen leveren voor het probleemvan de optimale oefenfrekwentie. Dit laatste brengt ons echter wel op

een bezwaar tegen het hneair logistische model voor operatie-spe-cifiek leren, nl. dat de leereffekten op operaties afhankelijk Vörden verondersteld van de oefenfre-kwentie, ongeacht het goed-of-fout uitvoeren van deze operaties. Didaktisch meer realistisch lijkt onsde hypothese dat het leren alleen optreedt bij het goed uitvoeren van een operatie en onder terug-melding van sukses. Deze hypothese is het vertrekpunt voor een dynamisch model van Kempf, dat inhet boek van Spada slechts zijdeüngs genoemd wordt. Een andere kanttekening die we bij het boekwillen plaatsen betreft de eerder besproken eis van de produktregel die Spada ten aanzien van proba-bilistische modellen voor probleemoplossen stelt en die hem ertoe brengen het logistische automaten-model te prefereren boven het lineair logistische model. Hoewel deze eis met klem gebracht wordt, isnergens een duidelijke opgave te vinden van de overwegingen die Spada tot deze eis

brengen: ze moetde lezer wel gratuit lijken. Tenslotte zouden we willen wijzen op de methodologische bezwaren die aande assumptie van de homogene populatie kunnen kleven. Deze assumptie geldt voor alle in het boekbesproken modellen en luidt dat de populatie personen waarvoor het model bestemd is de opgavenvolgens hetzelfde algoritme oplossen. Hoewel deze assumptie juist en noodzakelijk is, kan zegemakkelijk leiden tot konventionalistische strategieën, waarmee men slechte modelpassing wegrede-neert, door een inhomogene populatie aan te nemen en zodoende het model onschendbaar maakt.Sporen hiervan zijn in het boek van Spada te vinden.



? De Bruijn & Van der Linden 205 'Modelle des Denkens und Lernens' lljkt ons een boek dat van belang is voor degenen, die in eenresearch-setting werken aan onderwijskundige problemen bij leerstofgebieden met een algoritmisch-probleemoplossend karakter. Toepassing van de gepresenteerde modellen vereist een geavanceerdestatistisch analyse van resultaten op grote aantaUen proefpersonen. Zij, die meer m de praktijk metonderwijs werken kunnen misschien inspiratie putten uit de uitgebreide empirische toepassingen. Menvindt in het boek van Spada in ieder geval een terminologie en een benaderingswijze die helpt bij hetuiteenleggen van komplexe cognitieve vaardigheden. 1. de BruijnW.J. van der LindenTechnische Hogeschool Twente Paul Jungbluth Van traditionele meisjespedagogiek tot roldoorbrekend onderwijsInstituut voor toegepaste sociologie, Nijmegen, november 1978. Deze hteratuurstudie van het Instituut voor toegepaste sociologie over

onderwijs en de maatschappe-lijke ongehjkheid tussen man en vrouw is eigenhjk een voorlopige publikatie, een 'werktekst'. Enkelevoor de deur staande ministeriële plannen en de grote belangstelling voor de voorlopige resultatenrechtvaardigen deze tussentijdse publicatie. Dit is een juist besluit. Voordat wij ons in de euforie vande onderwijsplannen voor vrouwenemancipatie van de huidige Minister van Onderwijs en Wetenschap-pen storten en wellicht de zelfde onnodige desillusie oplopen als bij de compensatieprogramma's, isbezinnmg op de positiekeuze van de school ten aanzien van de maatschappelijke ongelijkheid man-vrouw nodig. Dit heeft de auteur ook voor ogen gestaan. Twee centrale vragen probeert hij te beant-woorden: 'Welke verbanden worden in de hteratuur verondersteld of aangetoond tussen onderwijs ende traditionele rolverdeling man-vrouw' en 'Welke suggesties doet de hteratuur of zijn er uit afleidbaarom onderwijs een bijdrage te laten leveren

aan de doorbreking van de traditionele rolverdeling man-vrouw?' Om deze vragen te beantwoorden volgt Jungbluth een bijzondere procedure. Hij begint niet mettheorieën en onderzoekresultaten rond de samenhang onderwijs-geslachtsongelijkheid omdat dezemeestal als een afzonderlijk probleemgebied worden opgevat dat nauwelijks m verband wordt gebrachtmet theorieën en bevindngen uit andere deelgebieden van de onderwijswetenschappen. De auteurbegint daarom met een schets van de maatschappelijke functies van onderwijs voorzover die te makenhebben met ongehjkheid. In het 1ste deel geeft hij een overzicht van sociologische theorieën rondonderwijs en maatschappehjke ongehjkheid en met name de relatie tussen onderwijskansen, gezin ensociaal milieu. Hij gaat met name in op de verhouding tussen schoolse en buitenschoolse socialisatie, debetekenis van onderwijsinhouden, de onderwijsgevenden en de misplaatste bescheidenheid van deschool In

het tweede deel worden deze sociologische theorieën als werkhypothesen analoog toegepastop de samenhang tussen onderwijskansen en het geslacht van de leerlingen. Hij gaat daarbij in op demogehjkheden om de 'ongelijkheidsreproducerende' werking van het onderwijs te verminderen. In denabeschouwing behandelt Jungbluth tenslotte de vraag wat zijn beschouwingen over de onderwijs-kansen van meisjes ons kunnen leren over de onderwijskansen van arbeiderskinderen.Deze pendel tussen de miheu-specifieke en geslachtsspecifieke werking van het onderwijs is interessant,omdat deze procedure voorkomt dat reeds verkregen inzichten ongebruikt bhjven liggen en dat deonderwijsachterstand van vrouwen geïsoleerd en daardoor idealistisch behandeld wordt. Dit zijn tweebelangrijke voordelen. Toch heeft deze pendelprocedure tussen miheu en geslacht ook nadelige gevol-gen. Het eerste is dat de leesbaarheid van deze studie verkleind wordt. De in de

geslachtsongelijkheidgeïnteresseerde lezers moeten zich eerst door een berg theorieën over onderwijsongelijkheid en sociaalmilieu heen-eten om vervolgens tot de ontdekkuig te komen dat een aantal van deze theorieën voor degeslachtsonderwijsongelijkheid niet relevant zijn. Dit lijkt mij met name een bezwaar voor de geih-teresseerde onderwijsgevenden, die volgens Jungbluth een belangrijk deel van de roldoorbreking voor


